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Sammanfattning 
 

För att kunna utföra energieffektiviserande åtgärder i en befintlig byggnad, och generera ett bra utfall, 

krävs goda kunskaper om projektet. Detta betyder att alla discipliner måste ha ett gott samarbete och att 

varje disciplin måste ta sitt ansvar för uppgiften. Det är inte alltid som utfallet blir det optimala. En 

sammanställning i tabellform kan tydligt påvisa de frekventa problemen. Detta har genom att belysa de 

problem som uppstår i samband med projektering, installation och drift av värmepumpar i tre olika fall 

genererat en sammanställd tabell. Resultatet visar att åtta olika problem förekommer och samtliga 

resultat förklaras och analyseras. Genom att påvisa svagheter, och ge förslag på möjliga åtgärder kan 

problem med projektering, installation och drift av värmepumpar minska. 

 

 

 

 

Nyckelord: Drift, Driftstörningar, Energieffektivisering, Hållbart byggande, Värmepump, Installation, 

Problem, Projektering 

 

  



           

 

 

 

 

  



           

 

 

Abstract 
 

In order to be able to perform energy efficiency measures in an existing building, and generate a good 

outcome, good knowledge of the project is required. This means that all disciplines must have a good 

cooperation and that each discipline must take responsibility for the task. It is not always that the 

outcome will be optimal. A summary in tabular form can clearly identify the frequent problems. This 

is done by highlighting the problems that arise in connection with the design, installation and operation 

of heat pumps in three different cases, generating a compiled table. The result shows that eight different 

problems occur and all results are explained and analyzed. By detecting weaknesses, and suggesting 

possible measures, problems with the design, installation and operation of heat pumps may decrease. 
 

 

 

 

Keywords: Management, Downtime, Energy efficiency, Sustainable building, Heating pump, 

Installation, Problem, Planning 

  



           

 

 

  



           

 

 

Förord 
 

Detta kandidatexamensarbete är gjort inom utbildningen Byggteknik och Design på Kungliga Tekniska 

Högskolan.  

 

Vi som utfört detta arbete är Anton Mattsson och Victoria Åhlander Pettersson. 

 

Vi vill tacka samtliga medverkande lärare som varit tillgängliga under arbetets gång för allt stöd och 

kunskap som möjliggjort färdigställandet av denna rapport. Samtidigt vill vi passa på att tacka varandra 

och oss själva, tack för att vi pushade oss till mållinjen. 

 

Särskilt tack till: Arne Haglund, Mikael Thorselius, Per Roald, Bo Matsson och Mathias Persson. 

 

 

 

 

Är det någon förkortning som inte förklaras av fotnoter eller som du som läsare inte känner till hänvisar 

vi till “Centrala begrepp” i kapitel 3.1. 
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1. Inledning 
 

I detta kapitel redovisas bakgrunden till forskningen, mål, syfte och avgränsningar samt metod. 

 

1.1 Bakgrund 
 

EU har som gemensamt mål att fram till år 2030 uppnå upp till 30 % bättre energieffektivitet 

(Europeiska Unionen, 2018). Samtidigt finns enligt Energimyndigheten idag omkring 4,5 miljoner 

befintliga bostäder i Sverige. Bostäder och lokaler svarar tillsammans för 30 procent av 

energianvändningen och 50 procent av elanvändningen i Sverige (Energimyndigheten, 2018). 

 

För att uppnå utsatt mål finns stor potential till besparing i att utföra energieffektiviserande åtgärder i 

det befintliga bostadsbeståndet. En åtgärd som ger stora energibesparingar är installation av olika 

värmepumpar. Projektering av värmepumpar kräver kunskap och planering då det kan förekomma 

problem vid införandet av dessa system. Syftet med denna forskning är att belysa problem vid 

projektering, installation och drift av värmepumpar samt ge förslag på hur dessa problem åtgärdas. Detta 

står till grund för frågeställningen som definieras i kapitel 1.3. 

 

1.2 Målformulering 
 

Målet med detta arbete är att minska problem som uppkommer i samband med projektering, installation 

och drift av värmepumpar. 

 

● Ett delmål är att översiktligt beskriva vilka åtgärder Stena Fastigheter gör för att 

 energieffektivisera sitt fastighetsbestånd.  

● Ett delmål är att byggnadstekniskt beskriva tre utvalda fastigheter. 

● Ett delmål är att redogöra för de verkliga energibesparingarna kontra de beräknade. 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna forskning är att belysa problem vid projektering, installation och drift av 

värmepumpar samt ge förslag på hur dessa problem åtgärdas vilket kan gynna denna process vid 

framtida åtgärder i befintliga fastigheter. 

 

Vilka problem uppstår i samband med projektering, installation och drift av en värmepump och hur 

åtgärdas dessa? 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Arbetet avgränsar sig till tre flerbostadshus som Stena Fastigheter förvaltar. 

Fastigheterna som undersöks innehåller en värmepump installerad under de senaste 10 åren. 

Fastigheterna är lokaliserade inom tätorten Stockholm. 

Forskningen ser ej på entreprenadens utförande. 

 

1.5 Metod 
 

1.5.1 Forskningsmetodik 
För ett projekt som detta finns två möjliga tillvägagångssätt att välja. Den första är en experimentell 

studie som testar en tes med mycket data, denna kallas “kvantitativ forskning”. Den andra innebär att 

undersöka befintliga fakta och teori för att nå ett resultat, vilket kallas “kvalitativ forskning”.  

(Håkansson, 2013) Detta arbete är främst kvalitativ forskning men viss kvantitativ forskning 

förekommer. 

 



           

2 

 

1.5.2 Intervjuer 
Intervjuer kommer användas för att konkretisera de problem som kan uppstå i samband med 

projektering, installation och drift av värmepumpar. Tre objekt undersöks i forskningen med tre olika 

drifttekniker som kommer intervjuas. Fördelen med den här metoden är snabba svar, möjlighet till 

förklaring samt att svaren kan ge information som annars inte hade framgått. För nackdelar se 

“Riskanalys av resultatet” nedan. 

 

1.5.3 Statistik 
Kvantitativa data kommer hållas till ett minimum men har för denna forskning används för att finna 

driftstörningar och beräkna energiförbrukningen. Fördelen med att tolka statistik är att se maskinnära 

brister som sker på digital nivå. För nackdelar se “Riskanalys av resultatet” nedan. 

 

1.5.4 Riskanalys av resultatet 
● Intervjuer kan vara svåra att ordna eller missvisande 

● Statistik kan innehålla okända fel 

 

Ingen garanti kan ges att den som följer råden under kapitel 8 undviker de redovisade problemen. 

 

1.5.5 Kvalitetssäkring 
Validitet, tillförlitlighet, variabilitet och användbarhet måste alla uppfyllas för en kvalitativ forskning.  

 

● Validitet betyder att arbetet ska vara giltigt i sitt sammanhang och ett enskilt arbete. 

