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IV 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts på Lammhults avloppsreningsverk i Växjö kommun 

under vårterminen år 2016. Anläggningen har efter en energikartläggning utförd av 

SWECO Environment AB visat sig ha en för hög specifik energianvändning.  

Förslag på energieffektiviserande åtgärder har lagts i huvudsak gällande processen. 

Arbetet har därför fokuserats på klimatskalet.  

Målet med arbetet var att ta fram ett underlag till lönsamma energieffektiviserande 

åtgärder gällande klimatskalet som Växjö kommun skulle kunna använda vid 

framtida beslut om energieffektiviserand åtgärder. Detta har gjorts med hjälp av 

energiberäkningsprogrammet VIP- Energy. 

VIP- Energy beräknar en fullständig energibalans baserad på användarens indata och 

levererar resultatet som tabeller och diagram. Då modellen är komplett kan 

energieffektiviserande åtgärder såsom förbättrad isolering av väggar och tak 

simuleras på ett tidseffektivt sätt. 

För att avgöra vilka åtgärder som är mest lönsamma har ett flertal 

energieffektiviserand åtgärder simulerats, både ensamma och i kombination. Fyra fall 

har simulerats. Alternativ A innebär tätning av klimatskalet samt byte av fönster, i 

alternativ B har taket isolerats, i alternativ C förbättrades isoleringen i väggarna och i 

alternativ D kombineras fall B och C. 

Resultatet indikerar att den lämpligaste åtgärden är alternativ B, isolering av taket. 

Detta för att det var den åtgärd som gav högst energibesparing i relation till 

investeringskostnaden.    
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Summary 

This thesis has been carried out at Lammhults wastewater treatment plant in Växjö 

municipality during the spring semester of 2016. The facility is proven to have high 

specific energy consumption. 

Proposals on energy-efficiency measures have been presented which primarily deals 

with the process. Efforts have therefore been focused on the building envelope. 

The goal of this work was to develop a basis for profitable energy-efficiency 

measures on the building envelope which could be used by Växjö Municipality for 

future decisions on energy-efficiency measures. This has been done using the energy 

calculation program VIP- Energy. 

VIP- Energy calculates a complete energy balance based on input made by the user 

and delivers the results as tables and charts. When the model is complete, energy-

efficiency measures such as improved insulation of walls and ceilings can be 

simulated in a time efficient manner. 

In order to determine which measures are most profitable, several energy-efficiency 

measures were simulated, both alone and in combination. Four cases have been 

simulated. Option A involves sealing of the building envelope and the replacement of 

windows. In option B, the roof was insulated. For option C, the insulation in the 

walls was improved and option D combines option B and C 

The results indicate that the most appropriate action is option B, insulation of the 

roof. This is because it was the measure that produced the highest energy savings in 

relation to the investment cost.  
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Abstract 

 

 

Detta examensarbete jämför fyra olika energieffektiviserande åtgärders effekt på 

Lammhults avloppsreningsverk. Anläggningen har simulerats i 

energiberäkningsprogrammet VIP- Energy och resultatet indikerar att isolering av 

anläggningens tak är den lämpligaste åtgärden.   

Energieffektivisering, VIP- Energy, Simulering, Värmetransport, Energibalans 
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Förord 

 

 
Förslaget till detta examensarbete lades av SWECO Environment AB. SWECO har gjort en 

energikartläggning på Lammhults avloppsreningsverk och konstaterat att anläggningen har en 

stor specifik energianvändning. De förslag på energieffektiviserande åtgärder som lämnades 

berörde främst processen och det konstaterades att åtgärder på klimatskalet även borde 

genomföras. Eftersom energieffektiviserande åtgärder på klimatskalet inte hade utvärderats 

var det naturligt att fokus för examensarbetet skulle ligga här.  

 

Från början var det även tänkt att ventilationssystemets lägsta driftpunkt skulle beräknas men 

detta visade sig för avancerat för att genomföras inom tidsramen.  

 

Jag vill tacka min handledare på LNU, Ambrose Dodoo, för all hjälp med VIP- Energy samt 

till Niklas Johansson på SWECO som föreslog arbetet och hjälpte mig komma igång.  

 

Slutligen vill jag ge ett stort tack till Bo Tillman på Växjö kommun som visat mig runt på 

Lammhults avloppsreningsverk och vid flera tillfällen svarat på frågor om anläggningen samt 

letat reda på de ritningar och dokument som behövts.  
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1. Introduktion 

Världen står inför en stor energiomställning. Det råder inget tvivel om att 

våra nuvarande vanor är ohållbara. Inte minst för att fossila bränslen är en 

ändlig resurs men främst för att användandet av dessa påverkar vårt klimat. I 

Paris år 2015 skrev 195 stater under ett bindande avtal med syftet att 

begränsa den globala uppvärmningen till maximalt två grader Celsius i 

jämförelse med tiden före industrialiseringen. (Europeiska kommissionen, 

2015) 

Inom EU finns sedan tidigare fyra mål som ska uppfyllas före år 2020. 

Dessa är: 

 minska växthusgasutsläppen med minst 20 procent, jämfört med 

1990 års nivåer 

 sänka energiförbrukningen med 20 procent 

 höja andelen förnybar energi till 20 procent av all energikonsumtion 

 höja andelen biobränsle för transporter till 10 procent.  

(EU, 2012) 

 

För att uppnå målen måste alla medlemsstater arbeta aktivt med 

energieffektivisering och Sverige har därför satt upp egna mål. Den totala 

energianvändningen per uppvärmd kvadratmeter i bostäder och andra lokaler 

ska sänkas med 20 % till år 2020 och med 50 % till år 2050. 

