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Sammanfattning 

 

I Sverige och internationellt, inom EU, har man bestämt att minska bostäders och 
lokalers energianvändning med 20 % till 2020. För att uppnå dessa krav måste man 
även se till att energieffektivisera de befintliga byggnaderna. 

Växjö kommunhus består av fyra Hus, och förvaltas av VöFAB. Hus 1 är byggt 
under tidigt 60-tal och har inte renoverats sedan det byggdes. Idag värms Hus 1 på så 
sätt att luftbehandlingsaggregaten blåser in uteluft i fasadapparater, där luften värms 
innan den blåses in i kontoren. På sommaren kyls luften i aggregatet via en 
kompressordriven kylmaskin, som man placerat på taket. Detta arbete har gått ut på 
att försöka energieffektivisera kommunhuset. 

VöFAB har i framtiden tänkt byta ut värme- och ventilationssystemen i 
kommunhuset, för att minska dess energiförbrukning. De har tänkt byta ut 
fasadapparaterna mot ett radiatorsystem, byta ut kanalsystemen, byta till ett nyare 
luftbehandlingsaggregat som är effektivare och har en värmeåtervinnare och kyla 
med fjärrkyla genom kylbafflar på tilluftskanalerna. 

Denna rapport undersöker vad för slags inverkan byte av installationer, samt byte av 
klimatskal, har för inverkan på kommunhusets energianvändning. Till detta har 
energiberäkningsprogrammet VIP-Energy 1.5.5 använts. 

För att sammanfatta resultatet av arbetet så är det mest effektiva och lönsamma 
alternativet att byta ut installationerna, samt att kylbehovet ökar då man kraftigt 
isolerar detta hus.  



  
 

 

Summary 

 

It’s been decided, both in Sweden and within the European Union, that the use of 
energy must decrease with 20 % by 2020. To achieve this goal we also have to 
consider our existing buildings and make them more energy efficient. 

The municipal building consists of 4 houses, and is managed by VöFAB. The first 
house was built during the early 60’s and hasn’t been renovated since it was built. 
Today the house is heated by induction devices placed below the windows. The 
ventilation system blows the outside air through the device, which then heats the inlet 
air. The air is then blown into the office. During the summer the air is cooled inside 
the air handling unit by a vapor-compression refrigeration system. The goal has been 
to try and make the building more energy efficient. 

VöFAB have plans to replace the existing heating and ventilation system with a 
newer system, with the intention to reduce the buildings energy consumption. They 
want to replace the induction devices with a radiator heating system, add new air 
canals, replace the existing air handling unit with a newer one that uses a heat 
exchanger and finally add cooling baffles on the air inlet canals. 

Here I research the effects of replacing the heating and ventilation system and/or 
replacing the building envelop, on the energy consumption. For my research I’ve 
used the VIP-Energy 1.5.5 software. 

To sum up the results, the best way to potentiate the municipal building is to replace 
the heating and ventilation system. Also the need to cool the building is significantly 
increased when you further isolate the structure. 
  



  
 

 

Abstract 

 

Inom EU vill man sänka energianvändningen med 20 % till 2020. 

Växjö kommunhus har gamla och ineffektiva installationer, samt ett dåligt isolerat 
och otät klimatskal. 

Denna rapport undersöker vad för slags inverkan byte av installationer, samt byte av 
klimatskal, har för inverkan på kommunhusets energianvändning. Till detta har 
energiberäkningsprogrammet VIP-Energy 1.5.5 använts. 

För att sammanfatta resultatet av arbetet så är det mest effektiva och lönsamma 
alternativet att byta ut installationerna, samt att kylbehovet ökar då man kraftigt 
isolerar detta hus. 

 

Energieffektivisering, Växjö, kommunhus, specifik energianvändning, energi, 
installationer, luftbehandlingsaggregat, klimatskal, VIP-Energy. 
  



  
 

 

Förord 

 

Idén till detta arbete kom under en föreläsning om Energianvändning i byggnader av 
Catarina Warfvinge, när hon gästföreläste här på Linnéuniversitetet i Växjö. Av en 
slump kom jag i kontakt med Christer Carlsson, från VöFAB, som hänvisade mig till 
sin kollega Bruno Birgersson. 

När idén väl kom var det ganska självklart att undersöka kommunhuset, då jag 
personligen tycker att kommunhuset i en stad som kallar sig Europas grönaste stad 
ska representera, och vara en förebild för, stadens miljöarbete. 

Jag vill börja med att tacka mina handledare, Bruno Birgersson och Boel Holmstedt. 
Tack för att ni ställde upp och för att ni besvarat mina frågor, diskuterat mina 
resonemang och rättat mig när jag trampat fel. Jag vill även tacka Ambrose Dodoo 
för att han hjälpte mig komma igång med VIP-Energy. Ett särskilt tack till dig 
Pernilla Lundgren, för att jag fick komma med mina jobbiga modeller och frågor. Jag 
vill också tacka Kerstin Allvin för att hon försett mig med ritningar under arbetets 
gång. Tillslut vill jag tacka Catarina Warfvinge och Christer Carlsson, för utan er 
hade inte detta arbete ens existerat. 
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1. Introduktion 

 
 

1.1 Bakgrund 

Idag finns det väldigt tuffa energikrav för nybyggda hus. Vi fokuserar mycket på att 
se till att de är välisolerade, täta och att installationerna är effektiva, för att 
energianvändningen ska bli så liten som möjligt. De första reglerna om 
energihushållning, i Sverige, kom 1977 i SBN75 Supplement 1 Energihushållning 
(SBN från 1968 till 1989, 2012). Genom åren har kraven skärpts och idag finns ett 
beslut från riksdagen som säger att vi ska minska energianvändningen med 20 % till 
2020 och med 50 % till 2050, jämfört med 1995.(Framtidens hus behöver vara 
energieffektiva, 2012) Den 1 april 2003 trädde även ett nytt EU-direktiv ikraft 
(Energieffektivitet: byggnaders energiprestanda, 2012). Det säger bl.a. att 
energiprestandakraven skall ses över med minst 5 års mellanrum.(Boverket, 2011) I 
Sverige har Boverket sedan dess skärpt energikraven 2006, 2008 och 2011(BBR från 
1994, 2012). 

Vi arbetar alltså hårt, speciellt i Sverige, med att bli så energieffektiva som möjligt. 
Vi får däremot inte glömma att alla de tuffaste kraven enbart gäller för 
nybyggnationer. Vi har alltså väldigt många byggnader som inte uppfyller dagens 
krav på låg energianvändning. Det finns även krav för byggnader som byggs om, 
men här är problemet att de inte byggs om. För att vi ska kunna uppnå de långsiktiga 
krav vi satt upp måste vi även se till att de äldre byggnaderna blir mer 
energieffektiva. 

Växjö kommun har sedan länge arbetat hårt med miljöfrågor. Redan under 70-talet 
började arbetet som ledde till restaureringen av Växjösjön (Handlingar ang 
sjörestaurering, 2012). Under 80-talet infördes fjärrvärme från biobränslen (Historik, 
2012), och idag använder man enbart 5 % fossila bränslen (Miljövärden 2010, 2012). 
Arbetet fortsatte under 90-talet med Agenda 21, FNs handlingsprogram för hållbar 
utveckling (Agenda 21, 2012). 1999 infördes en lokal Agenda 21-strategi där 
välformulerade mål, som både är långsiktiga och mätbara, sattes upp. Redan 2004 
började kommunen aktualisera sin strategi och omarbetade den till ett Miljöprogram 
för Växjö kommun (Växjö kommun översiktsplan, 2012). Växjö kommun har under 
åren fått ett flertal utmärkelser för sitt miljöarbete och 2007 kallade BBC Växjö för 
Europas grönaste stad (Utmärkelser, 2012)(Bakgrund och definition, 2012). 

 
 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur mycket man skulle kunna minska på el- och 
energiförbrukningen, genom att byta ut installationerna och/eller klimatskalet, i äldre 
hus. Jag kommer använda Växjö kommunhus som undersökningsobjekt. 
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1.3 Mål 

Målet med denna rapport är att den ska kunna användas som underlag för VöFAB, så 
att de kan få en uppfattning om hur mycket energi de kan spara då de i framtiden har 
planer på att byta ut de befintliga installationerna i Växjös kommunhus. 

Delmålen blir således att beskriva de åtgärder jag tar för att minska el- och 
energiförbrukningen, visa vilka åtgärder som minskar respektive förbrukning mest 
och att räkna ut den kostnadsbesparing som de leder till, då man köper mindre energi. 

 
 

1.4 Antaganden och avgränsningar 

Detta arbete kommer omfatta ändringar i klimatskalet och installationerna. VöFAB 
har begränsat det till installationerna, eftersom de enbart har planer på att byta ut 
installationerna. Jag själv har valt att även undersöka vad ett modernare klimatskal 
hade haft för effekt på energiförbrukningen, för att få ett mer omfattande teoretiskt 
djup i arbetet. 

Jag kommer enbart räkna ut hur mycket pengar man sparar då man inte behöver lika 
mycket el och fjärrvärme. Det innebär att investerings- och underhållskostnader inte 
kommer beaktas för installationerna, då VöFAB själva inte vet hur mycket det kostar 
att underhålla aggregaten i Hus 1. Jag tar inte heller hänsyn till investeringskostnaden 
för det nya klimatskalet. 

Jag kommer inte ta någon hänsyn till om det nya klimatskalet konstruktionsmässigt 
kommer passa den befintliga stommen. Det relevanta här är att se hur det påverkar 
energiförbrukningen. 

Jag kommer inte bygga upp hela kommunhuset i energiprogrammet, utan bara Hus 1. 
Detta eftersom kommunhuset är väldigt stort och väldigt inhomogent. Det skulle 
därför ta alldeles för lång tid. Hus 1 valdes därför att det är mest representativt.  

Hus 1:s våningar är inte exakt lika stora, utan varierar lite eftersom vissa våningar går 
ihop med andra Hus. Jag kommer använda femte våningens Atemp på samtliga 
våningar, eftersom det är den enda våningen som är omsluten av enbart ytterväggar. 

Eftersom det inte finns några specifikationer för de befintliga fönsterna, dörrarna och 
glaspartierna kommer jag använda representativa fönster, dörrar och glaspartier ur 
energiprogrammet. 