● Tillförlitlighet innebär att tillvägagångssättet och resultaten är riktiga. 

● Variabilitet och användbarhet syftar till att andra kan dra nytta av forskningen. 

 

I det avseende som forskningen ser på statistik från instrument har inga åtgärder tagits för att försäkra 

om instrumentets kvalitet och säkerhet, utgångspunkten är att funktionen är korrekt. 

 

Tack vare kamratgranskning och plagiatkontroll har innehållet i rapporten granskats.  
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2. Nulägesbeskrivning 
 

I detta kapitel presenteras företaget som möjliggjort forskningen, vad de gör för att energieffektivisera 

sitt bestånd och deras arbetssätt kring värmepumpar samt alla objekt som står till grund för 

forskningen.  

 

2.1 Stena Fastigheter 
 

Stena Fastigheter (SF) är en del av den privatägda svenska Stenasfären och ägs av bolaget Stena AB. 

SF är ett av Sveriges största privatägda fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd på över 24 000 

lägenheter. Affärsidén bygger på långsiktigt ägande av främst hyresrätter. Företaget bedriver 

omfattande nyproduktion i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Planen för de 

kommande fem åren är att uppföra 5000 nya lägenheter och upprusta det dubbla. Internationellt bedriver 

företaget verksamhet under namnet Stena Realty med fokus på kommersiella fastigheter i 

Nederländerna, Frankrike, USA och Storbritannien (Stena Fastigheter, 2018). 

 

 

2.2 Arbete med energieffektivisering på Stena Fastigheter 
 

Information i kapitel 2.2 är baserad på intervju (se Bilaga F) med Mikael Thorselius (MT), Tekniker 

på Stena Fastigheter. 

 

I Stockholmsområdet arbetar tre personer med energieffektivisering och energiuppföljning. Driftmöten 

arrangeras månadsvis där alla förvaltningsområden samlas och statistiken utvärderas. 

Energieffektiviserande arbeten sker individuellt på regionnivå, men SF samarbetar även nationellt med 

möten där erfarenheter utbyts för att lära av varandra. Utöver dessa arbeten är teknikgruppen behjälplig 

avseende problem med radon, komfortproblem mm. i fastighetsbeståndet.  

 

Målet är att reducera energianvändningen med 20 % på 10 år. För att nå detta mål har en energibudget 

upprättats som innebär en lägsta energibesparing på ca 2,5 % per år. Tillvägagångssättet är att upprusta 

det befintliga fastighetsbeståndet med energieffektiviserande åtgärder. De fastigheter som får ett lyft 

har goda möjligheter till förbättring, antingen där en hög energiförbrukning förekommer eller där 

förutsättningarna ser goda ut. 

 

Arbeten med effektivisering sker på tre olika fronter värme, el och vatten. Nedan följer exempel på 

energibesparande projekt som genomförs fördelat på respektive disciplin.  

 

Värme 
- Frånluftsvärmepumpar. 

- Fönsterbyten. 

- Vindsisolering. 

- Tryckstyrning av fläktar: På vintern ökar de termiska drivkrafterna vilket innebär att termiken 

“drar” värmen ut ur huset. För att åtgärda detta justeras varvtalet på fläktarna i takt med 

tryckförändringar. Ingreppet har även en positiv inverkan på s.k. tjuvdrag som kan uppträda 

om frånluften blir för stark. Annars kan detta orsaka att de boende drabbas av kalldrag och 

oönskade luftrörelser.  

- Intrimning och funktionskontroll av anläggningarna. 

- Styr och regler, intrimning av värmekurvor. 

- Injustering av radiatorsystem. 

- Temperaturstyrning på innetemperaturen: Trådlösa temperaturgivare placerade i tillräckligt 

många lägenheter i varje huskropp för att beräkna ett representativt värde som skickas till 

DUC. Detta ger en stabilare temperatur i lägenheterna jämfört med traditionell styrning 

baserad på utetemperatur.  

http://www.stenafastigheter.se/om-stena-fastigheter/om-stena-fastigheter/Sidor/default.aspx
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- Pilotprojekt där ny teknik testas och utvärderas, exempelvis solfångare och värmeåtervinning 

på spillvatten. 

- Ambitionen är att i framtiden utföra fler projekt med bergvärme. 

 

Elektricitet 

Grundtanken är enligt Bo Matsson (BM) att ingen utrustning skall förbruka energi när den inte används. 

- LED-belysning införs. 

- Behovsstyrning av belysning: Närvarostyrning baserad på akustik eller rörelsevakt. 

- Tidsstyrning: Tidkanaler styr belysning och ventilation fördelad över fastigheten. 

- Äldre remdrivna takfläktar ersätts av energisnålare fläktar med EC-motorer. 

- Utrustning i tvättstugor funktionskontrolleras, följs upp avseende förbrukning och tidsstyrning 

av utrustning införs (BM). 

- Ambitionen är att i framtiden utföra projekt med solenergi för elproduktion. 

 

Vatten 

- All nyproduktion förses med IMD1. På ett par tidigare nyproduktioner debiteras även kallvatten 

enskilt. 

- Traditionell vattenbesparing: Innebär ett utbyte av perlatorerna2, på alla blandare och 

duschmunstycken till en snålspolande modell. I samband med detta kontrolleras bottenventilen 

i wc-stol för läckage. Resultatet av traditionell vattenbesparing är enligt Thorselius runt 15 % 

med en “pay-back” tid på mellan ett och två år. 

- I ett befintligt bestånd med 600 lägenheter har traditionell vattenspar och IMD införts där 

effekten av IMD på befintliga fastigheter skall utvärderas. 

- För att involvera hyresgästerna anordnas informationskampanjer om vattenbesparande åtgärder 

i hemmet. Ytterligare åtgärder har varit att dela ut diskproppar samt anordna tävlingar mellan 

gator i områden där de tävlar om att snåla med vatten. 

 

Projekten tar form genom egna utredningar av förutsättningarna och ofta genom egna idéer baserat på 

erfarenhet. Den insamlade energistatistiken överblickas för att identifiera objekt med en hög 

förbrukning. Arbetet sker mha nyckeltal, exempelvis kWh/m² eller energianvändning per hyresgäst. 

När en möjlig besparing är definierad tas en offert in och beräknas. Där kompetens eller idéer saknas 

anlitas en konsult som presenterar ett förslag på ingrepp. Ofta kan entreprenör och konsult vara 

densamma och ingreppet övergår i en totalentreprenad där en funktion beställs. Ibland utformar 

konsulten förfrågningsunderlaget som sedan presenteras till flera entreprenörer. 