(Regeringskansliet, 2006) 

 

1.1 Bakgrund 

Lammhults avloppsreningsverk (ARV) togs i drift år 1974 och tillhör Växjö 

kommuns VA-avdelning. Anläggningen behandlar avloppsvatten från 

Lammhult med omnejd och är dimensionerad för 4600 personekvivalenter 

(70 g BOD7 per person och dygn). År 2014 var 1873 personer anslutna och 

årsbelastningen motsvarade 2294 personekvivalenter. 

Byggnaden har sedan år 1974 genomgått ett antal ombyggnationer vilka 

främst har varit tillbyggnader. Klimatskalet är i stort sett oförändrat och 

består av väggar med dålig isolering samt ett oisolerat plåttak. Kontorsdelen 

är en av de delar som genomgått ombyggnationer och här finns 

tillfredställande isolering i både väggar och tak. I figur 1 kan byggnadens 

södra fasad ses. 
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Figur 1: Lammhults ARV 

Uppvärmning av anläggningen samt tappvarmvatten sker med en 

värmepump som har det renade avloppsvattnet som värmekälla. Till 

värmepumpen finns en ackumulatortank på 1 m
3
. En stor del av energin 

används för att värma ventilationssystemets tilluft. Ventilationssystemet har 

även ett FTX aggregat med plattvärmeväxlare vilket möjliggör 

värmeåtervinning ur frånluften. Då processen i anläggningen ger upphov till 

dålig lukt ventileras processhallen kraftigt. Figur 2 visar processhallen. 

 
Figur 2: Processhallen i Lammhults ARV 

SWECO Environment AB har på uppdrag av Växjö kommun genomfört en 

energikartläggning av Lammhults ARV. Kartläggningen pågick under år 

2014. I slutrapporten framgår det att ventilationen är den största 

elenergiförbrukaren (104 MWh år 2014). Därefter kommer blåsmaskinerna 
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(90 MWh år 2014) som förser den biologiska reningsprocessen med syre. 

Värmepumpen (33 MWh år 2014) är den tredje största 

elenenergiförbrukaren.  

I rapporten presenterades förslag på energieffektiviserande åtgärder som 

tillsammans skulle kunna spara ca 25 % av den totala tillförda energin. 

Förslagen behandlade energibesparande åtgärder i processen samt 

optimering av ventilationen och byte av belysningsarmatur. Förslag på 

förbättrad isolering lades även men inga beräkningar gjordes då 

undersökningen var mer övergripande och energibesparingen för komplex 

att beräkna inom ramen för projektet.        

Då ventilationen står för en stor del av energiförbrukningen har försök gjorts 

att sänka ventilationsflödet manuellt. Eftersom ingen personal befinner sig i 

anläggningen under kvällar, nätter och helger är det främst då ett högt 

ventilationsflöde är onödigt. Eftersom en stor del av värmetillförseln sker 

via tilluften ledde detta dock till att temperaturen i anläggningen sjönk 

kraftigt under vintern. På sommaren ledde sänkningen till hög luftfuktighet 

och kondens bildades på fönster, väggar och elektrisk utrustning. 

SWECOs beräkningar ger en specifik energianvändning för byggnaden på 

147 kWh/m
2
∙år. I BBR 2008 är kravet 55 kWh/m

2
∙år. Ett tillägg på 45 

kWh/m
2
∙år kan i vissa fall godtas på grund av hygieniska skäl vilket ger 

totalt 100 kWh/m
2
∙år. Detta innebär att Lammhults ARV inte uppfyller 

kraven för specifik energianvändning.  

SWECO gjorde även en provtryckning av byggnaden vilket påvisade ett 

läckage på 1,66 l/s∙m
2
. 

1.2 Syfte och mål 

Projektets syfte är att jämföra den nuvarande energiförbrukningen i 

Lammhults ARV med energiförbrukningen efter det att 

energieffektiviserande åtgärder tagits. Jämförelsen mellan alternativen 

kommer att visa vilka åtgärder som leder till högst energibesparingar. De 

olika alternativen ska vara väl definierade och rangordnas efter 

investeringskostnad för att det mest lönsamma alternativet ska kunna 

identifieras ur ett ekonomiskt perspektiv.  

Målet är att resultatet ska kunna användas vid överväganden om vilka 

energieffektiviserande åtgärder Växjö kommun kan tänka sig att ta för att 

minska den i dag höga energiförbrukningen.   

1.3 Avgränsningar 

Projektet omfattar enbart fastighetselen. Energibesparande åtgärder som 

jämförs berör enbart energin för uppvärmning och ventilation. 
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Processenergin kommer inte att behandlas mer än i det fall processen bidrar 

med värmeenergi till rumsluften. 

Enligt SWECO:s energikartläggning står fastighetselen för ca hälften av den 

totala elförbrukningen. De energibesparande åtgärder som SWECO:s rapport 

tog upp berörde främst processen och därför behöver mer fokus läggas på 

fastigheten och då främst klimatskalet.       



  
 

5 

 

2. Teori 

2.1 Energibalans  

Att utföra en energibalans på ett avgränsat system är ett viktigt verktyg för 

att få förståelse för systemets funktion och verkningsgrad. Beroende på vad 

systemets syfte är kan en energibalans ge nödvändig information om vilka 

vägar energin tar. Systemet kan sedan optimeras så att så stor del som 

möjligt av den tillförda energin kommer till nytta.  