Dokumentationen över ventilationsaggregaten är otillräcklig i många avseenden och 
därför har jag, tillsammans med Bruno och Boel, antagit vissa värden för tilluft, 
frånluft, fläkttryck och fläktverkningsgrad. 

Dessa antaganden och avgränsningar kommer alla medföra att den förbrukning 
(kWh/m2,år) som jag får ut av energiberäkningsprogrammet inte kommer stämma 
exakt med förbrukningen i energideklarationen. 
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VöFAB har idag inget avtal för fjärrkyla, så jag har antagit att det kostar lika mycket 
som fjärrvärme. Detta gör att de uträknade resultaten inte kommer stämma exakt med 
verkligheten.  
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2. Teori 

 
2.1 Begrepp 

 
2.1.1 FT-system 

Ett till- och frånluftssystem (FT) är ett ventilationssystem som består av två 
kanalsystem. Ett för tilluften och ett för frånluften.(Warfvinge 2010) 

 
2.1.2 FTX-system 

FTX betecknar till- och frånluftsventilation med återvinning. I ett FTX-system finns 
en värmeväxlare i luftbehandlingsaggregatet, och i princip är det den enda skillnaden 
från ett FT-system. (Warfvinge 2010) 

 
2.1.3 Luftflödesbegrepp 

Uteluft är den luft som luftbehandlingsaggregatet tar in utifrån. 

Tilluft är den uteluft som har passerat aggregatet och nu är påväg till ett rum eller 
lokal. 

Frånluft är den luft som sedan sugs tillbaka, från rummet, till aggregatet. 

När frånluften har passerat aggregatet på sin väg ut kallas den avluft. (Warfvinge 
2010) 

 
2.1.4 Fastighetsel och verksamhetsel 

I fastighetselen ingår elanvändningen för diverse pumpar och fläktar, belysning av 
trapphus och yttre belysning, hissar och värmekablar. 

För lokaler finns även verksamhetsel. Hit hör bl.a. kontorsapparatur, belysning och 
vitvaror. (Warfvinge, 2010) 

Till teorin under rubriken 2.3, har Projektering av VVS-installationer av Catarina 
Warfvinge och Mats Dahlblom till stor del använts som källa. Andra källor anges 
löpande i texten. Se Referenser. 

 
2.1.5 Atemp 

”Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade 
utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens 
insida. Area som upptas avinnerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, 
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inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än 
garage, inräknas inte.” (Boverket, 2011) 

 
2.1.6 Specifik fläkteffekt eller Specific Fan Power (SFP) 

”Summan av eleffekten för samtliga fläktar som ingår i ventilationssystemet 
dividerat med det största av tilluftsflödet eller frånluftsflödet, kW/(m3/s).” (Boverket, 
2011) 

 
2.1.7 Värmetillskott 

”Med internt genererad värme avses gratisvärme eller värmetillskott från människor, 
elapparater, belysning osv.” (Warfvinge, 2010) 

Den största del av denna ”gratisvärme” kommer faktiskt från solen och 
solinstrålningen varierar för de olika väderstrecken. Soleffekten kan komma upp i 
700 W/m2 fönster. Under en marsdag tillförs ca 2000 W solvärme till ett vanligt 
kontorsrum. Eftersom ett vanligt fönster bara släpper in ca 75 % av solvärmen blir 
det bara 1500 W. I normala fall motsvarar detta ca 130 W/m2 golv, som kan jämföras 
med belysningseffekt på 10 W/m2. Alltså ska man helst skärma av solen under 
sommarhalvåret för att minska kylningens energianvändning. Det bästa är att 
använda yttre solskydd så som sneda lameller eller markiser, då dessa hindrar 
solvärmen från att komma in i rummet. 

 
2.1.8 Värmekonduktivitet (λ), Värmeövergångsmotstånd (R-värde) och 
Värmegenomgångskoefficient (U-värde) 

Varje material har sin specifika värmekonduktivitet, λ, som definieras ”som den 
värmemängd som per sekund passerar genom en m2 av ett material med en meters 
tjocklek då temperaturdifferensen är en grad.” (Sandin, 2010) Enheten är [W/m,K]. 
Dividerar man ett materialskikts tjocklek, d, med dess värmekonduktivitet får man 
materialets värmeövergångsmotstånd, även kallat R-värde, 

 

För att få en konstruktions U-värde adderar man samtliga materials 
värmeövergångsmotstånd och insidans samt utsidans värmeövergångsmotstånd, Rsi 

respektive Rse, enligt: 

1
…

 

U = värmegenomgångskoefficient [W/m2,K] 

R1…n = respektive materials värmeövergångsmotstånd [m2,K/W] 

Rsi, Rse = värmeövergångsmotstånd på insidan respektive utsidan. 
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”U-värde definieras som den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en 
ytenhet av konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av 
konstruktionen är en grad.” (Sandin, 2010) Enheten är [W/m2,K]. Alltså strävar man 
alltid efter att få så lågt U-värde som möjligt. 

 
2.2 Luftbehandlingsaggregat (FTX) 

Ett luftbehandlingsaggregat kan se ut på olika sätt och bestå av olika komponenter. 
För att täcka de flesta komponenter så följer här en översiktlig redovisning av de 
komponenter som kan finnas i ett luftbehandlingsaggregat till ett FTX-system. 

 
2.2.1 Intagning av uteluft och avgivning av avluft 

Luften kan tas in och avges genom huvar, galler eller torn. Det viktiga är att 
placeringen av respektive huv eller galler blir rätt. När det gäller intagning av uteluft 
så ska man se till att den tas där den är renast, oftast så högt som möjligt. Samtidigt 
får inte lufthastigheten vara för hög så att inte regn eller snö följer med. När man ska 
avge avluft ska man tänka på att inte blåsa ut den där det är troligt att folk kommer 
vistas, även om luften renas. Man ska se till att placera huven eller gallret och ha 
sådan hastighet att avluften inte riskerar att sugas in i uteluftsintaget. 

 
2.2.2 Spjäll 

I ett ventilationssystem finns det olika slags spjäll, som t ex intagsspjäll och 
injusteringsspjäll, med olika funktioner. Med dessa vill man kunna stänga eller 
öppna luftintaget, injustera luftflödet i kanalsystemet, reglera luftflödet under 
drifttiden och skydda mot spridning av brandgas och rök. 

De öppnas och stängs antingen med en motor eller manuellt. De spjäll som finns i 
intagskanalen ska alltid vara stängd då fläktarna inte är på. Annars kan rumsluften, 
p.g.a. termiska krafter, strömma tillbaka. Eventuell kall uteluft kan också orsaka 
frysskador i aggregatet om spjällen inte stängs. 

Om spjäll är för kraftigt strypta kan de orsaka störande ljud. 

 
2.2.3 Filter 

Både uteluften och rumsluften innehåller ”smuts”. Det kan vara pollen, virus och 
damm. Dessa varierar i storlek och kräver olika sorters filter för att filtreras bort. 

Det finns krav på tilluftens kvalitet och därför renas uteluften innan den når rummet. 
Filtret placeras direkt efter avstängningsspjället, på båda sidor, för att förhindra att 
smuts följer med genom aggregatet och orsakar korrosion på andra komponenter. 

Filter kan bestå av olika material, så som glasfiber eller plast, och filterar smuts på 
olika sätt, bl.a. genom silning eller interception. 
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Det finns olika typer av filter – grundfilter, finfilter och mikrofilter. Dessa används 
till olika ändamål. Använder man fin- eller/och mikrofilter placerar man alltid ett 
grundfilter före för att skydda de finare filtren, då de är väldigt dyra. Fin- och 
mikrofilter används där kraven på luftkvalitet är höga. Till operationssalar, där 
kraven är extremt höga, används mikrofilter. 

 
2.2.4 Luftvärmare och -kylare 

En annan benämning på de båda är värmlufts- och kylbatteri, och deras uppgift är 
helt enkelt att reglera lufttemperaturen till önskad temperatur. 

Man vill ha en temperatur på ca +15-18oC på tilluften vilket betyder att luften nästan 
kommer att behöva värmas året om. Först och främst låter man luften passera 
värmeväxlaren, men när det är väldigt låga utetemperaturer kommer luften även att 
behöva eftervärmas. 

De flesta värmebatterier består av rör på vilka man vinkelrät har fäst väldigt tunna 
parallella plåtar med någon millimeters avstånd. Dessa plåtar kallas lameller och ett 
sådant här värmebatteri kallas lamellrörsbatteri. 

Ett kylbatteri ser i princip likadant ut, men måste vara djupare. Detta eftersom man 
måste ha större värmeöverförande yta då temperaturskillnaden mellan luften och 
kylvattnet är mindre än i ett värmebatteri. 

I båda batteriernas rör cirkulerar varm- respektive kallvatten. 

 
2.2.5 Värmeåtervinning 

Precis som namnet säger ska värmeåtervinnaren återvinna värme från frånluften, och 
med den värma tilluften. Värmeåtervinnarens temperaturverkningsgrad är dess 
viktigaste egenskap. Det finns flera olika sorters värmeåtervinnare. De vanligaste i är 
plattvärmeväxlare, roterande värmeväxlare och vätskekopplade batterier. 

En roterande värmeväxlare består av ett stort rotorhjul. Detta rotorhjul är uppbyggt 
med korrugerad metallplåt som har lindats lager på lager och bildar på så sätt många 
små kanaler. När rotorhjulet befinner sig på ”frånluftsidan” värms den upp när den 
varma frånluften passerar, samtidigt roterar den runt sin axel och avger värmen till 
den kalla uteluften. Temperaturverkningsgraden på en roterande värmeväxlare ligger 
mellan 70-80 %.  

En plattvärmeväxlare består av många parallella metallplåtar som placeras med bara 
några millimeters mellanrum, nästan som i ett värmebatteri. Dessa plåtar, också 
kallade lameller, är väldigt tunna och har hög värmeledningsförmåga. Dessa lameller 
bildar spalter där uteluften och frånluften strömmar igenom varannan spalt. En 
plattvärmeväxlare har en temperaturverkningsgrad på ca 50-60 %. 

En vätskekopplad värmeväxlare består av två sammankopplade luftbatterier, och 
kallas därför ibland för batterivärmeväxlare. Ett batteri befinner sig på den kalla 
sidan och ett på den varma. De är sammankopplade genom sina rör, och genom dem 
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pumpas en värmeledande vätska runt. Vätskan värms upp på den varma sidan, 
transporteras till den kalla och värmer upp luften där. Temperaturverkningsgraden 
ligger på ca 50 %. 