 

  

                                                      
1 Individuell mätning och debitering av varmvatten. 
2 Strålsamlare. 
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För att ett projekt ska få genomföras utan ytterligare motivering behöver det generera 6-8 % avkastning 

på investeringen. Metoden för att kunna genomföra fler ingrepp är att arbeta med åtgärdspaket. Nedan 

följer ett exempel hur ett åtgärdspaket kan se ut: 

 

Vid införandet av en frånluftvärmepump beräknas en avkastning på ca 22 %. Utrymmet mellan det och 

avkastningskravet fylls med andra åtgärder som exempelvis fönsterbyten eller vindsisolering som 

enskilt inte hade klarat avkastningskravet. Det sammanlagda förslaget betraktas fortfarande som 

lönsamt och resultatet blir en effektivare byggnad. Detta är ett etablerat koncept som kallas 

“Totalmetoden”. Totalmetoden är ursprungligen utvecklad för kommersiella fastigheter genom 

Energimyndigheten och Belok3. 

 

Antalet projekt per år varierar beroende på projektens storlek och omfattning men rör sig om ca 10 

stycken. 

 

Miljöarbete  
Energieffektivisering är nära besläktat med miljöarbete. Enligt Thorselius certifierar SF sin verksamhet 

enligt systemet Svensk Miljöbas. Detta innebär att företaget förbinder sig till ständiga förbättringar 

avseende miljöarbetet men skall även identifiera och kartlägga användningen av resurser, däribland 

energiförbrukningen (Föreningen Svensk Miljöbas, 2005, sid 8). 

 

I nyproduktion av bostäder är målet att uppnå liknande “Miljöbyggnad Silver” och det pågår en 

diskussion om ambitionsnivån för framtida certifieringar. 

 

2.3 Arbetssätt med installationsarbeten 
 

Information i kapitel 2.3 är baserad på intervju med BM. 

 

Projektbudget 
Ansökan om ett projekt sker med ca 10 % marginal i budgeten. Detta då ÄTA4-arbeten eller övriga 

hinder under entreprenaden kan vara kostsamma. Förvaltarens budget korrigeras med den i 

projektansökan angivna besparingen som uppföljning av investeringen. 

 

Upphandling 

Arbetet med installationer av värmepumpar utförs främst genom totalentreprenad med ABT065. När 

Stena Fastigheter formulerat ett förslag presenteras objektet och beskrivs avseende antal lägenheter, 

luftflöden och den nuvarande energiförbrukning samt den abonnerade effekten. Baserat på dessa 

uppgifter formulerar entreprenören ett förslag. Detta följs av ett platsbesök där åtgärden kan planeras 

ytterligare, t.ex. håltagningar och nyttjande av schakt. Utifrån detta underlag får entreprenören lämna 

en offert, som revideras till både beställare och entreprenör är nöjd.  

 

Där det finns en önskan om specifik funktion och/eller utrustning definieras detta i förfrågan 

tillsammans med åtgärdens förutsättningar. Därefter skickas denna till tre skilda entreprenörer som 

återkommer med varsin offert. För att kunna konkurrera måste kostnaden för de olika disciplinerna 

framgå i offerten. 

 

  

                                                      
3 Beställargruppen för lokaler. 
4 Ändringar, tillägg och avgående arbeten. 
5 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. 
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Besiktning och godkännande av entreprenad 

Besiktning av värmeanläggningar måste ske när det finns ett värmebehov. Om detta inte sker till följd 

av exempelvis förseningar av färdigställandet kan eventuella problem inte uppmärksammas förens nästa 

säsong. Med detta i beaktning anpassas arbetssättet till eldningssäsongens början. Detta medför att 

upphandling äger rum under augusti eller försommaren och projektstart kring september samt 

färdigställandet i oktober. 

 

Beställaren håller alltid 10 % av kontraktssumman till entreprenadens slut och en godkänd 

slutbesiktning samt efterkontroll är genomförd. Efter en besiktning åtgärdas alltid anmärkningar 

därefter godkänns entreprenaden och en tvåårig garantitid startar. Det är viktigt att entreprenaden 

slutförs i tid. Detta för att investeringen enbart ger avkastning från det tillfälle anläggningen fungerar 

och värmebehovet finns. Eventuella förseningar kan innebära förluster av hela eller delar av en säsong 

och detta kan röra sig om stora belopp. 

 

Drift och uppföljning 

När en ny anläggning tas i bruk är den första tiden viktig. Om driftfel förekommer i ett tidigt skede och 

ej åtgärdas finns det risk att felet består då felet normaliseras i statistiken och det aldrig utgör någon 

statistisk avvikelse. 

 

För att det övergripande målet på 20 % skall nås, krävs övervakning av samtliga genomförda projekt 

avseende driftstörningar. I dagsläget sköts de moderna anläggningarna digitalt via två program, ett 

statistikprogram för förbrukningen och ett för att sköta anläggningen och injustera temperaturer samt ta 

emot felkoder. För att säkerställa anläggningarnas funktion krävs både elektronisk och fysiskt rondering 

eftersom att det finns mycket som e-rondering inte uppfattar.  

 

SF genomför löpande hyresgästundersökningar som ger en bra indikation på driften, SF strävar efter att 

minst 60 % ska vara nöjda med inneklimatet. 
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2.4 Behandlade objekt 
 

Samtliga objekt i forskningen har haft samma projektledare, dåvarande teknikchef Bo Matsson, och 

samma totalentreprenör. 

 

2.4.1 Objekt A 

 
Figur 2.1 Fastighetsgränser Tornet 10 - 12 (Danderyds kommun, 2018). 

 
Figur 2.2 Fasadbild Tornet 10. 
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Objektbeskrivning 

Omkring 15 minuter från T-centralen ligger Stocksund. Stocksund är en villastad i Danderyd och stora 

delar av marken är väl skyddad av kommunens detaljplaner med bevarandeområden enligt 

Kulturmiljöhandboken samt riksintresse för kulturminnesvården (Danderyds kommun, 2006). 

 

Genom villastaden går en större väg, från sydväst till nordöst. I anslutning till denna väg ligger 

Stocksund centrum, bestående av fastigheterna Tornet 10–12, se Figur 2.1 och Tabell 2.1. Fördelade på 

fastigheterna står nio byggnader vilka tjänar som handelslokaler, kontor, restauranger och bostäder. 

Dessa byggnader delar värmeanläggning, vilket påverkar forskningen. Men störst vikt läggs på Tornet 

10 som består av fyra loftgångshus med 59 bostäder, fördelade på två-tre våningar samt lokaler i 

bottenvåningen. Huskropparna är placerade med gavlarna i sydostlig till nordvästlig riktning.  

 

Från en geoteknisk undersökning av Tornet 10 framgår det att marknivån varierar mellan 20 m ö.h. och 

24 m ö.h. (Skånska cementgjuteriet, 1982). Enligt samma handling består marken av ett lerlager, följt 

av silt därefter morän. Den förekommande vegetationen i området utgörs av villaträdgårdar och 

gårdsplaner till affärsverksamheter. Få bilar har plats att parkera på marknivå, största delen av 

parkeringsplatser finns i garage under byggnaderna. Bostäderna är hyreslägenheter för äldre eller 

funktionshindrade (Bostadsuppgifter, 2018). Planlösningen varierar mellan 1 rok6 och 4 rok där 

bostäderna är genomgående (Capitex Stena Fastigheter, 2018). 