Energibalanser kan utföras på i stort sett alla system som omsätter energi. 

Principen är att en gräns runt systemet dras och att all energi in och ut från 

systemet kartläggs. Enligt termodynamikens första huvudsats kan energi 

varken skapas eller förstöras utan enbart omvandlas. Matematiskt uttryckt: 

ΔU=Q+W                     [1] 

ΔU är här ändringen i systemets inre energi, Q är tillförd eller bortförd 

energi i form av värme och W är utfört arbete på eller av systemet. 

Vid energikartläggningar av byggnader sätts normalt gränsen vid 

byggnadens klimatskal. Den ingående energin utgörs av all energi som 

tillförs byggnaden. Denna innefattar elektricitet, solinstrålning, värme via 

fjärrvärmenät, avgiven värme från människor etc. Den avgivna energin 

utgörs främst av värmeenergi genom byggnadens klimatskal och ventilation. 

2.2 Värmeöverföring 

Värmeenergin i ett system beror på rörelseenergin i dess atomer, molekyler 

och joner. Vid temperaturer över 0 K (-273 °C) rör de sig kaotiskt och 

rörelseenergin ökar med temperaturen. I en vätska eller gas rör sig atomer, 

molekyler och joner fritt medan de i ett fast ämne svänger i sina 

jämviktslägen. 

Värme är förknippat med energiflöden mellan system med olika 

temperaturer. Energin flödar uteslutande från det system med högst 

temperatur till det med lägst. Atomerna, molekylerna och jonerna rör sig 

med olika hastigheter beroende på deras energi och krockar med varandra. 

Rörelseenergin förs på så vis över från den med högst rörelseenergi till den 

med lägst. Slutligen nås ett jämviktsläge där båda systemens temperaturer är 

lika. Värme kan transporteras på tre olika sätt, ledning konvektion och 

strålning. I praktiska fall sker all värmeöverföring på alla tre sätten samtidigt 

i olika grad. (Atkins et al, 2013)   

2.2.1 Ledning 

Värmeledning sker då materia med olika temperaturer har kontakt med 

varandra. Atomer och molekylers rörelseenergi förs då över till de med lägre 
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energi. Detta kan ske i både fasta, flytande och gasformiga medier. 

Hastigheten på värmetrensporten beror på ämnets värmekonduktivitet, λ 

(W/m∙K). Material med hög värmekonduktivitet kan transportera värme 

snabbt. Metaller är ett exempel på material med hög värmekonduktivitet. 

Material med låg värmekonduktivitet används ofta som isolering då 

värmeenergin transporteras långsamt.  

Den energimängd, P (W), som transporteras genom ett plant skikt av ett 

material med värmekonduktiviteten λ beror på skiktets tjocklek, δ (m), samt 

ytans area, A (m
2
), enligt ekvation 2. Temperaturskillnaden,   , på båda 

sidor om skiktet spelar stor roll för hastigheten av energiflödet.  

      
  

 
                                                                                                           [2] 

Ekvation 2 gäller för ett plant skikt men en allmän formel för n stycken 

sammansatta skikt kan lätt härledas. Ekvation 3 gäller för n stycken plana 

skikt med olika tjocklek och värmekonduktivitet. 

    
       

∑
  
  

 
 

                                                                                              [3] 

Det finns även liknande metoder för att beräkna värmeflöden genom 

cylindriska skikt. Värmekonduktiviteten för olika material är experimentellt 

framtagna och kan hittas i ett stort antal tabellsamlingar. Tillverkare av 

byggmaterial tillhandahåller även denna information om sina produkter. 

(Alvarez, 2006) 

2.2.2 Konvektion 

När ett ämne genomgår en tillståndsförändring förändras dess egenskaper. 

Förändringar som sker kan bland annat beröra ämnets densitet, viskositet, 

elektriska ledningsförmåga och volym. Då temperaturen höjs genomgår de 

flesta ämnen en volymökning med en densitetsminskning som följd. I fluider 

såsom vätskor och gaser innebär detta att molekyler får högre rörelseenergi 

och ökar sitt avstånd till varandra. Då temperaturen sänks minskar i stället 

rörelseenergin och molekylerna närmar sig varandra med en 

volymminskning och densitetsökning som följd. 

Då en fluid befinner sig i kontakt med till exempel en varm vägg överförs 

energi från väggens molekyler till fluidens molekyler. Molekylerna närmast 

väggen får då en högre rörelseenergi och utnyttjar en större volym än 

tidigare vilket ger fluiden närmast väggen en lägre densitet än den som 

ligger längre bort. Densitetetskillnaden medför att molekyler med högre 

temperatur stiger i fluiden. Det motsatta sker då en värmesänka (kallare yta) 

står i kontakt med fluiden. Molekylerna får då en högre densitet och sjunker. 

På så sätt sätts fluiden i rörelse och energi kan transporteras till andra 

partiklar i fluiden. Denna värmetransport benämns konvektiv 

värmetransport. 
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Figur 3 visar hur en radiators placering i ett rum påverkar de konvektiva 

strömmarna i rummet. I det första fallet är radiatorn placerad under fönstret 

vilket motverkar nerkylningen från fönstret. I det andra fallet uppstår ett så 

kallat kallras då luften vid fönstret kyls ner och sjunker till golvet. Av 

komfortskäl är placeringen av radiatorn i det första fallet att föredra. 

 
Figur 3: Konvektion skapad av temperaturförändringar. (Bildkälla: Wikimedia commons)  

Konvektion till följd av temperaturförändringar kallas naturlig konvektion. 