 
2.2.6 Fläktar 

Om man har 2 kanalsystem finns där 2 fläktar i aggregatet, ett för tilluft och ett för 
frånluft. De placeras sist i sina respektive strömningsriktningar för att inte störa 
luftströmningen genom aggregatet. Fläktarna har till uppgift att kompenserar för de 
tryckmotstånd som finns över varje komponent i aggregatet. Fläktar kan även 
placeras i kanalsystemet. 

Fläktar delas in i radialfläktar och axialfläktar. Fläktval baseras på bl.a. hur stor 
tryckökning som krävs, luftflödeskrav och tillgängligt utrymme. 

Den enklaste typen av axialfläktar består av en propeller. Propellern skruvar fram 
luften genom aggregatet och dess utformning gör det möjligt att placera den i 
kanalsystemet. Axialfläktar kan skapa ett stort luftflöde men har en liten 
tryckstegringsförmåga. Om motorn är monterad på fläktaxeln kan man uppnå en 
verkningsgrad på 85 %. 

Från skillnad till axialfläktar så ändrar radialfläktarna luftströmmens riktning. Luften 
tas in axiellt men trycks ut med centrifugalkraft genom skovlarna, så att luften ändrar 
riktning 90o. Den mest avgörande komponenten i en radialfläkt är skovlarnas 
riktning. Det finns bakåt- och framåtböjda skovlar, men också radiella skovlar 
förekommer. Dessa ger fläkten olika egenskaper. Fläktar med de framåtböjda 
skovlarna kräver inte mycket utrymme, kan skapa stort luftflöde, har hög 
tryckstegringsförmåga, är högljudda och har låg verkningsgrad på ca 55-65 %. 
Fläktar med bakåtböjda skovlar är tystare, har mycket högre verkningsgrad, ca 75-85 
%, men kräver mer utrymme och är dyrare. 

 
2.3 Fasadapparat 

En fasadapparat är ett tilluftsdon med kyl- och/eller ett värmebatteri. Den kan 
monteras under fönster eller under golv. Den kallas även fönster- eller 
induktionsapparat. Den är bra på det sättet att alla kan regleras separat så att alla får 
den temperatur de vill ha. (Warfvinge, 2010) 

 
2.4 Kylmaskin 

Den vanligaste sortens kylmaskin är en som är kompressordriven. De viktigaste 
delarna i en sådan här kylmaskin är förångaren, kompressorn, kondensorn och 
expansionsventil. 

Dessa fyra komponenter är ihopkopplade med ett rörsystem, i vilket det flyter ett 
köldmedium. Detta köldmedium förångas vid låg temperatur och tryck, och 
kondenserar vid motsatta förhållanden. Förångaren placeras där man tänkt kyla 
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luften, t ex i luftbehandlingsaggregatet. Där tar köldmediet upp värme ur uteluften 
och blir kall ånga. Ångan åker sedan vidare till kompressorn, som drivs av el. 
Kompressorn höjer i sin tur trycket och på så sätt blir ångan varmare. Därefter 
kommer ångan till kondensorn, som oftast är placerad på taket, där värmen avges till 
luften och medför att kölmediet kondenserar till varm vätska. Tillslut passerar 
köldmediet en expansionsventil som sänker trycket och därmed även vätskans 
temperatur. Köldmediet åker sedan vidare till förångaren och fullbordar på så sätt sin 
cykel. 

 
2.5 Fjärrkyla 

Fjärrkyla innebär i princip att man producerar kyla på lokala värmeverk. Denna kyla 
är ”renare” då värmeverket oftast inte driver sina kylmaskiner med el utan med 
biobränsle. Sedan levererar man fjärrkylan via fjärrvärmenätet. 

 
2.6 Växjö kommunhus idag (Nulägesanalys) 

Växjö kommunhus består av 4 hus, belägna på Kv. Ansgarius. Hus 1 är det västra 
huset och går i princip parallellt med västra esplanaden. Räknar man med källaren 
består hus 1 av sex våningar. Hus 1 är den äldsta delen av kommunhuset och byggdes 
under tidigt 60-tal. Den har en betongstomme och betjänas av 7 
luftbehandlingsaggregat, enligt FT-princip. Idag finns det ingen värmeväxlare eller 
värmebatteri i aggregaten. Det finns ett kylbatteri som är kopplat till en 
kompressordriven kylmaskin, placerad på taket. Byggnaden värms genom att tilluften 
passerar en fasadapparat, placerad under varje fönster. Batteriet värms med 
fjärrvärme, och det finns även en fläkt som kastar ut luften i hög hastighet. För hela 
kvarteret finns det enbart en elmätare. Därför är det svårt att skilja fastighets- och 
verksamhetselen åt. 

 
2.7 Växjö kommunhus i framtiden (Framtidsanalys) 

 
2.7.1 Installationer 

VöFAB har tänkt byta ut de luftbehandlingsaggregat som finns, och ersätta dem med 
ett nyare och mer effektivare aggregat. Detta ska ensamt betjäna hela hus 1. I detta 
aggregat ska det finnas en roterande värmeväxlare, samt ett värme- och ett kylbatteri. 
Alla fasadapparater ska tas bort och ersättas med ett vattenburet radiatorsystem. På 
slutet av alla tilluftskanaler kommer det installeras kylbafflar som använder fjärrkyla 
för att kyla rummen. Att använda både ett kylbatteri och kylbafflar gör att det går att 
hålla nere luftmängderna. På så sätt krävs inte lika stora kanalsystem. Detta är 
nödvändigt eftersom kommunhuset har begränsat utrymme för det nya systemet. 
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2.7.2 Klimatskal (Teoretiskt) 

Det nya klimatskalet kommer i princip hålla passivhusstandard. Källargolvet ska 
rivas upp och tilläggsisoleras med cellplast. Källarväggen mot väst och mot garaget 
ska även de tilläggsisoleras med cellplast. Utfackningsväggarna ska bytas ut mot nya 
som är mycket välisolerade och täta. Alla fönster ska bytas ut mot nya energifönster. 
Till sist ska takbjälklaget tilläggsisoleras med lösull. 
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3. Metod 

Stora delar av projektet utförs i StruSoft’s energiberäkningsprogram VIP-Energy 
1.5.5, för att bestämma byggnadens specifika energianvändning. 
Energiberäkningsprogram används mycket ofta vid projektering av nya byggnader 
för att man ska kunna säkerställa att byggnaden kommer uppfylla de krav som finns 
på energianvändning. Därför kommer ingen diskussion föras om denna valda metod i 
detta kapitel. Hur programmet har använts kommer däremot att redogöras för i 
kapitlet Genomförande. 

Först ska det ske en insamling av information om Växjö kommunhus, gällande dess 
installationer och konstruktion. Denna information behövs för att göra en modell av 
kommunhuset i programmet. Först byggs en modell av kommunhuset, som det ser ut 
idag, upp. Sedan jämförs modellens specifika energiförbrukning med den ur 2011 års 
energideklaration. På så sätt säkerställs att modellen som utgås ifrån är representativ.  

Därefter läggs den nya entrén, som nu byggs, till i konstruktionen. De andra 
modellerna kommer sedan att jämföras med denna modell. 

Nästa steg är att byta ut installationerna i modellen. Här kommer det användas 
information från VöFAB om deras krav på de nya installationerna. På så sätt fås en 
ny specifik värmeförbrukning. 

Även om det inte är realistiskt att VöFAB kommer byta ut klimatskalet på Växjö 
kommunhus inom en snar framtid kommer det att undersökas hur 
energiförbrukningen kommer påverkas med ett modernare klimatskal. 

Till sist undersöks det vad som händer om man kombinerar de nya installationerna 
med det nya klimatskalet. 

Övergripande teori finns under kapitlet Teori, men det finns även lite teori i kapitlet 
Genomförande för att det ska vara lättare att följa med i rapporten. 

 
3.1 Kvantitativ metod 

I detta arbete tillämpas en kvantitativ metod då analys och uträkning av 
energianvändning står i centrum. Alla de resultat som fås fram kommer användas för 
att bedöma kommunhusets energieffektivitetet, samt hur mycket man kan förbättra 
effektiviteten. 

 
3.2 Validitet, Reliabilitet och Objektivitet 
 
3.2.1 Reliabilitet 

Vad gäller noggrannheten av arbetet så är det utfört så noggrant som möjligt, under 
de villkor som gäller. Äldre byggnader har inte lika omfattande dokumentation som 
nya byggnader, speciellt då det gäller installationerna. Detta har medfört att ett antal 
antaganden har fått göras, både i det materialet som har tillhandahållits av handledare 
och i den nya information som har tagits fram, t.ex.om luftflöde, fläkttryck, osv. 
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Innan dessa antaganden, både existerande och nya, har används så har deras rimlighet 
och sannolikhet diskuterats med respektive handledare. 

 
3.2.2 Validitet 

Programmet tar hänsyn till väldigt många faktorer. Detta är en förutsättning för att 
man ska kunna få ett korrekt och presentabelt resultat och på så sätt har programmet 
hög validitet. Därför bör de som använder samma eller liknande program få samma 
resultat. 

 
3.2.3 Objektivitet 

Hänsyn har tagits till att många värden är antagna, och att det kommer leda till att 
resultatet kommer skilja sig lite från verkligheten.  

Samtidigt så är inte detta något specialfall. Antaganden kommer behöva göras i alla 
fall av energieffektivisering av så här gamla byggnader. 

Vad gäller fakta och teori har den, i stor utsträckning, tagits fram från källor som 
allmänt bedömts som tillförlitliga. 
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4. Genomförande 

Några veckor innan projektets start träffades jag och mina handledare för att alla 
skulle få en bild över hur arbetet skulle se ut och gå till. Efter det att projektet 
startade hade vi fortlöpande kontakt via möten och mail. 

 
4.1 Informationsinsamling om kommunhuset 

Det första, och det som visade sig vara det mest omfattande, stadiet i genomförandet 
var att samla in sådan information om kommunhuset som jag skulle behöva för att 
bygga upp en modell i VIP-Energy. 

Den information som jag samlade in först var helårsförbrukningen av el respektive 
fjärrvärme, som jag fick ur 2011 års energideklaration över Kv. Ansgarius.  