 

Grunden är en källargrund där golvet består av en utvändigt isolerad betongplatta med singel eller 

makadam under (Arneus och Ekblom Byggkonsulter, 1982). Ytterväggens uppbyggnad varierar men 

består i huvudsak av en träregelstomme med mineralull, fuktspärr, gips och kalksandsten som utvändigt 

ytskikt, se Figur 2.2. Taket består av prefab takstolar, med innertak av gips därefter mineralull. 

Yttertaket består av råspont med betongpannor (Arneus och Ekblom Byggkonsulter, 1982). 

  

Vid platsbesök framgick det att inredningen och klimatskalet ser ut att vara i gott skick samt att 

undercentralen nås via garage i Tornet 12 och framkomligheten dit är god. 

 
Tabell 2.1 Förteckning area och byggår (Capitex Stena fastigheter, 2018). 

Beteckning Tornet 10 Tornet 11 Tornet 12 

Total area 4 230 m² 1 156 m² 3 777 m² 

Byggår 1984 1983 1962 

 

 

Bakgrund 

Bakgrund till projektet var fastighetens mycket höga uppvärmningskostnad samt energislaget. 

Fastigheterna värmdes med elektricitet via flera föråldrade elpannor vilka var i slutet av sin tekniska 

livslängd. Den beräknade minskningen av energikostnaden mha bergvärme uppskattades till omkring 

22 % (BM). 

  

                                                      
6 Förkortning för rum och kök. 
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Bergvärmepump 
Information i följande avsnitt är baserad på “OFFERT Stocksund C, Montage av värmepump 

värmesystem...” 

 

Under åren 2011–2012 genomfördes projektet. Två av de tre befintliga elpannorna sattes ur drift och 

ersattes med bergvärmepumpar (bvp). För att klara effekttopparna under eldningssäsong renoverades 

en av elpannorna med delar från de övriga två. 

- Fem nya energibrunnar, fem borrplatser försågs med fem 250 m djupa borrhål var för 

kollektorer, se borrplan Bilaga A.  

- Totalt fem bvp á 60 kW, två stycken varav en master7 placerades i undercentralen och de 

resterande tre i cykelkällare i byggnaderna i anslutning till borrhålen. 

- Ny styr- och reglerutrustning och ventilationssystemen justerades. 

 

Tornet 10 och 12 betjänas av värme och varmvatten från undercentral belägen vid Stockholmsvägen 

45. Tornet 11 har direktverkande eluppvärmning och betjänas ej av panncentralen. Tre bvp är placerade 

i cykelrum i huskropparna på Tornet 10 samt två stycken i undercentralen på Tornet 12. 

Energibrunnarna är placerade vid respektive bvp, se borrplan Bilaga A. 

 

Styrning sker mha DUC i undercentralen. Där producerar bvp varmvatten. När tillsatsvärmning av 

varmvatten behövs sker detta mha elektrisk beredare. 

 

 

 

  

                                                      
7 Styrning av alla värmepumpar via en värmepump som kallas master. 
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2.4.2 Objekt B 
 

 
Figur 2.3 Fasadbild Björksätra 1. 

 

Objektbeskrivning 

Ungefär 14 minuter från T-centralen ligger Sätra. Sätra är i huvudsak uppbyggd av trevånings lamellhus 

och låga enfamiljshus (Nezhadi, 2017).  I anslutning till en större väg som löper längst med 

Södertäljevägen ligger en mindre väg som leder till Björksätra 1. På fastigheten står ett smalhus placerad 

med gavlarna i sydvästlig till nordostlig riktning. Byggnaden är fyra våningar hög med 55 genomgående 

lägenheter som nås via fyra ljusa trapphus. Bostäderna är vanliga hyresrätter där planlösningen varierar 

från 1 rok till 4 rok (Bostadsuppgifter, 2018). Byggnadens totala area är 2 787 m² och uppfördes år 

1965. (Capitex Stena fastigheter, 2018) 

 

Marken är kuperad och har styrt placeringen av bebyggelse och vägar. Från ritningar framgår att 

befintlig mark ligger på ca 35 m ö.h. (Harald Wale Ingenjörsbyrå AB, 1963). Enligt en 

byggnadsgeologisk karta från ca 1980 består marken i huvudsak av lera (Stockholms Stad, Geoarkivet, 

ca 1980). I marknivå finns möjlighet att parkera längs med gatan eller vid samlade parkeringsplatser.  

 

Grunden är pålad och plintad med invändigt isolerad betongplatta. Ytterväggen består i huvudsak av 

lättbetong och ytskikt av puts, se Figur 2.3 (Harald Wale Ingenjörsbyrå AB, 1963). Taket är ett 

låglutande tak enligt observation. Kvaliteten på klimatskalet verkar vara i gott skick utifrån okulär 

besiktning.  

 

Framkomligheten till undercentralen är begränsad då den är placerad vid lägenhetsförråd. 
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Bakgrund 

Information i följande två avsnitt är baserad på intervju med BM. 

 

I beståndet finns ett stort antal fastigheter med förutsättningar mycket lika de i Björksätra 1. Därför 

beslutades det att utföra ett pilotprojekt för att se hur mycket energianvändningen kunde reduceras inom 

ramen för avkastningskraven. Fastigheten blev vald då undercentralen i byggnaden betjänade få 

lägenheter. Om metoden höll, kunde den tillämpas på stora delar av beståndet. 

 

Åtgärd  
Under åren 2012–2013 genomfördes det omfattande arbetet med energieffektiviseringen av objektet. 

Den enskilda investeringen som ger bäst avkastning är frånluftvärmepumpen (flvp), därför bär 

avkastningen från flvp de investeringar som enskilt inte hade klarat avkastningskravet på 8 %. 

 

Övriga åtgärder genomförda i Björksätra 1: 

- Fönsterbyte, energiglas. 

- Isolering av vindsbjälklag. 

- Injustering både ventilationssystemet och värmesystemet. 

- PIR-Isolering8 av fönsterbröstningar vid balkong. 

 

Det infördes även en bypass funktion vid frånluftbatteriet vilket betyder att när värmebehovet upphör 

kan luften passera vid sidan av batteriet. Därmed krävs en lägre tryckuppsättning när flvp ej är i drift, 

vilket genererar en lägre energiförbrukning.  

 

Under projekteringens gång övervägdes alternativ med flvp. Ett alternativ var att sommartid återvinna 

värme för varmvattenproduktion. Detta förslag avfärdades till följd av att fjärrvärme är billigare 

sommartid än vintertid samt att det skulle öka systemets komplexitet vilket kräver annan/mer omsorg. 

Varmvattnet produceras direkt mha fjärrvärmen och berörs ej av frånluftvärmepumpen. 