Sätts fluiden i rörelse av till exempel en fläkt eller pump uppstår i stället 

påtvingad konvektion. 

Värmeflödet genom konvektion från en plan yta kan beräknas då ytans 

värmeövergångstal, α (W/m
2
∙K), är känt. Värmeövergångstalet är precis som 

värmekonduktiviteten ett experimentellt framtaget värde som kan hittas i 

tabellsamlingar och produktblad. Ekvationen för värmeflödet liknar den för 

värmeledning och lyder enligt ekvation 4: 

                                     [4]     

Tv är väggens yttemperatur och Tf är fluidens temperatur. (Alvarez, 2006) 

2.2.3 Strålning 

Värmeöverföring genom strålning skiljer sig från ledning och konvektion då 

det inte är atomer, molekyler eller joner som står för transporten. Strålning 

sker via elektromagnetiska vågor och kan därför även transportera energi i 

vakuum. 

Energin i strålningen beror på de elektromagnetiska vågornas frekvens med 

enheten Hertz (Hz). Frekvensen definieras som antalet vågrörelser per 

sekund och beror därför på vågornas våglängd och våghastighet. Det 

elektromagnetiska spektret sträcker sig från 1 till 10
24

 Hz men det för 

värmetransporten viktigaste området ligger i det infraröda området samt 

inom det synliga spektret. Figur 4 visar det elektromagnetiska spektret. 
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Figur 4: Det elektromagnetiska spektret. (Bildkälla: Wikimedia commons) 

Alla kroppar med massa och en temperatur över 0 K emitterar 

värmestrålning. Samtidigt absorberas och reflekteras strålning. En del släpps 

även igenom (transmitteras). Vilka våglängder en specifik kropp absorberar, 

reflekterar eller transmitterar beror på materialet. Glas är till exempel 

transparent för synligt ljus men inte för infrarött ljus. Detta medför att solens 

strålning släpps in i ett rum och absorberas av rummets materia. Materian 

emitterar sedan infraröd strålning som inte kan ta sig ut igen via strålning 

utan enbart genom ledning och konvektion. 

En så kallad svart kropp absorberar all strålning som faller på den och 

emitterar sedan maximalt med strålning. Den har ett emissionsförhållande, ɛ, 

som är 100 procent eller 1. För andra kroppars emissionsförhållande 

används den svarta kroppens emissionsförhållande som jämförelse. Trä har 

till exempel ett emissionsförhållande på 0,93 vilket innebär 93 procent av 

den svarta kroppens. Detta spelar roll vid energibalanser eftersom 

konstruktioner som undersöks har en förmåga att absorbera energin i 

strålning vilket tillförs byggnaden. 

Strålningens våglängd och där med frekvens är starkt beroende av kroppens 

temperatur. Detta beskrivs med Wiens förskjutningslag: 

                                     [5] 

λm är här den våglängd där strålningsintensiteten har sitt maximum och T är 

kroppens temperatur. Ekvationen säger att då T ökar, minskar också 

våglängden vilket medför att frekvensen ökar. 

 För strålning kan precis som för konvektion ett värmeövergångstal, α, 

beräknas. Eftersom det i en byggnad med sex sidor (fyra väggar, ett tak och 

ett golv) hela tiden sker ett strålningsutbyte mellan dessa kan beräkningarna 

bli komplicerade. Ekvationen för αstrålning lyder: 
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                    [6] 

ɛres är det resulterande emissionsförhållandet i rummet, σ är Stefan- 

Boltzmanns konstant vilken har värdet 5,67∙10
-8

. T1 är ytornas temperatur 

och T2 är omgivningens temperatur. Beräkningen för ɛres kan vara 

komplicerad och kräva många beräkningar vilket lämpligast görs med hjälp 

av ett beräkningsprogram eller kalkylblad i Excel. (Alvarez, 2006) 

2.2.4 U- värde 

Som tidigare nämnts sker värmetransport i regel genom både ledning, 

konvektion och strålning samtidigt. För praktiska beräkningar av 

konstruktioner behövs därför ett tal som tar hänsyn till detta. 

Värmegenomgångskoefficienten eller U- värdet tar hänsyn till 

värmetransport genom både ledning, konvektion och strålning.   

Eftersom värmeövergångstalen för strålning och konvektion har samma 

enheter kan dessa adderas ihop till ett gemensamt tal. U- värdet måste 

dessutom ta hänsyn till konvektionen på båda sidorna om ytan. U- värdet för 

n stycken plana skikt beräknas enligt ekvation 7. 

 

 
 

 

  
 ∑

  

  

   
    

 

  
                      [7] 

αv är det summerade värmeövergångstalet på den varma sidan och αk på den 

kalla sidan. δ är liksom tidigare tjockleken på aktuellt materialskikt och λ 

dess värmekonduktivitet. 

Eftersom värmeövergångstalet för strålning är mycket temperaturberoende 

måste ett U- värde som tar hänsyn till strålning användas med försiktighet. 

Då byggdelar används för högtempererade ändamål kan felet bli stort. Även 

konduktiviteten är temperaturberoende och ökar ofta då temperaturen ökar. 

I många fall används ett U- värde som inte tar hänsyn till strålning och 

konvektion. Dessa beräknas enbart med materialskiktens värmekonduktivitet 

och tjocklek enligt: 

 

 
 ∑

  

  

   
                        [8] 

Då U- värdet för ett material eller konstruktion är känt kan den värmeeffekt 

som passerar beräknas. Detta görs enligt ekvation 8. 