Sedan fick jag planritningar över kommunhuset av VöFAB (Bilaga 2-3). Med hjälp 
av dessa räknade jag ut hur många fönster det finns, deras olika bredder, golvytor 
(BRA) och vägglängder. Jag fick även en sektionsritning (Bilaga 4) ur vilken jag fick 
fram våningshöjderna. En situationsplan (Bilaga 1) användes för att räkna ut 
vridningen på huset. 

Jag fick göra ett antal besök på kommunhuset för att mäta upp fönsternas höjder och 
bröstningshöjder, samt mäta ytterväggtjockleken för att klura ut materialskikten. 
Medan jag var där passade jag även på att observera hur omgivningen ser ut för att 
kunna bedöma ungefär hur solen träffar byggnaden. 

Därefter tog jag reda på fönsternas U-värden, vilka temperaturkrav som man har i 
kommunhuset, drifttider för de befintliga installationerna samt hur de körs under dag, 
natt, sommar och vinter. Vidare tog jag reda på mer fakta om vad för sorts ventilation 
det är, hur och var luften värms respektive kyls och huruvida det finns någon 
återvinning eller inte. 

Jag fick gå igenom konstruktionsritningarna (Bilaga 6-8) för att få en bild av hur 
konstruktionen ser ut. De konstruktioner jag tog fram var källargolvet, 
källarväggarna, mellanbjälklagen och takbjälklaget. 

Efter att ha pratat med Boel bestämde vi oss för att använda SFP-tal för att definiera 
fläkttryck och fläktverkningsgrad. Av henne fick jag även ett uppskattat, nuvarande 
och framtida luftflöde, då Bengt Dahlgren AB en gång tidigare har gjort en körning 
på kommunhusets ventilation. 

Jag tog fram schablonvärden för interna värmetillskott från studentlitteratur, men 
efter diskussion med Bruno bestämde vi oss för att ändra dessa värden något då de 
inte var helt representativa för kommunhuset. Vi diskuterade även fram ett värde för 
värmetillskottet från varmvattnet. 

Med hjälp av Pernilla antog vi ett värde för el och energi till cirkulationspumpar. 
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Från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, hämtade jag 
information om lufttrycket i Växjö. 

För de framtida fönsterna valde jag att använda Elit Complete Trä från Elitfönster. 
Fönsternas U-värde hämtade jag från Elitfönsters hemsida. 

Till det nya klimatskalet valde jag att använda konstruktioner från Isover. 
Information om dessa hämtade jag från deras hemsida. 

Jag fick priserna för el och fjärrvärme av Bruno. 

Jag tog ett antal schablonvärden från VIP-Energy’s egna användarmanual, och några 
från själva programmet. För att det ska vara lättare att följa med och förstå så 
förklarar jag dem under nästa rubrik. 

 
4.2 Modell över dagens kommunhus 

Alla figurer som finns under denna rubrik är s.k. skärmdumpar tagna från VIP-
Energy. Siffrorna som man ser på bilderna är inte nödvändigtvis de jag har använt 
mig av. Dessa värden kommer att redovisas under rubriken Resultat. 

Jag började med att göra en modell över hur kommunhuset ser ut idag därför att jag 
ville försäkra mig om att den modell jag utgick ifrån skulle representera 
kommunhuset bra. Alltså byggde jag upp modellen, lät programmet göra en 
beräkning på den och jämförde sedan resultatet med den förbrukning som jag fått ur 
energideklarationen. 

Jag delade upp alla modeller i 3 zoner, där källaren var den första, våningarna 1-4 var 
den andra och våning 5 var den tredje. Detta för att det inte råder samma förhållande 
i alla dessa våningar. På detta sätt kan jag gå in och ändra vissa saker i en zon utan att 
de ändras i de andra. 

I VIP-Energy lade jag in information som jag 
tagit fram under fliken Indata. 

 
4.2.1 Norm 

Eftersom min byggnad befinner sig i Sverige 
och ska följa svenska krav valde jag så klart 
svensk norm. (Figur 4.2.a) 

    Figur 4.2.a 
4.2.2 Klimat och allmänna data 

Under rubriken Klimat och allmänna data (Figur 4.2.b) laddade jag in en klimatfil 
över Växjö som redan finns i programmet. I denna fil finns det sådan information om 
Växjö så som utetemperatur, solstrålning, vindhastighet och relativ fuktighet. Jag 
lade även in information om horisontvinkeln som beskriver hur mycket sol som 
omgivningen hindrar från att stråla in i byggnaden. Denna vinkel läggs in i åtta olika 
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väderstreck. Därefter lade jag in vindhastighet, som är ett schablonvärde från 
programmets manual. Även solreflektion från mark är ett schablonvärde från 
manualen. Till sist lade jag in siffrorna för lufttryck, vridningen på byggnaden, 
ventilerad rumsvolym och golvarea. 

 

   Figur 4.2.b 

 
4.2.3 Byggnad 

Först och främst definierade jag de olika konstruktionerna som jag skulle använda. 
Genom att gå in på Dörrar/Fönster/Ventiler (Figur 4.2.c) kunde jag definiera de 
fönster och dörrar som finns på kommunhuset. 

Här fyllde jag i benämningen på mitt fönster eller min dörr, andelen glas, 
soltransmittans, U-värdet, otäthetsfaktorn och om det finns något solskydd. Eftersom 
fönsterna och dörrarna är vanliga så har jag använt värden från programmet självt till 
andelen glas, soltransmittans och otäthetsfaktor. Solskydd lade jag enbart på 
fönsterna som är åt öster, eftersom det är så i verkligheten. 
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Figur 4.2.c 

 

Under 1-Dim Byggdelar(Figur 4.2.d) definierade jag de olika konstruktionerna. 

Till varje konstruktionsdel angav jag ett värde för solabsorbtion och otäthet. Värdet 
på solabsorbtion är ett schablonvärde taget ur manualen. Otäthetsfaktor har också 
tagits ur manualen men den har även diskuterats med Bruno då det finns delar av 
ytterväggen som är väldigt otäta. U-värdet räknar programmet själv ut baserat på den 
materialsammansättning som finns i konstruktionen. Jag satte inget delta u-värde då 
jag aldrig behövde justera det u-värdet programmet räknat fram. Konstruktionen 
byggde jag upp genom att gå in i materialkatalogen, välja material, ange dess 
tjocklek och lägga till det, sedan bygga på med flera material på samma sätt. 
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Figur 4.2.d 

 

I huvudfönstret (Figur 4.2.e), när jag väl valt den konstruktion jag vill lägga till, 
angav jag en beskrivning, orientering, mängd, samt lägsta och högsta nivå på 
konstruktionen. Jag lade även in vad det är för sorts mark under byggnaden. På det 
här sättet byggde jag upp modellen rent konstruktionsmässigt. 

 

 

 

 

 

 



  
 

27 
 
 Elmir Salcin 

Figur 4.2.e 

 
4.2.4 Drift tidschema 

I programmet kan man välja att lägga in nästkommande information på två olika sätt, 
tidsschema 1 eller 2 (Figur 4.2.f). Jag valde tidschema 1. 

 

   Figur 4.2.f 

Under Driftfallskatalog (Figur 4.2.g) kunde jag skapa mina driftfall. Jag skapade ett 
som skulle gälla under dagen och ett under natten. I driftfallen för jag in de olika 
interna och externa värmetillskotten tillhörande verksamhets- respektive 
fastighetsenergi. Här tar jag även hänsyn till personvärme, tappvarmvatten och 
temperaturkraven. Jag lade inte in samma värden på alla 3 zoner då det t ex inte finns 
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mycket datorer och dyl. eller människor i källaren. Här blev alltså värmetillskotten 
mindre. Jag valde att hantera mina värden i enheten [W/m2]. Fastighetsenergi extern 
under dagen och verksamhetsenergi till rumsluft, fastighetsenergi tillrumsluft, 
personvärme, tappvarmvatten under natten är standardvärden från programmet för 
kontor. Till sist lade jag in temperaturkraven för dagtid och nattetid. 

 

 

   Figur 4.2.g 

I Drift tidschema (Figur 4.2.h) definierade jag de tider för vilka de olika driftfallen 
ska inträffa. Jag lade in att driftfall för dag skulle inträffa enbart på vardagar under 
kontorstid och driftfall för natt under resterande tid på året. 
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   Figur 4.2.h 

 
4.2.5 Värme- och Kyla 

Eftersom jag inte har några solfångare så behövde jag inte lägga in någon, inte heller 
en värmepump då man inte får ha det i kommunhuset. Däremot lade jag in ett värde 
för hur stor del av elen som går åt för att driva pumpen som pumpar runt vattnet i 
värmesystemet. I kommunhuset har man idag en kylmaskin och det var här jag lade 
in information om den (Figur 4.2.i). Jag lade in utetemperatur och kylfaktor för två 
olika driftpunkter. Värden på gränstemperatur för frikyla, max relativ fuktighet i 
luften och temperaturer för kall- och varmvatten, är schablonvärden från programmet 
som jag, efter diskussion med Bruno, har valt att använda.  
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   Figur 4.2.i 
4.2.6 Energinorm 

Nu är saken sådan att jag inte projekterar en ny byggnad, alltså ska jag inte jämföra 
mina resultat mot några krav. Det spelar alltså inte så stor roll vilken norm jag väljer. 
Det den påverkar däremot är hur jag får fram mitt resultat. Jag valde att använda 
BBR16 då den inte bara tillåter mig att se den specifika energianvändningen utan 
också hur den är uppdelad på; värmeförsörjning, el till värmepump, el till kylmaskin, 
fjärrkyla, el till fläktar, el till pumpar och övrig fastighetsel (se Figur 4.2.j). Därefter 
kryssade jag i Klimatzon III och Lokal. Det som är viktigare att fylla i, är 
dimensionerande rumstemperatur, -marktemperatur och utetemperatur samt 
verkningsgrad värmeförsörjning. Dessa värden är schablonvärde från programmet. 
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   Figur 4.2.j 

 
4.2.7 Tidsstyrd ventilation 

Här lade jag in i princip all information om ventilationen. Fläkttrycket och 
fläktverkningsgraden lade jag in utifrån mitt antagna SFP-värde. Eftersom man inte 
har någon återvinning eller uppvärmning av luften i aggregaten idag, behövde jag 
inte fylla in något av dem. Den låga och höga driftpunkten är schablonvärden tagna 
ur programmet.  