 

Frånluftvärmepump 
Information i följande avsnitt är baserad på SF, “Orienterande uppgifter, Objekt Aspsätravägen 2–8”. 

 

- En flvp á 30 kW i undercentral för värmeåtervinning via frånluftsaggregat på vind. 

- Frånluftaggregat med tryckstyrd fläkt som betjänar hela byggnaden. 

- Ny styr- och reglerutrustning samt visualiseringsutrustning9 via internet.  

 

Ny flvp placerades i undercentral vid den befintliga fjärrvärmeanläggningen. Där cirkulerar flvp en 

etanollösning till aggregat på yttertaket. Aggregat återvinner värmen i frånluften som kommer från 

lägenheterna. Frånluftskanaler till trapphus är lokaliserade på vinden under lösullen. Hela systemet 

övervakas via ett kommunikationssystem. Vid behov av värme på radiatorgrupp startar DUC:en 

frånluftvärmepumpen. Vid ökat värmebehov öppnas fjärrvärmeventil för tillsatsvärme. Värmen från 

värmepumpen tillförs radiatorreturen innan vattnet når fjärrvärmeväxlaren. 

 
 
  

                                                      
8 Fast polyuretanskum, ett effektivt högpresterande isoleringsmaterial med minimal utrymmesanvändning.  
9 Möjliggör visualisering av driftdata i realtid. 
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2.4.3 Objekt C 

 
Figur 2.4 Fasadbild Tvålflingan 9. 

 

Objektbeskrivning 

12 minuter från T-centralen ligger Telefonplan. Telefonplans karaktär grundar sig i LM Ericssons 

verksamheter (Stockholms stad, 2018). Vegetationen i området är begränsad och hör till största del till 

innergårdar och nyplanterade träd i gatumiljön. Landskapet är platt och stora områden är asfalterade. 

Marken består av ett lerlager och morän (Stockholms Stad, Geoarkivet, ca 1980).  

 

I nära anslutning till tunnelbanestationen Telefonplan ligger Tvålflingan 9. På fastigheten står ett 

storgårdskvarter med en gemensam gård i mitten. Byggnaderna är uppförda i Stena Fastigheters regi. 

155 lägenheter samsas på upp till sex våningar. De är placerade ut mot gatan och in mot gården med en 

gemensam korridor som nås via ett mörkt trapphus. Planlösningarna varierar från 1 rok-3 rok (Stena 

Fastigheter, 2018). Byggnadens totala area är 10 137 m² och uppfördes år 2009 (Capitex Stena 

fastigheter, 2018).  

 

Grunden är murad och plintad och plattan på marken är dubbelarmerat. Enligt ritningar ligger garaget 

på ca 35,2 m ö.h. Ytterväggen består av sandwichelement med puts som ytskikt, se Figur 2.4 

(Stadsbyggnadskontoret, 2007). Taket består av låglutande prefab takstolar (Stadsbyggnadskontoret, 

2007). Byggnaden är ny, därav är klimatskalets kondition fortfarande i nyskick  

 

Framkomligheten till undercentralen är god. 
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Bakgrund 

Bakgrund till projektet var den höga förbrukningen i den relativt nyproducerade byggnaden. Med en 

frånluftvärmepump (flvp) beräknades en energibesparing på omkring 30–40 % (BM).  

 

Frånluftvärmepump 

Information i följande avsnitt är baserad på SF, “Orienterande uppgifter, Objekt Oktavgatan” 

 

2015 togs flvp i drift. 

- Undercentralen som gränsar till garaget byggdes om för att rymma de nya installationerna, en 

gipsvägg och dörr flyttades. 

- Två flvp á 60 kW för värmeåtervinning via frånluftsaggregat på vind. 

- Totalt fem frånluftsaggregat på yttertaket. Aggregat med tryckstyrd frånluftsfläkt som betjänar 

varje trapphus.  

- Ny styr- och reglerutrustning samt visualiseringsutrustning via internet.  

 

Undercentralen i garaget innehåller frånluftvärmepumpar och fjärrvärmecentral. Värmeåtervinning av 

frånluft från lägenheter sker via återvinningsaggregat på yttertaket. Till dessa aggregat cirkulerar 

glykolblandat vatten. Den återvunna värmen på flvp tillförs radiatorreturen innan vattnet når 

fjärrvärmeväxlaren. Värmepumpen har intern styrutrustning som startar flvp i turordning efter behov 

från aggregaten på taket. Hela systemet är sammankopplat via ett kommunikationssystem där alla flvp 

och fläktar övervakas. DUC i undercentralen startar värmepump vid behov av värme på radiatorgrupp. 

Vid ökat värmebehov öppnas fjärrvärmeventil för tillsatsvärme.  
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3. Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel redovisas centrala begrepp, de kurser som har bidragit till kunskap kring forskningen, 

och tidigare forskning samt teori. 

 

3.1 Centrala begrepp 
 

COP  

Coefficient of Performance är värmefaktor, ett mått hur effektiv en värmepump är. Nyckeltalet 

beskriver hur mycket värmeenergi som genereras per mängden tillförd energi. Om 1 kW tillförd 

elektrisk energi genererar 2 kW värmeenergi blir värmepumpens COP-tal 2/1 = 2. 

 

Drift 

Bruk och skötsel av teknisk anläggning. 

 

Driftstörning 
Avser störning eller begränsning av en klimatanläggningar funktion och prestanda. 

 

DUC 

Dataundercentral, del av styr- och reglersystem som möjliggör distansstyrning av bl.a. 

klimatanläggningar. 

 

Eldningssäsong 
Avser årets uppvärmningssäsong där behovet av att värma byggnader förekommer. 

 

Energibrunn 

Avser ett eller flera borrhål i berggrunden på 50–250 m djup vid en borrplats för att utvinna energi 

(värme och kyla) ur berggrunden via värmepump placerade i marknivå. 

 

Energieffektivisering 
En förutsättning för att Sverige ska nå uppsatta miljömål och skapa ett hållbart energisystem. I rapporten 

avses sätt att minska energianvändning för fastigheter el-, värme- och indirekt vattenanvändningen. 

 

Entreprenad 

Ett löfte mellan en entreprenör och en beställare att utföra ett arbete eller leverera en produkt inom en 

viss tid och till ett i förväg uppgjort pris. 

 

Fastighet 

Ett mark- eller vattenområde eller en volym som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör 

(till exempel byggnader, andra anläggningar och växtlighet), som utgör en rättslig enhet (Jordabalken, 

1 Kap 1 §).  

 

Hållbart byggande 

Begrepp som används för att uppfylla vissa mål i uppförandet av byggnader, förklaras i kapitel 3.3. 

 

Installation 
Termen innefattar även andra discipliner. I rapporten avses främst klimatanläggningar med tillhörande 

kanaler och don, styr- och kommunikationssystem samt apparatur. 