                                  [9] 

A är arean av skiktet och Tv är temperaturen på den varma sidan och Tk är 

temperaturen på den kalla sidan. (Alvarez, 2006) 
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2.3  VIP- Energy 

VIP- Energy är ett beräkningsprogram för energianvändning och energibalans i 

byggnader framtaget av Strusoft. Programmet används för att simulera 

energiförbrukningen i påtänkta byggprojekt för att ge en helhetsbild av hur effektivt 

byggnaden kommer att använda energi. Resultatet kan sedan användas för att till 

exempel rätta till brister i planeringen så att den färdiga byggnaden når de krav som 

finns i BBR. 

Även i forskningssyften används programmet. Ofta för att jämföra olika 

energieffektiviserande åtgärder med varandra. 

Användaren matar in data i programmet och får efter beräkning ut ett resultat i form 

av data och diagram. En stor mängd information kan hämtas och anpassas efter 

användarens önskemål. Programmet innehåller en stor mängd förprogrammerad 

data gällande bland annat byggnadsdelar, klimat och värmepumpar som kan 

användas då verklig data inte finns tillgänglig eller då en standardmodell är 

tillräcklig.  

Klimatfiler som finns är framtagna av SMHI. Värden gällande hela årets 

temperatur, vindstyrka, vindriktning, solinstrålning, luftfuktighet m.m. är baserade 

på ett medelvärde över 29 år. Klimatfiler finns för 11 orter runt om i Sverige. 

Data för byggdelar finns i programmet och användaren kan konstruera sina egna 

väggar och tak genom att lägga till materialskikt och ange dess tjocklek och area. 

Programet räknar då ut det slutliga U- värdet för hela väggen/ taket samt luftläkage, 

värmekapacitet och emissionstal. De framräknade värdena är standardvärden och 

kan justeras manuellt i de fall de inte överensstämmer med verkligheten.  

Användaren ger programmet information om hur ventilationssystem och 

värmesystem är uppbyggt samt vilka komponenter i form av värmepumpar, 

ackumulatortankar, solfångare och liknande som finns installerade.  

Om byggnaden består av utrymmen med olika inomhusklimat som till exempel 

vinds- och källarutrymmen kan dessa sparas var för sig och sedan sammanfogas i 

en flerzonsberäkning.  

Beräkningsmodellen i VIP- Energy kan lättare förstås med hjälp av flödesschemat 

som finns bifogad i bilaga 1. (VIP- Energi.net) 
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3. Metod 

Syftet med projektet är att undersöka vilka energieffektiviserande åtgärder 

som kan vara lämpliga att utföra på Lammhults ARV. Detta innebär att flera 

alternativa åtgärders effekter på energiförbrukningen måste förutses. För att 

åstadkomma detta har energiberäkningsprogrammet VIP- Energy använts. 

Metoden gör det möjligt att fritt experimentera med olika 

energieffektiviserande åtgärder på ett tidseffektivt sätt.  

För att få en bild av vilka åtgärder som ger de högsta energibesparingarna 

har fyra olika alternativ ställts upp. Dessa är: 

A. Tätning av klimatskal och byte av fönster med högt U- värde. 

B. Alternativ A samt isolering av tak. 

C. Alternativ A samt förbättrad isolering i väggar. 

D. Alternativ B och C. 

Resultaten pressenteras sedan i tabeller och diagram som åskådliggör 

skillnaden mellan de olika alternativen.   
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4. Simulering och indata 

4.1 Indata 

Mjukvaran VIP- Energy har använts för att skapa en simulering av 

Lammhults ARV. Indata har främst hämtats från ritningar av anläggningen 

men data har även samlats in vid platsbesök. Detaljerad indata presenteras i 

bilaga 2 och 3.  

Eftersom temperaturen inte är densamma i hela anläggningen har fyra 

separata zoner skapats som sedan har sammanfogats i en zonberäkning. Zon 

A är benämningen för processhallen, zon B är kontorsdelen, zon C är ett 

utrymme med skutdörrar som tillåts ha en något lägre temperatur än 

processhallen och zon D är kompressorrummet. Kompressorrummet skiljer 

sig åt på grund av att temperaturen ökar kraftigt då kompressorn körs. 

Rummet fungerar som en värmekälla och har därför behandlats separat. 

De ritningar som har funnits att tillgå är gamla (år 1973) och gäller för 

originalbyggnaden. För de senare modifieringarna av byggnaden fanns 

endast en övergripande ritning men inte några detaljerade ritningar. Därför 

har det antagits att väggarna är uppbyggda på samma sätt som de gamla men 

med skillnaden att bättre isolering har valts samt att luftläckaget är mindre. 

Taket i kontorsdelen har antagits vara isolerat med 15 cm mineralull samt 3 

cm träullsplatta. 

Alla fönster i processhallen och skjutdörrsrummet mättes på plats. Då dessa 

var lika gamla som byggnaden valdes det sämsta U-värdet. Fönstren i 

kontorsdelen var däremot nya och till dem valdes ett bättre U- värde. 

Den klimatfil som valts gäller för Växjö. Lammhult ligger i Växjö kommun och bör 

ha ett liknande klimat.  

Driftschemat för anläggningen har i simuleringen antagits vara full 

verksamhet dygnet runt, året runt. Processenergin som bidrar med värme har 

räknats fram med hänsyn tagen till de pumpar och blåsmaskiner som finns i 

processhallen. Tillskottet från fastighetselen tar hänsyn till 

cirkulationspumpar samt ett stort antal lysrörsarmaturer. Varje lysrör har 

antagits ha en effekt på 50 W baserat på de lysrörseffekter som finns att 

tillgå samt att armaturerna är gamla och effektkrävande 

(Belysningsinspiration). Personenergin har antagits vara försumbar då det 

oftast inte befinner sig mer än en person i lokalen och enbart under 

vardagsförmiddagar.  