Därefter lade jag in drifttiderna för ventilationen. Eftersom jag hade tagit fram det 
totala luftflödet som gällde för hela huset var jag tvungen att dela upp luftflödet på 
varje zon. Detta genom att dividera det totala luftflödet med antalet våningar och 
sedan multiplicera med det antal våningar som finns i respektive zon. Till sist lade 
jag in drifttiderna för ventilationen. 
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   Figur 4.2.k 

 
4.2.8 Zonberäkningar 

Då var jag färdig med min modell. Nu måste jag sätta ihop mina zoner till en enda. 
Detta genom att gå in på fliken Zonberäkningar (Figur 4.2.l) där jag laddar upp de 
filer som ska gränsa till varandra, samt lämplig zondelare. Därefter trycker jag på 
beräkna och låter programmet beräkna energibehovet. 
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   Figur 4.2.l 

 
4.2.9 Resultat 

För att få fram det resultat jag behöver trycker jag på fliken Resultat och sedan på 
BBR-jämförelse. Då får jag upp ett fönster (Figur 4.2.m) som ger mig den specifika 
energianvändningen. Här kan jag då se fjärrvärme-/fjärrkylabehovet, samt behovet av 
fastighetsel. 

 

   Figur 4.2.m 

 
4.2.10 Kontroll 

Jag kontrollerade de siffror jag fått av programmet med de ur energideklarationen 
och det stämde väldigt bra överrens (Se kapitel 5.1 och 5.2.1). Man måste ha i åtanke 
att programmet räknar ut elförbrukningen av kylmaskin som tre gånger större än vad 
den egentligen är. Detta därför att man enligt BBR ska kunna likställa kylmaskin och 
fjärrkyla, vid eventuell jämförelse av de båda. Detta måste man ta hänsyn till när man 
beräknar kostnaden för kylmaskinens elförbrukning. 

 
4.3 Modell med ny entré 

Idag bygger man en ny stor entré till kommunhuset. Eftersom detta kommer ändra 
förutsättningarna för byggnaden gjorde jag en modell där jag lade till entrén till 
konstruktionen. Den ovanstående modellen används enbart för att säkerställa att 
modellen var representativ, och denna kommer användas till grund för jämförelsen 
med modellen med ny ventilation respektive nytt klimatskal. Jag gjorde detta för att 
kunna ge VöFAB mer ”aktuella” siffror. På så sätt kan jag tillhandahålla dem siffror 
som visar energibesparingar baserade på den energiförbrukning som kommunhuset 
kommer ha efter tillbyggnaden. 
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4.4 Modell med nya installationer 

I det nya systemet ska man ha kylbafflar i rummen och ett kylbatteri i 
ventilationsaggregatet. Dessa kommer nyttja fjärrkyla istället för el. Därför gick jag 
in och ändrade till fjärrkyla samt att kylan kommer att återvinnas ur frånluften. 

Därefter ändrade jag ventilationsaggregatet. Jag sänkte fläkttrycket då nya aggregat 
är effektivare. Det kommer finnas en roterande värmeväxlare och ett värmebatteri i 
aggregatet så jag angav även en återvinningsgrad och en lägsta temperatur på 
tilluften. Till sist sänkte jag även luftflödet till det nya värdet. 

 
4.5 Modell med nytt klimatskal 

För denna modell utgick jag från den modellen med den nya entrén. Jag bytte ut 
fönsterna mot nyare, som jag gav andra värden för soltransmittans och u-värde. 
Värdena från soltransmittans tog jag från fönstret som är betecknat 3-Glas Energi. 

Nästa steg var att byta ut ytterväggarna. Jag behöll själva stommen, men bytte ut 
utfackningsväggarna. Efter det tilläggsisolerade jag takbjälklaget, källargrunden och 
källarväggarna. 

 
4.6 Modell med nytt klimatskal och nya installationer 

I den här modellen kombinerade jag helt enkelt de två ovanstående modellerna 
genom att föra över informationen om de nya installationerna till modellen med det 
nya klimatskalet. 

 
4.7 Beräkningsgång 

För att räkna ut kostnaden för enbart Hus 1 använde jag mig av följande form: 

 

ä ä ö .∗ ä ö .∗ ö .∗
∗  

För att räkna ut kostnaden för hela kvarteret Ansgarius använde jag istället följande 
form: 

ä ä ö .∗ ä ö .∗ ∗ , ä ä

ö .∗ ∗ ,  
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5. Resultat 

 
5.1 Information 

Nedan kommer den information, om kommunhuset, som användes. Här står även 
referenserna till uppgifterna löpande i texten. Om de inte står några källor har de 
antagits. Se Referenser för fullständiga referensnamn. 

Helårsförbrukning1 för Kv. Ansgarius: 

- Fjärrvärme (24955 m2): 92,8 kWh/Atemp,år 

- El (21357 m2):  78,7 kWh/Atemp,år, varav  
   38 kWh/Atemp,år fastighetsel 

SFP-tal: 

- Nuvarande aggregat: 3,5 

- Nytt aggregat:  1,5 

Priser2: 

- Fjärrvärme: 0,65 kr/kWh 

- Fjärrkyla: 0,65 kr/kWh 

- El:  1,20 kr/kWh 

 
5.1.1 Modell över dagens kommunhus 

 
5.1.1.1 Klimat och allmänna data 

Klimatfil: Växjö. (VIP-Energy 1.5.5) 

Horisontvinkel (Enbart zon 2): 

- Nordväst: 0o 

- Nord: 0o 

- Nordöst: 10o 

- Öst: 20o 

- Sydöst: 10o 

                                                 
1 Bruno Birgersson, möte den 29 mars 2012 
2 Bruno Birgersson, möte den 14 maj 2012 
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- Syd: 0o 

- Sydväst: 0o 

- Väst: 0o 

Låstvindriktning åt väster (Enbart zon 2 & 3) (VIP-Energy 1.5.5). 

Vindhastighet % av klimatfil (Enbart zon 2 & 3)(Structural Design Software, 2010): 

- Nordväst: 45 % 

- Nord: 45 % 

- Nordöst: 45 % 

- Öst: 45 % 

- Sydöst: 45 % 

- Syd: 45 % 

- Sydväst: 45 % 

- Väst: 45 % 

Lufttryck (SMHI, 2012): 1008 hPa 

Solreflektion från mark (Enbart zon 2 & 3) (Structural Design Software, 2010):20 % 

Vridning av byggnad (Bilaga 1): 3,68o 

Antal lägenheter: 1 

Ventilerad rumsvolym (Bilaga 2, 3, 4 & 5): 2055 m3 (Zon 1), 9161 m3 (Zon 2) och 
2290 m3 (Zon 3). 

Golvarea (Bilaga 2 & 3):842 m2 (Zon 1), 3368 m2 (Zon 2)och 842 m2 (Zon 3). 

 
5.1.1.2 Byggnad 

Här följer en uppställning av de konstruktioner som modellen byggts upp med. De är 
uppställda på formen: Namn. Orientering. Mängd(m2). Lägsta nivå(m). Högsta 
nivå(m). (Bilaga 6, 7 & 8) 

Varje rad är även numrerad för att det ska vara lättare att hänvisa till dem i texterna 
som följer. 
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Namn  Orientering Mängd L. nivå H. nivå 

Zon 1: 

1. Källargolv KG 0-6 m 842 -2,69 -2,69 

2. Källarvägg väst KV 0-1 m 58,68 -1,25 -0,25 

3. -”-  KV 1-2 m 58,68 -2,25 -1,25 

4. -”-  KV >2 m 25,82 -2,69 -2,25 

5. Källarvägg öst INNER 29,4 

6. -”-  TEMP(10oC) 143,2 

7. 150 BTG inv. INNER 87,6 

 

Zon 2: 

8. 2-Glas VÄSTER 53,74 0,9 2,5 

9. -”-  -”- 59,5 3,86 5,46 

10. -”-  -”- -”- 6,82 8,42 

11. -”-  -”- -”- 9,78 11,38 

12. -”-  SÖDER 6,6 6,82 8,32 

13. -”-  -”- -”-                 9,78 11,38 

14. -”-  -”- 2,5 9,78 11,23 

15. 2-Glas m. solskydd ÖSTER 46,1 0,9 2,5 

16. -”-  -”- -”- 3,86 5,46 

17. -”-  -”- 10,8 2,96 5,26 

18. -”-  -”- 46,1 6,82 8,42 

19. -”-  -”- 2,7 7,32 8,07 

20. -”-  -”- 10,8 5,92 8,22 

21. -”-  -”- 46,1 9,78 11,38 

22. -”-  -”- 2,7 10,28 11,03 

23. -”-  -”- 10,8 8,88 11,18 
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24. 2-Glas Dörrparti VÄSTER 3,7 0 2,3 

25. -”-  ÖSTER 2,8 -”- -”- 

26. Entrédörr VÄSTER 10,1 -”- -”- 

27. -”-  ÖSTER 5,52 -”- -”- 

28. Yttervägg del 1 VÄSTER 41,66 2,84 5,8 

29. -”-  -”- -”- 5,8 8,76 

30. -”-  -”- -”- 8,76 11,72 

31. -”-  ÖSTER 41,31 2,84 5,8 

32. -”-  -”- -”- 5,8 8,76 

33. -”-  -”- -”- 8,76 11,72 

34. Yttervägg del 2 VÄSTER 33,9 2,84 5,8 

35. -”-  -”- -”- 5,8 8,76 

36. -”-  -”- -”- 8,76 11,72 

37. -”-  ÖSTER 27,9 2,84 5,8 

38. -”-  -”- -”- 5,8 8,76 

39. -”-  -”- -”- 8,76 11,72 

40. Yttervägg del 3 VÄSTER 50 0 2,84 

41. -”-  ÖSTER 44,39 -”- -”- 

42. -”-  VÄSTER 4,28 6,04 8,76 

43. -”-  ÖSTER -”- -”- -”- 

44. -”-  VÄSTER -”- 8,76 11,72 

45. -”-  ÖSTER -”- -”- -”- 

46. -”-  VÄSTER 18,9 2,84 5,8 

47. -”-  -”- -”- 5,8 8,76 

48. -”-  -”- -”- 8,76 11,72 

49. -”-  ÖSTER 15,89 2,84 5,8 

50. -”-  -”- -”- 5,8 8,76 
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51. -”-  -”- -”- 8,76 11,72 