 

Kollektor 
Avser ledningar som cirkulerar en vätska lokaliserade i borrhål med avsikten att överföra energi från 

ledningens omgivning till värmepumpen. Dessa ledningar förbinder även värmepumpen med 

energibrunnen. 
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Prefab 

Prefabricerade byggdelar. 

 

Problem 

Svårighet som det krävs ansträngning att komma till rätta med. 

 

Projektering 

Planering av arbete i stor omfattning. 

 

Rondering/E-Rondering 

Aktiviteter planerade med tidsintervall för tillsyn av anläggning. E-rondering innebär tillsyn på distans 

via internet. 

 

Undercentral 
Avser en avgränsad yta i byggnad exempelvis ett pannrum, som rymmer utrustning för drift av VVS- 

och elsystem.  

 

Värmepump 

Teknisk anordning för uppvärmning av byggnader, genom att i en komplicerad process mha elektrisk 

energi tillgodogöra sig energi från annan källa. I rapporten avses värmepumpar för att tillgodogöra sig 

värme ur berg och frånluft. 

 

Värmeåtervinning 

Avser möjligheten att mha teknisk anordning tillgodogöra sig delar av den värme som finns i uppvärmd 

inomhusluft innan den avlägsnas och ersätts med ny friskluft. Detta för att kraftigt reducera 

energianvändning/uppvärmningskostnad. 

 

3.2 Kunskapsläge 
 

Den här rapporten har delvis tagit form med kunskap från följande kurser vid KTH Byggteknik och 

Design, 2015–2018. 

 

AF1710 Byggteknik 1, husbyggnad och design 7,5 hp 

Denna kurs har gett kunskap i husbyggnadsteknik för medelstora byggnader som för denna forskning 

bidragit till den tekniska byggnadsbeskrivningen samt tillämpning av “Hållbart byggande”. 

 

AF1721 Miljö- och arbetsvetenskap 5,0 hp 

Denna kurs står som grund för ytterligare förståelse kring “Hållbart byggande” och hur företag 

prioriterar miljöfrågor som bidragit till grundligare beskrivning av företagets miljöarbete. 

 

AF1722 Byggprocessen 5,0 hp 

Denna kurs har möjliggjort beskrivningen kring upphandling, entreprenad och de olika parterna kring 

systemen i fastigheterna. 

 

HS1009 Samhällsplanering 7,5 hp 

Denna kurs bidrar med kunskap till områdesbeskrivningar och ritningsläsning som behövts för att 

färdigställa rapporten. 

 

AF1714 Mätteknik, byggnads- och fastighetsdokumentation 7,5 hp  

Denna kurs har gett kunskap för att beskriva fastighetens boendeform och verktyg för inventering 

teknisk information om byggnader. 
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HS1735 Projekt hus och installationer 7,5 hp/ 

HS1013 Installationsteknik och energi 7,5 hp 

Dessa kurser har möjliggjort förståelsen för installationerna i fastigheterna. 

 

3.3 Tidigare forskning och teori 
 

Den här forskningen undersöker problem som uppstår i samband med projektering, installation och drift 

av värmepumpar och hur dessa problem åtgärdas. Tidigare forskning inom ämnet matchar delvis, en 

anledning är att det har varit svårt att finna forskning där resultatet är jämförbart med resultatet av denna 

forskning.  

 

Enligt Hatef Madani (2014) kan onödiga kostnader undvikas om det finns bättre kunskap om problem. 

Han har följt upp 37 000 felanmälningar till OEM10, från 2010 t.o.m. 2012, för värmepumpar i Sverige. 

Anmälningarna har sedan delats in i fyra kategorier, där de sedan blivit analyserade inom sin kategori. 

Resultatet visar att problem med styr- och reglerutrustning är mycket vanligt, och Madani trycker på 

vikten av att uppmärksamma dessa extra noggrant. 

 

Ett tidigare examensarbete utvärderar en värmepumpsanläggning. Där är spetsvärmekällan fjärrvärme. 

Det arbetet har angripit forskningen på ett kvantitativt sätt och utfört många beräkningar kring verkliga 

byggnader och deras värmepumpar. Slutsatsen i det arbetet är att det vitala för en så optimal förbrukning 

som möjligt är att säkerställa funktionen inför eldningssäsongen (Persson, 2013). 

 

Det Marcus Raschke & Victor Peterson (2014) forskat om är borrhålets temperaturinverkan på 

bergvärmepumpens värmefaktor. Deras forskning skiljer sig mycket från detta arbete, men ett stort 

samband är att arbetet är utfört på samma utbildningsprogram (Byggteknik och Design, KTH). Det de 

delvis kommer fram till är att det är viktigt att använda bra styr- och reglerutrustning. 

 

För att planera en bostad finns det en lägsta minsta standard som måste uppnås, i Sverige är det SS 

914221:2006. Detta betyder exempelvis att en dörr måste ha en fri yta för att kunna vara bekväm att 

öppna och passera, eller att ett badrum måste kunna användas utan hinder. Under utbildningen är det 

här något som elever får lära sig. Men något som skulle vara betydande är att denna typ av 

tillvägagångssätt skulle användas i avgränsade utrymmen avsedda för att sköta fastigheten. 

 

Ett exempel på detta är publikationen som VVS Företagen framställt. De har genom att beskriva en 

dålig arbetsmiljö för en VVS-montör och driftpersonal gett förslag på lösningar som inkluderar 

arbetsmiljön, konstruktionslösningar och planering av utrymmen kring installationer. Det är intressant 

att de sammanfattar varje avsnitt med hur redovisning bör ske, detta är något som kan jämföras med 

den avslutande delen i denna rapport. 

 

Utbildningen delar upp “Hållbart byggande” i tre olika aspekter: 

 

- Ekologiskt 

- Ekonomiskt 

- Socialt 

 

Detta är viktigt för att bygga långsiktigt. Den största delen i att bygga nytt är tiden byggnaden förvaltas 

då en bostad har som mål att existera i minst 100 år och en lokal i minst 50 år. Detta medför att om alla 

uppför byggnader med de ovan nämnda aspekterna i åtanke finns ett ansvarstagande och förståelse för 

att bygga för människor som skall nyttja huset, förståelse för hur ekonomin bör prioriteras samt en 

förståelse för att värna om jordens resurser. 

  

                                                      
10 Original Equipment Manufacturer, d.v.s. företag som tillverkar och säljer en färdig produkt utan mellanhänder. 
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4. Genomförandet 
 

I detta kapitel redovisas genomförandet av forskningen samt eventuella problem och tillvägagångssätt 

för att övervinna dem. 

 

Detta arbete har genomförts på ett induktivt sätt (Håkansson, 2013).  

 

Först har intressanta ämnen diskuterats och undersökts för framställandet av en problemformulering. 

Utifrån problemformuleringen har mål, syfte och frågeställningen tagit form. Därefter har 

forskningsmetod valts och därmed hur datainsamlingen ska ske och dess analys. 