För ventilationssystemet kunde driftdata hämtas från ett flödesprotokoll 

utfört av Nalo ventilation AB 2014-04-17. Även här antogs maximal drift 

under årets alla dagar även om flödet regleras manuellt av driftspersonal. 

https://belysningsinspiration.wordpress.com/
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Ventilationen förseddes även med återvinning av värme från frånluften med 

en verkningsgrad på 50 % vilket är normalt för en plattvärmeväxlare i ett 

FTX- system. 

Verkningsgraden för till- och frånluftsfläktar sattes till 33 % trots att 

standardvärdet ligger runt 50 %. Orsaken till detta är att elförbrukningen inte 

blev realistisk vid den högre verkningsgraden. Fläktverkningsgraden i 

HVAC- system (heating, ventilation and air conditioning) har undersökts av 

Nejc Brelih och resultatet tyder på att fläktverkningsgraden sjunker drastiskt 

med systemets ålder och att den genomsnittliga verkningsgraden i Sverige 

ligger mellan 30 och 39 % (Brelih, 2012).    

För värmepumpen saknades aktuell testdata och en standardvärmepump 

valdes därför. Den valda värmepumpen levererade en värmeeffekt som 

nästan täcker värmebehovet vilket stämmer med verkligheten då Lammhults 

ARV även använder elpatron till spetslast. 

  

4.2 Kalibrering av modellen 

Eftersom en stor del av indata i energiberäkningsprogram såsom VIP- 

Energy bygger på standardvärden skiljer sig resultatet i många fall från 

verkligheten. Då energibesparingar enbart ska undersökas teoretiskt spelar 

detta inte så stor roll eftersom besparingen ändå kommer att spegla 

verkligheten tillräckligt bra. Det finns däremot metoder för att kalibrera 

modellen då verklig mätdata finns tillgänglig. Effekten av detta har 

undersökts av Jimmy Vesterberg m.fl. på Umeå universitet. Slutsatsen var 

att en kalibrerad modell gav mer verklighetstrogna resultat än en 

standardmodell. (Vesterberg, 2014)   

Modellen för Lammhults ARV avvek från de mätdata som fanns tillgängligt 

i SWECO:s rapport på flera punkter. Elenergin till värmepumpen var 

betydligt högre i standardmodellen medan elenergin till ventilationssystemet 

var för lågt. Även luftläckaget var för lågt. 

För att kalibrera värmepumpens elförbrukning justerades dess COP upp till 

dess att elförbrukningen stämde med SWECO:s avläsning. Eftersom 

värmepumpens COP enbart påverkar förhållandet mellan tillförd elenergi 

och levererad värmeenergi antogs justeringen inte påverka något annat i 

modellen.  

Ventilationssystemets kanaltryck i till- och frånluftskanalerna fick ökas 

något för att elenergiförbrukningen skulle stämma överens med 

verkligheten.  

För att luftläckaget skulle nå 1,66 l/s∙m
2 

infördes hål i klimatskalet vid 

taknivån. SWECO:s provtryckning tydde på att det var mellan tak och vägg 
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som det största läckaget återfanns och därför valdes hålens placering här. I 

skjutdörrsrummet placerades ett hål vid marknivå på samma vägg som 

skjutdörrarna befinner sig. Detta för att det i verkligheten finns en glipa 

mellan dörrarna och golvet. 

Efter kalibreringen stämde alla värden överens med SWECO:s rapport 

förutom på en punkt; den specifika energianvändningen. SWECO 

rapporterade en specifik energianvändning på 147 kWh/m
2
∙år medan 

modellen redovisade en specifik energianvändning på 186 kWh/m
2
∙år. 

Orsaken till detta är förmodligen att arean i modellen inte är desamma som i 

SWECO:s beräkning. Detta valdes att ignoreras eftersom ett åtgärdande 

skulle ta för lång tid samt att den procentuella skillnaden i specifik 

energianvändning skulle kunna appliceras på den verkliga.        

4.3 Simulering av energieffektiviserande åtgärder 

Då modellen var färdig och gav ett realistiskt resultat utfördes åtgärderna 

som beskrivits i metoden. I alternativ A togs hålen mellan tak och vägg bort. 

Även hålet i skjutdörrsrummet togs bort samt att fönstren i processhallen 

och skjutdörrsrummet ersattes med 3- glasiga fönster med betydligt bättre 

U- värde.  

I alternativ B lades ett isolerskikt av mineralull på 10 cm till i taket. 

Alternativ A lämnades orört. Då resultatet för alternativ B var sparat, 

återställdes taket och isoleringen i väggarna ersattes med bättre isolering 

enligt alternativ C. Slutligen isolerades taket återigen för att simulera 

alternativ D. 

Två diagram skapades för att jämföra de olika alternativen. De värden som 

valdes för diagrammen var elenergi till värmepump samt 

transmissionsförluster genom klimatskalet.    
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5. Resultat och analys 

 

5.1 Resultat för alternativen 

Nedan pressenteras resultatet av energibalansen för de olika alternativen. 

Även U- värden och den specifika energianvändningen redovisas.   

5.1.1 Originalmodellen 

I originalmodellen står ventilationen för ca hälften av förlusterna medan 

transmissionsförluster och luftläckage står för den andra halvan. 