52. -”-  INNER 46 

53. Yttervägg del 4 VÄSTER 38,73 0 2,84 

54. -”-  ÖSTER 46,02 -”- -”- 

55. -”-  VÄSTER 16,8 6,04 8,76 

56. -”-  SÖDER 21,1 -”- -”- 

57. -”-  ÖSTER 15,29 -”- -”- 

58. -”-  VÄSTER 16,8 8,76 11,72 

59. -”-  SÖDER 23,31 -”- -”- 

60. -”-  ÖSTER 15,29 -”- -”- 

61. -”-  -”- 13,25 2,84 5,8 

62. -”-  -”- -”- 5,8 8,76 

63. -”-  -”- -”- 8,76 11,72 

64. 150 BTG inv. INNER 64,96 

65. -”-  -”- 63,96 

66. -”-  -”- 40,42 

67. 120 BTG inv. -”- 31,57 

68. -”-  -”- 13,54 

69. 120 inv. -”- 13,54 

70. -”-  -”- 8,14 

71. 150 inv. -”- 41,3 

 

Zon 3: 

72. Takbjälklag TAK 842 14,56 14,56 

73. 2-Glas VÄSTER 59,5 12,74 14,34 

74. -”-  SÖDER 6,6 12,74 14,34 

75. -”-  -”- 2,5 -”- 14,19 
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76. 2-Glas m. solskydd ÖSTER 46,1 12,74 14,34 

77. -”-  -”- 2,7 13,24 13,99 

78. -”-  -”- 10,8 11,84 14,14 

79. Yttervägg del 1 VÄSTER 41,66 11,72 14,56 

80. -”-  ÖSTER 41,31 -”- -”- 

81. Yttervägg del 2 VÄSTER 33,87 -”- -”- 

82. -”-  ÖSTER 27,9 -”- -”- 

83. Yttervägg del 3 VÄSTER 28,63 -”- -”- 

84. -”-  ÖSTER 25,62 -”- -”- 

85. Yttervägg del 4 NORR 32,44 -”- -”- 

86. -”-  SÖDER 23,32 -”- -”- 

87. -”-  ÖSTER 36,87 -”- -”- 

88. -”-  VÄSTER 26,18 -”- -”- 

Markegenskaper: Lera3, dränerad sand, dränerat grus vlt 1,4 

Yttervägg del 14, inifrån och ut; 

- Träfiber  0,013 m 

- Stenull 0,095 m 

- Betong 0,1 m 

- Cellplast 0,1 m 

- Solabsorbtion: 0,5 % (Structural Design Software, 2010) 

- Otäthetsfaktor: 1,6 l/s,m3 (Structural Design Software, 2010) 

Yttervägg del 24, inifrån och ut; 

- Betong (Pelare) 0,24 m 

- Betong 0,1 m 

- Cellplast 0,1 m 

                                                 
3 Bruno Birgersson, möte den 16 april 2012 
4 Bruno Birgersson, möte den 11 april 2012. 
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- Solabsorbtion: 0,5 % (Structural Design Software, 2010) 

- Otäthetsfaktor: 1,6 l/s,m2 (Structural Design Software, 2010) 

Yttervägg del 34, inifrån och ut; 

- Betong (Pelare) 0,24 m 

- Betong 0,1 m 

- Solabsorbtion: 0,5 % (Structural Design Software, 2010) 

- Otäthetsfaktor3: 2 l/s,m2 

Yttervägg del 44, inifrån och ut; 

- Träfiber 0,013 m 

- Stenull 0,095 m 

- Betong 0,1 m 

- Solabsorbtion: 0,5 % (Structural Design Software, 2010) 

- Otäthetsfaktor: 1,6 l/s,m2 (Structural Design Software, 2010) 

Källargolv: Se Bilaga 5 

Källarvägg väst: Se Bilaga 5 

Källarvägg öst: Se Bilaga 5 

Takbjälklag: Se Bilaga 5 

150 BTG inv: 

- Betong 0,15 m 

120 BTG inv: 

- Betong 0,12 m 

150 inv: 

- Gips  0,013 m 

- Min.ull + Reglar 0,125 m 

- Gips  0,013 m 

120 inv: 

- Gips  0,013 m 
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- Min.ull + Reglar 0,095 m 

- Gips  0,013 m 

2-Glas: 

- Glasandel: 80 (VIP-Energy 1.5.5) 

- Soltransmittans: Total = 76 %, Direkt = 60,8 % (VIP-Energy 1.5.5) 

- U-värde5: 2,7 W/m2,K 

- Otäthetsfaktor: 0.8 l/s,m2 (VIP-Energy 1.5.5) 

2-Glas m. solskydd: Likadan som 2-Glas fast med solskydd. 

- Solskydd: Fast Övre skärm (VIP-Energy 1.5.5) 

2-Glas Dörrparti: Likadan som 2-Glas. 

Entrédörr: Likadan som 2-Glas fast med större glasandel. 

- Glasandel: 90 

 
5.1.1.3 Drift tidsschema  

Zon 1: 

Drift, dag: 

- Verksamhetsenergi Till rumsluft: 8 W/m2 Extern: 0 W/m2(VIP-Energy 1.5.5) 

- Fastighetsenergi  Till rumsluft: 2 W/m2 Extern: 0,4 W/m2(VIP-Energy 
1.5.5) 

- Personvärme: 2 W/m2 

- Tappvarmvatten: 1 W/m2 

- Rumstemperatur5: Högsta: 25oC  Lägsta: 21oC 

Drift, natt: 

- Verksamhetsenergi Till rumsluft: 2 W/m2 Extern: 0 W/m2(VIP-Energy 1.5.5) 

- Fastighetsenergi Till rumsluft: 0,2 W/m2 Extern: 0 W/m2(VIP-Energy 1.5.5) 

- Personvärme: 1 W/m2 (VIP-Energy 1.5.5) 

- Tappvarmvatten: 1 W/m2 (VIP-Energy 1.5.5) 
                                                 
5 Bruno Birgersson, möte den 2 april 2012 
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- Rumstemperatur5: Högsta: 100oC Lägsta: 20oC 

Zon 2 & 3: 

Drift, dag: 

- Verksamhetsenergi Till rumsluft: 15 W/m2 Extern: 0W/m2(VIP-Energy 1.5.5) 

- Fastighetsenergi Till rumsluft: 3W/m2 Extern: 0,4W/m2(VIP-Energy 
1.5.5) 

- Personvärme: 4W/m2 

- Tappvarmvatten: 4W/m2 

- Rumstemperatur5: Högsta: 25oC  Lägsta: 21oC 

Drift, natt: 

- Verksamhetsenergi Till rumsluft: 2 W/m2 Extern: 0W/m2(VIP-Energy 1.5.5) 

- Fastighetsenergi Till rumsluft: 0,2W/m2 Extern: 0W/m2(VIP-Energy 1.5.5) 

- Personvärme: 1W/m2 (VIP-Energy 1.5.5) 

- Tappvarmvatten: 1W/m2 (VIP-Energy 1.5.5) 

- Rumstemperatur5: Högsta: 100oC Lägsta: 20oC 

 

Måndag – fredag6: 

Drift, dag = 

- Startdag: 1, Slutdag: 365 

- Starttid: 6, Sluttid: 19 

Drift, natt = 

- Startdag: 1, Slutdag: 365 

- Starttid: 0, Sluttid: 6 

- Starttid: 19, Sluttid: 24 

 

Lördag6: 

                                                 
6 Bruno Birgersson, mail från den 27 april 2012 
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Drift, natt= 

- Startdag: 1, Slutdag: 365 

- Starttid: 0, Sluttid: 24 

 

Söndag6: 

- Startdag: 1, Slutdag: 365 

- Starttid: 0, Sluttid: 24 

 
5.1.1.4 Värme och kyla 

Elenergi till cirkulationspumpar/fläktar7: 2 % av uppvärmning rum 

Kylmaskin3: 

- Driftpunkt 1 =  Utetemp: 15oC Kylfaktor: 3 

- Driftpunkt 2 = Utetemp: 30oC Kylfaktor: 2 

- Gränstemp för frikyla: 10oC 

- Max RH i rumsluft: 75 % 

- Elenergi cirk.pumpar7: 2 % av kylenergi 

Temperatur kallvatten: 8oC (VIP-Energy 1.5.5) 

Temperatur tappvarmvatten: 55oC (VIP-Energy 1.5.5) 

 
5.1.1.5 Tidsstyrd ventilation 

Nuvarande aggregat8: 

- Fläkttryck, tilluft: 1750 Pa 

- Fläktverkningsgrad, tilluft: 100 % 

- Fläkttryck, frånluft: 1750 Pa 

- Fläktverkningsgrad, frånluft: 100 % 

- Verkningsgrad, återvinning: 0 % 

                                                 
7 Pernilla Lundgren, möte den 3 maj 2012 
8 Boel Holmstedt, möte den 15 maj 2012 
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- Lägsta tilluftstemperatur: 0oC 

- Driftpunkt L: Utetemp. = -20oC Flöde: 100 % (VIP-Energy 1.5.5) 

- Driftpunkt H: Utetemp. = 20oC Flöde: 100 % (VIP-Energy 1.5.5) 

Måndag – fredag6: 

Zon 1 & 3: 

- Flöde  Tilluft: 1153 l/s Frånluft: 1153 l/s 

- Startdag: 1, Slutdag: 365 

- Starttid: 6, Sluttid: 19 

Zon 2: 

- Flöde  Tilluft: 4613 l/s Frånluft: 4613 l/s 

- Startdag: 1, Slutdag: 365 

- Starttid: 6, Sluttid: 19 

 
5.1.1.6 Zonberäkning 

Zon 1 – Zon 2 = Zondelare: Bottenbjälklag Area: 842 m2 

Zon 2 – Zon 3 = Zondelare: Bjälklag Area: 842 m2 

Enligt: 

Bottenbjälklag: (Se Bilaga 8) 

Bjälklag: (Se Bilaga 6) 

 
5.1.2 Modell med ny entré 

Under denna rubrik kommer listas det som har lagts till, ändrats och/eller tagits bort 
från modellen över hur kommunhuset ser ut idag. 