 

Det första steget i en undersökning av den här sorten är att bestämma vilka projekt som ska undersökas, 

och enligt förbestämda riktlinjer väljs tre olika objekt. Därefter bör en strategi diskuteras för att avgöra 

vilka personer som är relevanta att intervjua för att uppfylla frågeställning och syfte. En intervjumall 

kommer förberedas. Ett delmål är att översiktligt beskriva vilka åtgärder Stena Fastigheter gör för att 

energieffektivisera sitt fastighetsbestånd, och kommer beskrivas genom att sammanfatta information 

från intervjuer.  I samband med intervjuer kommer dessa spelas in för att transkriberas. 

 

Platsbesök till samtliga objekt kommer utföras. I samband med dessa besök dokumenteras utseendet på 

samtliga undercentraler, klimatskal och övrigt av intresse mha egen kamera. 

 

För att rättvist beskriva flera objekt bör en ram definieras, inom vilket redovisningarna av objekten bör 

ske. Ett delmål är att byggnadstekniskt beskriva tre utvalda fastigheter, och klimatskalet kommer därför 

beskrivas. Redovisningen kommer sammanställas från värdefulla handlingar från företaget och 

entreprenören samt ritningar från arkiv och geotekniska undersökningar. Dessa källor anses vara 

objektiva.  

 

För att ge intressant bakgrund och bredd i arbetet kommer tidigare forskning och teori sammanställas. 

Den sammanställningen sker via att nyttja portaler för detta syfte, där det som anses vara relevant 

kommer presenteras i rapporten. Endast texter med validerade källor kommer användas.  

 

När installationernas energiförbrukning ska analyseras kommer energistatistik studeras för att finna 

avvikelser. Dessa eventuella avvikelser kommer beräknas för att fastställa om driftstörningar 

förekommit. Ett delmål är att redogöra för de verkliga energibesparingarna kontra de beräknade, och 

detta kommer uppnås genom att utföra beräkningar mha samma energistatistik. Utgångspunkten är att 

funktionen på installationerna är korrekt. 

 

Resultattabellen sammanställs med hjälp av intervjuer och statistik. Med hjälp av teoretiska ramverket 

och statistik kommer resultatet analyseras och diskuteras som avslutas i slutsatsen. 

 

Parallellt med forskningen kommer rapporten skrivas då det är mycket kvalitativ information som ska 

behandlas. 

 

Problem under arbetets gång har inneburit brist på information och föranlett en längre 

informationsinsamling än väntat. Lösningen har varit att söka information via andra vägar samt 

definiera frågor på nytt. Ett annat problem har varit att rättvist utvärdera tre helt skilda projekt. Detta 

för att det finns olika mängd data att tillgå kring varje objekt. Lösningen har varit att kartlägga 

gemensamma nämnare och arbeta med de resurserna. Fler hinder redovisas i kapitel 6.1. 
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5. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas de resultat som forskningen genererat. 

 
Tabell 5.1 Sammanställning av problem. 

Problem Objekt A Objekt B Objekt C 

Brister i ursprunglig utformning   X11 

Exkludering av drifttekniker under projektering X X X 

Bristande information vid överlämning från 

entreprenad12 

X X X 

Tillgänglighetsproblem i undercentraler X  X13 

Kompatibilitetsproblem med befintligt system X14     

Utrustning eller arbete utelämnat i entreprenad X15  X X 

Höga systemförluster X  X   

Driftstörningar under granskad period X X  

 

Bakgrund till resultatet redovisas i kap 6. Som Tabell 5.1 visar finns ett antal för objekten gemensamma 

nämnare. Förslag på möjliga åtgärder på områden som täcker samtliga objekt och några andra utvalda 

kommer presenteras i kapitel 8.  

 

 

 

 

  

                                                      
11Avsaknad av värmeåtervinning från nyproduktion. 
12Anmärkning av drifttekniker att information saknas eller uteblivit i samband med överlämning av entreprenad. 
13Anmärkning av drifttekniker att shuntgrupp var felplacerad trots att tillräcklig rumsvolym fanns i undercentral. 
14Skillnad i systemtemperatur. 
15Bortforsling av urkopplad utrustning saknades i den ursprungliga entreprenaden. 
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6. Analys och diskussion 
 

I detta kapitel analyseras resultatet med en återkoppling till kapitel 1.3–1.5.6 där det bland annat 

diskuteras om syftet har uppfyllts och en analys om vald metod samt dess påverkan på resultatet. 

Därefter presenteras orsaken till problemen, vad som var konsekvensen, hur/om detta löstes samt 

återkoppling till varför detta möjligtvis skedde initialt. 

 

Syftet med denna forskning är att belysa problem vid projektering, installation och drift av 

värmepumpar samt ge förslag på hur dessa problem åtgärdas vilket kan gynna denna process vid 

framtida åtgärder i befintliga fastigheter. Detta syfte har genom att undersöka tre objekt vad gäller 

byggteknik, installation av värmepump och effekten av dess installation samt undersökt möjliga 

åtgärder, kunnat svara på frågeställningen ”Vilka problem uppstår i samband med projektering, 

installation och drift av en värmepump och hur åtgärdas dessa?” 

 

Resultatet svarar på frågeställningen genom att presentera en sammanställning av problemen i samband 

med projektering, installation och drift av värmepumpar. Sammanställningen är genomförd via 

intervjuer och sökning efter avvikelser från energistatistiken från samtliga objekt. Hur de åtgärdades 

(de som har blivit åtgärdade) presenteras nedan. För de problem som kvarstår rekommenderas möjliga 

lösningar i kapitel 8.  

 

6.1 Analys av metod och genomförandet 
 

Handlingar från Stena Fastigheter och entreprenören, ritningar från arkiv och geotekniska 

undersökningar, intervjuer samt statistik har använts för att uppfylla de uppsatta målen. Syftet har 

uppfyllts mha intervjuer och statistik. 

 

När Internetkällor används har metoden varit att söka material från myndigheter och 

forskningsrapporter, vilket har ansetts vara bäst metod för att använda validerade källor. Den 

informationen har använts i rapporten för att forma inledningen, geografiskt placera objekten och 

byggnadstekniskt kunna beskriva objekten. Då forskningen bestått i att undersöka de problem som 

uppstår i samband med projektering, installation och drift av värmepumpar har Internetkällor inte 

påverkat resultattabellen, Tabell 5.1. Men Internet har nyttjats och är fortfarande en stor del i arbetet 

och står till grund för den teoretiska bakgrunden och för att nå delmål. 

 

Två av objekten befinner sig i Stockholms Stad vilket innebär att Stockholms Stadsbyggnadskontor 

förvaltar information om fastigheterna. Samtidigt finns ena objektet i Danderyds kommun, där det är 

Danderyds kommun som förvaltar informationen. Detta gör att det finns olika mängd arkiverad 

information om varje objekt. Detta har påverkat forskningen men lösningen var att beskriva objekten 

utifrån gemensamma nämnare. 