Värmepumpen står för mer än hälften av den tillförda energin. Med 

elförsörjning menas den elenergi som tillförts pumpar, fläktar och 

värmesystem.  

U- värdet i originalbyggnaden ligger på 2,33 W/m
2
∙K och den specifika 

energianvändningen har värdet 186 kWh/m
2
∙år. Figur 5 visar den totala 

energibalansen för originalmodellen.  

 
Figur 5: Energibalans för originalmodellen. 

 

5.1.2 Alternativ A 

Luftläckaget har i alternativ A minskat från 1,66 l/s∙m
2 
till 0,96 l/s∙m

2 
vilket 

är ett resultat av tätningen. Även transmissionsförlusterna har minskat något 

men skillnaden är inte stor. U- värdet för modell A ligger på 2,30 W/m
2
∙K 

och den specifika energianvändningen har sjunkit till 184 kWh/m
2
∙år vilket 

är en minskning med 1 %. Energibalansen för alternativ A kan ses i figur 6. 

 



  
 

16 

 

 
Figur 6: Energibalans för alternativ A. 

5.1.3 Alternativ B 

I alternativ B har transmissionsförlusterna minskat kraftigt vilket var väntat 

(se figur 7). Förlusten genom ventilationssystemet har dock ökat. Orsaken 

till detta är förmodligen att eftersom transmissionsförlusterna minskat tar 

värmen en annan väg ut vilket i detta fall är genom ventilationssystemet. 

U- värdet för alternativ B har sjunkit drastiskt till 0,42 W/m
2
∙K och den nya 

specifika energianvändningen har sjunkit med 11,8 % till 164 kWh/m
2
∙år. 

En sådan minskning applicerad på SWECO:s specifika energianvändning 

skulle innebära en minskning från 147 kWh/m
2
∙år till 130 kWh/m

2
∙år 

 
Figur 7: Energibalans för alternativ B. 

5.1.4 Alternativ C 

Den nya isoleringen i väggarna gav ingen större effekt vilket kan ses i figur 

8. U- värdet minskade till 2.22 W/m
2
∙K och den specifika 

energianvändningen till 183 kWh/m
2
∙år vilket endast är en minskning med 

1,6 %.  
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Figur 8: Energibalans för alternativ C. 

5.1.5 Alternativ D 

Alternativ D ger det bästa resultatet men har samtidigt den högsta 

investeringskostnaden. U- värdet för detta alternativ är 0,34 W/m
2
∙K och den 

specifika energianvändningen är 163 kWh/m
2
∙år vilket är en minskning med 

12,4 % jämfört med originalmodellen. Energibalansen för alternativ D kan 

ses i figur 9.   

 
Figur 9: Energibalans för alternativ D. 

5.2 Jämförelse av alternativen 

Figur 10 visar elförbrukningen i värmepumpen för de olika alternativen. För 

alternativ A och C är skillnaden mycket liten i jämförelse med 

originalmodellen. Alternativ B och D ger en minskning med ca 500 kWh/ 

månad under de kallaste månaderna. Skillnaden mellan alternativ B och D är 

däremot inte stor. Den totala elförbrukningen i värmepumpen för hela året 

har minskat med 3000 kWh  
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Figur 10: Elförbrukning i värmepumpen. 

I figur 11 åskådliggörs transmissionsförlusterna för de olika alternativen. 

Även här är det alternativ B och D som ger den högsta energibesparingen. 

De negativa värdena för originalmodellen och alternativ A och C betyder att 

värmeflödet rör sig utifrån och in i byggnaden.  

 

 
Figur 11: Transmissionsförluster i byggnadens klimatskal. 
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Tabell 1 visar en sammanfattning av byggnadens energiprestanda före och 

efter det att de olika energieffektiviserande åtgärderna tagits. Det framgår att 

alternativ B ger den högsta energibesparingen med en minskning av den 

totala elanvändningen på ca 12 000 kWh. 

 
Tabell 1: Viktiga parametrar för de olika alternativen. 

 
Originalmodellen Alternativ A Alternativ B Alternativ C Alternativ D 

El till värmepump 

(kWh/år) 
33 440 33 351 30 082 32 972 29 758 

Transmissionsförluster 

(kWh/år) 
178 410 173 852 64 709 157 655 53 435 

U- Värde (W/m2∙K) 2,33 2,30 0,42 2,22 0,34 

Specifik 

energianvändning 

(kWh/m2∙år)  

186 184 164 183 163 

Total elanvändning 

(kWh/år) 
144 784 143 992 132 945 141 271 132 584 
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6. Diskussion och slutsatser 

Det framgår tydligt att alternativ B är det mest lönsamma ur ett ekonomiskt 

perspektiv eftersom alternativet ger den största energibesparingen samtidigt 

som investeringskostnaden bör vara lägre än alternativ B och definitivt lägre 

än för alternativ D. Alternativ A innebär inga större kostnader men ger 

samtidigt inga märkbara energibesparingar. Även alternativ C ger en 

obetydlig energibesparing samtidigt som investeringskostnaden är stor. 

Alternativ D ger bara en marginellt större besparing än alternativ B men med 

en betydligt mycket högre investeringskostnad.    