 
5.1.2.1 Byggnad 

Tillägg: 

Zon 1: 

Övre källarvägg entré KV 0-1 m 19,79 -2,33 -1,73 
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Und. källarvägg entré KV 0-1 m 13,19 -2,73 -2,33 

-”-  KV 1-2 m 32,98 -3,73 -2,73 

-”-  KV > 2 m 12,04 -4,09 -3,73 

Källargolv entré KG 0-6 m 252 -4,09 -4,09 

Källarvägg väst INNER 26,1 

 

Zon 2: 

Entré, glasfasad SÖDER 46,87 0 4,96 

-”-  VÄSTER 100,8 -”- -”- 

Entré, tak TAK 223 4,96 4,96 

 

Ändringar: 

Zon 1: 

2. Källarvägg väst KV 0-1 m 33,77 -1,25 -0,25 

3. -”-  KV 1-2 m 33,77 -2,25 -1,25 

4. -”-  KV > 2 m 14,86 -2,69 -2,25 

 

Zon 2: 

8. 2-Glas VÄSTER 30,7 0,9 2,5 

26. Entrédörr -”- 5,06 0 2,3 

40. Yttervägg del 3 -”- 27,36 0 2,84 

53. Yttervägg del 4 -”- 21,5 -”- -”- 

 

Övre källarvägg entré: Se Bilaga 5 

Undre källarvägg entré: Se Bilaga 5 

Källargolv entré: Se Bilaga 5 

Entré, glasfasad: Se Bilaga 5 
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Entré, tak: Se Bilaga 5 

 
5.1.2.2 Zonberäkningar 

Zon 1 – Zon 2 = Zondelare: Bottenbjälklag Area: 1094 m2 

Zon 2 – Zon 3 = Zondelare: Bjälklag Area: 842 m2 

 
5.1.3 Modell med nya installationer 

Under denna rubrik kommer listas det som har lagts till, ändrats och/eller tagits bort 
från modellen med den nya entrén. 

 
5.1.3.1 Värme och kyla 

Lagts till: 

Fjärrkyla2: 

- Återvinning av kyla ur frånluft 

 

Tagits bort: 

Kylmaskin: 

- Driftpunkt 1 =  Utetemp: 15oC Kylfaktor: 3 

- Driftpunkt 2 = Utetemp: 30oC Kylfaktor: 2 

- Gränstemp för frikyla: 10oC 

 
5.1.3.2 Tidsstryd ventilation 

Lagts till: 

Nytt aggregat9: 

- Fläkttryck, tilluft: 750 Pa 

- Fläktverkningsgrad, tilluft: 100 % 

- Fläkttryck, frånluft: 750 Pa 

- Fläktverkningsgrad, frånluft: 100 % 

                                                 
9 Boel Holmstedt, möte den 24 april 2012 
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- Verkningsgrad, återvinning: 70 % 

- Lägsta tilluftstemperatur2: 18oC 

- Driftpunkt L: Utetemp. = -20oC Flöde: 100 % (VIP-Energy 1.5.5) 

- Driftpunkt H: Utetemp. = 20oC Flöde: 100 % (VIP-Energy 1.5.5) 

 

Ändrats: 

Måndag – fredag6: 

Zon 1 & 3: 

- Flöde  Tilluft: 583 l/s Frånluft: 583 l/s 

- Startdag: 1, Slutdag: 365 

- Starttid: 6, Sluttid: 19 

Zon 2: 

- Flöde  Tilluft: 2333 l/s Frånluft: 2333 l/s 

- Startdag: 1, Slutdag: 365 

- Starttid: 6, Sluttid: 19 

 

Tagits bort: 

Nuvarande aggregat: 

- Fläkttryck, tilluft: 1750 Pa 

- Fläktverkningsgrad, tilluft: 100 % 

- Fläkttryck, frånluft: 1750 Pa 

- Fläktverkningsgrad, frånluft: 100 % 

- Verkningsgrad, återvinning: 0 % 

- Lägsta tilluftstemperatur: 0oC 

- Driftpunkt L: Utetemp. = -20oC Flöde: 100 % 

- Driftpunkt H: Utetemp. = 20oC Flöde: 100 % 
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5.1.4 Modell med nytt klimatskal 

Under denna rubrik kommer listas det som har lagts till, ändrats och/eller tagits bort 
från modellen med den nya entrén. 

 
5.1.4.1 Byggnad 

Zon 1: 

Ändrats: 

Källargolv, utifrån och in: 

- Cellplast 0,3 m 

- Betong 0,1 m 

Källarvägg väst, utifrån och in: 

- Cellplast 0,1 m 

- Betong 0,2 m 

Källarvägg öst, utifrån och in: 

- Cellplast 0,1 m 

- Betong 0,2 m 

 

Zon 2: 

Ändrats: 

Yttervägg del 1 (Isover, 2012), utifrån och in: 

- Min.ull 0,03 m 

- Gips  0,013 m 

- Min.ull + Reglar 3x 0,12 m 

- Gips  0,013 m 

- Otäthetsfaktor: 0,2 l/s,m2 

Yttervägg del 2, utifrån och in: 

- Min.ull 0,03 m 

- Gips  0,013 m 



  
 

50 
 
 Elmir Salcin 

- Betong (Pelare) 0,24 m 

- Otäthetsfaktor: 0,3 l/s,m2 

Yttervägg del 3, utifrån och in: 

- Min.ull 0,03 m 

- Gips  0,013 m 

- Betong (Pelare) 0,24 m 

- Otäthetsfaktor: 0,3 l/s,m2 

Yttervägg del 4 (Isover, 2012), utifrån och in: 

- Min.ull 0,03 m 

- Gips  0,013 m 

- Min.ull + Reglar 3x 0,12 m 

- Gips  0,013 m 

- Otäthetsfaktor: 0,2 l/s,m2 

3-Glas: 

- Glasandel: 80 (VIP-Energy 1.5.5) 

- Soltransmittans: Total = 45 %, Direkt = 36 % (VIP-Energy 1.5.5) 

- U-värde: 1,0 W/m2,K (Elitfönster, 2012) 

Otäthetsfaktor: 0.80 l/s,m2 (VIP-Energy 1.5.5) 

3-Glas m. solskydd: Likadan som 3-Glas fast med solskydd. 

- Solskydd: Fast Övre skärm (VIP-Energy 1.5.5) 

 

Zon 3: 

Ändrats: 

Yttervägg del 1 (Isover, 2012), utifrån och in: 

- Min.ull 0,03 m 

- Gips  0,013 m 

- Min.ull + Reglar 3x 0,12 m 
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- Gips  0,013 m 

- Otäthetsfaktor: 0,2 l/s,m2 

Yttervägg del 2, utifrån och in: 

- Min.ull 0,03 m 

- Gips  0,013 m 

- Betong (Pelare) 0,24 m 

- Otäthetsfaktor: 0,3 l/s,m2 

Yttervägg del 3, utifrån och in: 

- Min.ull 0,03 m 

- Gips  0,013 m 

- Betong (Pelare) 0,24 m 

- Otäthetsfaktor: 0,3 l/s,m2 

Yttervägg del 4 (Isover, 2012), utifrån och in: 

- Min.ull 0,03 m 

- Gips  0,013 m 

- Min.ull + Reglar 3x 0,12 m 

- Gips  0,013 m 

- Otäthetsfaktor: 0,2 l/s,m2 

 

Takbjälklag, utifrån och in: 

- Lösull 0,3 m 

- Betong 0,16 m 

3-Glas: 

- Glasandel: 80 (VIP-Energy 1.5.5) 

- Soltransmittans: Total = 45 %, Direkt = 36 % (VIP-Energy 1.5.5) 

- U-värde: 1,0 W/m2,K (Elitfönster, 2012) 

Otäthetsfaktor: 0.80 l/s,m2 (VIP-Energy 1.5.5) 
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3-Glas m. solskydd: Likadan som 3-Glas fast med solskydd. 

- Solskydd: Fast Övre skärm (VIP-Energy 1.5.5) 

 
5.1.5 Modell med nytt klimatskal och nya installationer 

I denna modell utgår man från modellen med den nya entrén och kombinerar de 
tillägg, ändringar och borttaganden som gjorts under rubrikerna 5.1.3 och 5.1.4. 

 
5.2 Resultat 

Här följer de resultat som beräknats fram med energiberäkningsprogrammet. 

 
5.2.1 Modell över dagens kommunhus 

(Atemp: 5052 m2) 

Specifik energianvändning:  134 kWh/Atemp,år, varav: 

- Värmeförsörjning:   91,7 kWh/Atemp,år 

- El till värmepump:   0 kWh/Atemp,år 

- El till kylmaskin:   12,7 kWh/Atemp,år 

- Fjärrkyla:   0 kWh/Atemp,år 

- El till fläktar:  16,3 kWh/Atemp,år 

- El till pumpar:  1,7 kWh/Atemp,år 

- Övrig fastighetsel:  12 kWh/Atemp,år 

 
5.2.2 Modell med ny entré 

(Atemp: 5556 m2) 

Specifik energianvändning:  122 kWh/Atemp,år, varav: 

- Värmeförsörjning:   78,6 kWh/Atemp,år 

- El till värmepump:   0 kWh/Atemp,år 

- El till kylmaskin:   15,5 kWh/Atemp,år 

- Fjärrkyla:   0 kWh/Atemp,år 

- El till fläktar:  14,8 kWh/Atemp,år 
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- El till pumpar:  1,5 kWh/Atemp,år 

- Övrig fastighetsel:  11,9 kWh/Atemp,år 

 
5.2.3 Modell med nya installationer 

(Atemp: 5556 m2) 

Specifik energianvändning:  81 kWh/Atemp,år, varav: 

- Värmeförsörjning:   41,1 kWh/Atemp,år 

- El till värmepump:   0 kWh/Atemp,år 

- El till kylmaskin:   0 kWh/Atemp,år 

- Fjärrkyla:   23,5 kWh/Atemp,år 

- El till fläktar:  3,2 kWh/Atemp,år 

- El till pumpar:  0,9 kWh/Atemp,år 

- Övrig fastighetsel:  11,9 kWh/Atemp,år 

 
5.2.4 Modell med nytt klimatskal 

(Atemp: 5556 m2) 

Specifik energianvändning:  90 kWh/Atemp,år, varav: 

- Värmeförsörjning:   39,3 kWh/Atemp,år 

- El till värmepump:   0 kWh/Atemp,år 

- El till kylmaskin:   22,7 kWh/Atemp,år 

- Fjärrkyla:   0 kWh/Atemp,år 

- El till fläktar:  14,8 kWh/Atemp,år 

- El till pumpar:  0,8 kWh/Atemp,år 

- Övrig fastighetsel:  11,9 kWh/Atemp,år 

 
5.2.5 Modell med nytt klimatskal och nya installationer 

(Atemp: 5556 m2) 

Specifik energianvändning:  83 kWh/Atemp,år, varav: 
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- Värmeförsörjning:   18 kWh/Atemp,år 

- El till värmepump:   0 kWh/Atemp,år 

- El till kylmaskin:   0 kWh/Atemp,år 

- Fjärrkyla:   48,6 kWh/Atemp,år 

- El till fläktar:  3,2 kWh/Atemp,år 

- El till pumpar:  1,0 kWh/Atemp,år 

- Övrig fastighetsel:  11,9 kWh/Atemp,år 

 
5.2.6 Resultatsammanfattning 

Här följer en sammanfattning av resultaten. Här kan man se vilken åtgärd som sparar 
mest energi respektive el. 