En energibesparing på 12 000 kWh elenergi vilket alternativ B skulle bidra 

med skulle ge en besparing på ca 12 000 kr/år om elpriset antas vara 1 

kr/kWh. Detta skulle möjligtvis ha en lång återbetalningstid men samtidigt 

kommer möjligheten att sänka ventilationsflödet öka vilket i sin tur skulle 

minska återbetalningstiden. På vintrarna skulle det lägre U- värdet för 

byggnaden innebära att mindre värmeeffekt lämnar byggnaden och på 

somrarna skulle den motriktade värmetransporten minskas. Samtidigt har 

plåttaket ett högt emissionstal på grund av att det är svart vilket leder till att 

mycket strålningsenergi från solen absorberas och tillförs byggnaden under 

sommarperioden. Det är rimligt att anta att temperaturen i anläggningen kan 

bli hög under sommarens varmaste och soligaste timmar. Eftersom det även 

finns stora mängder vatten i byggnaden ökar fuktkvoten kraftigt. Då solen 

går ner sjunker temperaturen vilket leder till att luftens mättnadspunkt 

sjunker och vattenångan kondenserar. Även under vinterperioden sker detta 

men solinstrålningen vintertid är låg i den aktuella klimatzonen och nyttan 

vintertid är marginell jämfört med onyttan sommartid.  

S.E. Chidiac m.fl. har undersökt vilken effekt enstaka energieffektiviserande 

åtgärder har på energiprestandan i kontorshus jämfört med effekten av en 

kombination av åtgärderna. En viktig observation var att värmebehovet 

tycktes öka då takisoleringen förbättrades. Analys av resultatet visade att 

isoleringen påverkade absorptionen av solinstrålning. Det konstaterades 

dock att den totala elförbrukningen minskade med 15 % då takisoleringen 

förbättrades. Byggnaden i fråga antogs använda naturgas för uppvärmning. 

Den minskade elanvändningen beror på ett minskat kylbehov till följd av 

bättre takisolering. (Chidiac, 2011)  

Påpekas bör också att den studerade byggnaden i undersökningen var 

belägen i södra Kanada och den årliga solinstrålningen är högre där än i 

Sverige (SolarGIS, 2016). För Lammhults ARV skulle takisolering sannolikt 

främst bidra med en lägre inomhustemperatur sommartid vilket möjligtvis 

skulle kunna avhjälpa problemen med kondens vid lägre ventilationsflöde.  

Att alternativ B skulle ge högst effekt på energiförbrukningen var inte 

oväntat eftersom värme stiger och att metaller ofta har en hög 
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värmekonduktivitet. Att förbättrad isolering i väggarna inte gav någon större 

effekt var däremot något oväntat. Möjligtvis kan tillståndet på den befintliga 

isoleringen ha överskattats något då det inte gick att studera den närmare. 

Det kan även finnas brister gällande kallbryggor. På grund av att 

anläggningen var stor och komplicerad samt att tiden för projektet var 

begränsad användes standardkallbryggor för hörn i modellen. För väggarna 

kunde inga kallbryggor anläggas vilket kan ge ett för lågt U- värde för 

väggarna. 

För att få ett säkrare resultat bör en mer detaljerad modell av byggnaden 

användas samt att testresultat för värmepumpen används i stället för en 

standardpump. Det hade även varit intressant att simulera natt- och 

helgsänkning av ventilationen. Det är troligt att detta skulle medföra en 

betydligt mycket större besparing.  

Trots felkällor är det sannolikt att resultatet är applicerbart. Påverkan av 

felkällorna bör främst ge en underskattad bedömning av energibesparingen. 

Slutsatsen av arbetet är att isolering av taket är den lämpligaste åtgärden för 

Lammhults ARV. 
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http://umu.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?dswid=9988&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%7B%22organisationId%22%3A%22870%22%7D%5D%5D&aqe=%5B%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&language=sv&query=
http://www.vipenergy.net/Manual.htm#Beräkningsmodeller
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8. Bilagor 

Bilaga 1: Processchema för VIP- Energy 

Bilaga 2: Byggnadsdelar 

Bilaga 3: Indata för originalmodellen 
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BILAGA 1 - Processchema för VIP- Energy 
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BILAGA 2 - Byggnadsdelar 

 

Yttervägg med dålig isolering 

ΔU=0,2 

  
Figur 12: Yttervägg med dålig isolering. 

 

Yttervägg med bra isolering enligt alternativ C 

ΔU= 0 

 
Figur 13: Yttervägg med bra isolering enligt alternativ C. 

 

 

Ute  

Stål 4 mm 

Mineralull 31 10 mm 

Mineralull 40 120 mm 

Cellplast 1 mm 

Stål 4 mm 

Inne  

Ute  

Stål 4 mm 

Mineralull 31 10 mm 

Mineralull 31 120 mm 

Cellplast 1 mm 

Stål 4 mm 

Inne  
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Innervägg av betong 

ΔU= 0 

 
Figur 14: Innervägg av betong. 

 

Oisolerat plåttak 

ΔU= 0 

 
Figur 15: Oisolerat plåttak. 

 

 

 

 

Ute  

Betong 150 mm 

Inne  

Ute  

Stål 8 mm 

Inne  



  
 

3 

 

Isolerat tak enligt alternativ B 

ΔU= 0 

 
Figur 16: Isolerat tak enligt alternativ B. 

 

Isolerat tak i zon B (kontor) 

ΔU= 0 

 
Figur 17: Isolerat tak i kontorszonen. 

 

 

Ute  

Stål 4 mm 

Mineralull 31 100 mm 

Stål 4 mm 

Inne  

Ute  

Stål 2 mm 

Mineralull 31 150 mm 

Träullsplatta 30 mm 

Inne  
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BILAGA 3 – Indata för originalmodellen 

 

Indata för zon A 
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Indata för zon B 
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Indata för zon C 
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Indata Zon D 
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Klimatdata 

 

Värmepump 

 