 

 

Resultatsammanfattning 
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Nya installationer  ‐41 ‐37,5 23,5 ‐17,4 (kWh/Atemp,år) 
Nytt klimatskal  ‐32 ‐39,3 0 ‐1,7 (kWh/Atemp,år) 
Nytt klimatskal + nya installationer  ‐39 ‐60,6 48,6 ‐17,3 (kWh/Atemp,år) 
Nya installationer  ‐33,6 ‐47,7 +100 ‐52 % 

Nytt klimatskal  ‐26,2 ‐50  0 +5,1 % 

Nytt klimatskal + nya installationer  ‐32 77,1 +100 ‐52 % 
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Diagram över ändringarna i förbrukningen efter de olika ändringarna. 

 
5.2.7 Kostnadsberäkning 

Driftkostnad med entré: 

- Hus 1: 506 318 :- Kv. Ansgarius: 2 130 085 :- 

Driftkostnad med nya installationer: 

- Hus 1: 339 972 :- Kv. Ansgarius: 1 457 915 :- 

Driftkostnad med nytt klimatskal: 

- Hus 1: 375 725 :- Kv. Ansgarius: 1 536 178 :- 

Driftkostnad med nytt klimatskal och nya installationer: 

- Hus 1: 347 861 :- Kv. Ansgarius: 1 492 919 :- 

 
5.2.8 Besparingar 

Besparingar med nya installationer: 

- Hus 1: 166 346 :-  32,9 % 

- Kv. Ansgarius: 672 170 :-  31,6 % 
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Besparingar med nytt klimatskal: 

- Hus 1: 130 593 :-  25,8 % 

- Kv. Ansgarius: 593 907 :-  27,9 % 

Besparingar med nytt klimatskal och nya installationer: 

- Hus 1: 158 457 :-  31,3 % 

- Kv. Ansgarius: 637 166 :-  29,9 % 
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6. Diskussion och slutsatser 

 
6.1 Information 

Idag använder sig VöFAB inte av fjärrkyla och har inte heller något avtal för det. 
Detta betyder också att de inte vet vad de kommer betala för fjärrkyla. Bruno tror 
emellertid att det är rimligt att priset för fjärrkyla kommer hamna ungefär på samma 
prisnivå som fjärrvärmen. Därför antog jag att priset för fjärrkyla var detsamma som 
för fjärrvärme. P.g.a. detta kommer inte mina besparingsberäkningar stämma exakt 
med vad VöFAB egentligen kommer spara. 

Den horisontvinkeln jag har använt mig av är framtagen på så sätt att jag har fått gå 
runt på kvarteret och uppskattat hur mycket omgivningen hindrar solen från att nå 
kommunhuset. Jag satte enbart ut en vinkel på zon 2 och på västra sidan. Detta 
eftersom ingen sol når källaren och därför att 5:e våningen är så högt upp att inget 
skyddar den. Östra sidan av kommunhuset är nästa helt oskyddad då det inte finns 
några höga byggnader runtom. En miss jag gjorde var att jag inte satte någon vinkel 
från nordöst. Hus 2 befinner sig nämligen nordöst om Hus 1 och är även vinkelrät 
mot Hus 1. På så sätt skyddar den Hus 1 mot solinstrålning. 

När det gällde bytet av klimatskal motsade jag mig själv lite. Jag skulle inte ta 
hänsyn till huruvida det gick att byta till mitt klimatskal eller inte. Det gjorde jag inte 
heller när jag bytte källargolv och utfackningsvägg. I praktiken skulle man i princip 
aldrig slå ut källargolvet för att isolera den under ifrån. Däremot tog jag hänsyn till 
hur mycket utrymme det finns mellan takbjälkaget och taket när jag tilläggsisolerade 
med lösull. Därför begränsade jag lösullen till 0,3 m när jag, genom min egen 
begränsning, kunde ha använt minst 0,5 m. 

Anledningen till att jag valde att det nya klimatskalet skulle hålla passivhusstandard, 
vilket är osannolikt att man skulle byta till, var för att jag ville se hur långt man 
kunde gå med energibesparingarna. På detta sätt vet man ungefär var maxgränsen 
ligger, och skulle man byta till ett lite sämre klimatskal vet man i alla fall inom vilket 
intervall man kommer hamna. 

Jag delade upp alla mina modeller i 3 zoner. Egentligen hade det räckt med at delade 
upp det i 2 zoner, och slå ihop zon 2 och 3. Detta eftersom zon 2 och 3 har i princip 
samma förhållanden. Det enda som skulle påverkats är att programmet hade räknat 
med en horisontvinkel för våning 5, också. Anledningen att det blev 3 zoner, är en 
missbedömning i början av undersökningen. 

Trots alla de antaganden jag har fått göra så måste jag ändå, baserat på resultaten, dra 
slutsatsen att mina antaganden har varit bra och riktiga. Min modell över dagens 
kommunhus stämde väldigt bra med verkligheten och även de andra modellerna har 
gett förväntade resultat. I detta resonemang ingår även de schablonvärden jag har 
tagit från programmet och dess manual. 
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6.2 Resultat 

I resultatet kan man se att där elförbrukningen minskar som mest är då man tar bort 
kylmaskinen och effektiviserar fläktarna. Den s.k. övriga fastighetselen förblir i 
princip oförändrad. I den övriga fastighetselen ingår bl.a. el till hissar och lampor, 
och anledningen till att denna post inte förändras är eftersom dessa apparaturers 
elförbrukning inte ändras i de olika modellerna. 

Både besparingen på Hus 1 och för hela kvarteret stämmer inte exakt med 
verkligheten, och detta av en rad olika anledningar. För det första så har jag utgått 
från en specifik uppmätt energianvändning på hela kvarteret. Kvarterets byggnader 
och installationer varierar ganska mycket då husen byggdes vid olika tillfällen. De 
har alltså inte samma klimatskal, eller installationer då vissa Hus har FTX-aggregat 
idag. Det betyder att den specifika energianvändningen för enbart Hus 1 inte är exakt 
den som man får av energideklarationen för kvarteret. Vidare har jag sedan använt 
den specifika energianvändningen som jag fått av de olika modellerna, och använt 
den när jag beräknat besparingarna även för hela kvarteret. Detta är inte heller 
korrekt då beräkningarna enbart är gjorda på Hus 1. 

En stor kostnad som jag inte tagit med i mitt arbete, men som måste diskuteras är 
byggkostnader, materialkostnader, aggregatkostnader och underhållskostnader. 

Att byta ut klimatskalet är inte billigt, speciellt om man vill att det ska hålla 
passivhusstandard. Här måste man räkna med bl a projekteringskostnader, 
byggkostnader, materialkostnader och att man behöver vissa tillstånd. Jag själv skulle 
inte kunna uppskatta denna summa, men den är helt klart betydande.  

Till installationerna ska man räkna med köp av nytt aggregat, projektering av nya 
kanalsystem, byggkostnader och materialkostnader, samt underhållskostnader. Dessa 
kostnader ska man inte heller glömma, men de är väsentligt mindre än renovering av 
klimatskal. Samtidigt är det det bästa sättet att spara energi och pengar på, så det 
uppväger investeringskostnaden en aning. 

De åtgärder jag har använt mig av är inte nödvändigtvis de bästa. Av misstag 
upptäckte jag t ex att om fönsterna hade sämre u-värde, i modellen med nytt 
klimatskal och nya installationer, hade den specifika energianvändningen minskat. 
Anledningen till detta är helt enkelt att huset är för välisolerat. I byggnaden pågår 
kontorsverksamhet, vilket betyder att det ständigt vistas mycket folk där, och att 
apparater så som datorer och belysning ständigt är på. Både människor och apparater 
avger värme, och eftersom huset är så välisolerat och luftflödet så litet, ventileras inte 
värmen bort. Detta leder till att man måste kyla byggnaden större delen av året. 

Som man kan se så minskade den specifika energianvändningen när jag lade in den 
nya entrén. Detta beror på att glasfasaden, som har ett bättre u-värde än den 
befintliga ytterväggen, ersätter en del av ytterväggen på bottenvåningen. Samtidigt 
ersätter den nya källarväggen en del av den gamla. Den sista anledningen till detta är 
att Atemp ökar och på så sätt fördelas energiförbrukningen ut på en större yta. 
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6.3 Slutsatser 

Att byta ut installationerna och klimatskalet är ett bra sätt att energieffektivisera äldre 
byggnader. Man ser tydligt att man kan sänka energiförbrukningen med upp till 30 
%. 

Det mest effektiva och lönsamma alternativet är att byta ut installationerna mot nyare 
mer effektiva värme- och ventilationssystem. Här står värmeväxlaren för den stora 
energibesparingen, men även mer effektiva fläktar. 

Att kraftigt isolera byggnaden är inte alltid den bästa lösningen. Det kan leda till att 
kylbehovet ökar för mycket. Man ska inte heller isolera för lite eftersom man då inte 
sänker värmebehovet tillräckligt. Det gäller alltså att hitta en balans för hur mycket 
man ska isolera. I detta fall hade det varit bättre med mindre isolering än vad jag 
använde. 

Energieffektiviseringen på mina försök ligger mellan 26,2 – 33,6 %. Kan man uppnå 
dessa resultat på de flesta äldre byggnader i Sverige kommer vi en lång bit på vägen 
mot att energieffektiviteten ska öka med 20 % till 2020. 
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