 

Som anat var intervjuer med vissa inblandade parter svåra att ordna. Det resulterade i 

informationsluckor som skapade flaskhalsar. Trots den motgången har forskningen genererat ett 

lättöverskådligt resultat som och är det fel att påstå att den informationen skulle ha bidragit till 

forskningen, men resultatets utfall hade kunnat bli annorlunda. Ett annat problem med intervjuerna har 

varit att de berörda personerna har glömt vissa händelser. Det kan ha resulterat i att nyttig information 

uteblivit, men som ovan nämn är det inte säkert hur eller om det hade påverkat utfallet. 

 

Ett annat problem under forskningen har inneburit svårigheter att avgränsa innehållet. Forskning kan 

innebära att undersöka något till sin spets. Det har resulterat i att mycket information har varit 

oanvändbar p.g.a. att det ej varit relevant för denna forskning. Men trots problem med avgränsning har 

projektet en tydlig ram. 

 

Detta har varit ett bra tillvägagångssätt för forskningen men det finns utrymme för förändring och 

förbättring. Trots motgångar finns ett tydligt resultat med analys. Forskningen hade kunnat baseras på 
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enbart kvantitativa data, men det är mer vanligt i en utbildning från institutionen Energiteknik. Ett 

ytterligare angreppssätt hade varit att undersöka ett objekt mer noggrant, t.ex. Björksätra 1 för att se till 

helheten och om det var ett lyckat pilotprojekt utifrån intressant frågeställning. För att stilla läsaren var 

projektet i Björksätra 1 lyckat enligt Stena Fastigheters (SF) ambition. 

 

Forskningen har utgått från en frågeställning som undersökts på ett induktivt sätt och resultatet jämförs 

med tidigare forskning i kapitel 6.6. Samtidigt är den verkliga energibesparingen kontra den målsatta 

väldigt nära varandra i värde. Med anledning av det är arbetet validerat. Samtliga objekt i forskningen 

valdes på måfå (utifrån angivna kriterier i kapitel 1.4), utan att ha en förutfattad inblick i eventuella 

resultat som uppmärksammades. Därför kan resultaten antas vara tillförlitliga. Med resultat i kapitel 5 

möjliggörs användbarhet av forskningen syfte. Tabell 5.1 är sammanfattad för att kunna adapteras till 

framtida projekt. En ytterligare bidragande faktor är de rekommendationer som belyses i kapitel 8. 

 

6.2 Objekt A 
 

I kapitel 6.2–6.5 analyseras problemen i Tabell 5.1. 

 

Tillgänglighetsproblem i undercentralen innebär att den upplevs trång och de installationer som 

tagits ur bruk står kvar urkopplade samt att det finns plomberade rör som är onödigt långa. Detta är 

enligt Thorselius saker som inte ingått i entreprenaden utan som SF i dagsläget planerar att åtgärda. I 

undercentralen var det otydligt vilken utrustning som var i drift, vilket sannolikt kan skapa förvirring 

för de som skall sköta den framtida driften av anläggningen. 

 

En orsak till detta problem är att undercentralen ursprungligen utformades för ett annat slags system 

och den tidens standard avseende arbetsmiljö. Motivet till att den första utrustningen lämnats kvar är 

enligt BM att hålla kostnaderna nere. Han menar att det dock skall vara tydligt att urkopplad utrustning 

inte är i bruk. 

 

Kompatibilitetsproblem med befintliga system innebär att eftersom ursprungliga värmekällan var 

oljepanna kräver delar av systemet högre systemtemperatur vilket orsakat en del kompromisser för att 

nå lönsamhet i anläggningen (BM). Under dialog med drifttekniker på objektet framkom det att det var 

problem att styra och reglera systemet så som det var utformat p.g.a. nämnda kompromisser. 

Inledningsvis bars ett varmare vatten fram till hela området för att avhjälpa problemet tillfälligt. För att 

lösa detta installerades bland annat en shunt-anordning för att höja temperaturen på det utgående vattnet 

till aggregaten som krävde högre temperatur.  

 

En av byggnaderna som tidigare var en postterminal saknade ett vattenburet system och kunde därför 

inte ta nytta av den nya anläggningen. Efter beräkningar avfärdades möjligheten att införa ett 

vattenburet system i byggnaden eftersom det inte bedömdes som lönsamt. Nytt FTX-system16 med 

roterande värmeväxlare och värmebatteri blev installerat. 

 

Detta är inget problem som skulle kunna kringgåtts initialt. Då det redan fanns ett befintligt system där 

var projektet tvunget att anpassas. 
 

Utrustning utelämnat i entreprenad avser uteblivet kollisionsskydd, något som är vitalt för 

anläggningens driftsäkerhet vid en av energibrunnarna, se Figur 6.1. Detta resulterade i att 

kollektorledningar blivit påkörda, vilket kan påverka anläggningens prestanda. Anledningen till att 

kollisionsskyddet blivit utelämnat är okänt, men skulle kunna vara resultatet av en miss i planeringen. 

 

 

                                                      
16 Frånluft och tilluft med värmeåtervinning. 
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Figur 6.1 Påkörda kollektorer vid en av energibrunnarna i Objekt A. 

 

Systemförluster grundar sig i strålningsförluster p.g.a. långa sträckor, dålig isolering och rörens 

omkringliggande miljö. Anledningen till detta är byggnadernas ursprungliga utformning och 

projekteringen vid uppförandet av byggnaderna.  

 

Driftstörningar under granskad period enligt energistatistik framgår som störningar under januari 2017 

t.o.m. mars 2017. Detta resulterade i en genomsnittlig ökning av energiförbrukningen på ca 59 %, vilket 

innebär en kostnadsökning på ca 170 000 kr, för beräkningar se Bilaga B. Vad problemet bestod i och 

hur detta åtgärdades är okänt, men av statistik framgår att energiförbrukningen återgick till det normala.  

  

6.3 Objekt B 
 

Systemförluster beror på objektets kalla vind och luftläckage. Detta resulterar i en högre 

tryckuppsättning, vilket medför en högre energiförbrukning. Luftläckaget i systemet uppgår enligt 

beräkningarna i Bilaga C till ca 27 %. Dessa problem är enligt BM inte ovanliga i äldre flerbostadshus. 

Den kalla vinden och läckaget leder till en större konsekvens som betyder att frånlufttemperaturen vid 

aggregatet är +17 grader. Detta beror delvis på nedkylning när luften passerar vinden och delvis på att 

kalluft läcker in i systemet innan återvinningen sker. Resultatet blir en sänkning av kapaciteten med ca 

19 % för hela systemet, för beräkningar se Bilaga C. Att lösa problemet skulle sannolikt resultera i ett 

krävande utredningsarbete följt av omfattande ingrepp och med höga kostnader som följd. Därför är det 

osannolikt att förlusterna kommer att åtgärdas. 

 

Driftstörningar under granskad period enligt energistatistik framgår som driftstörningar under 

november 2016 t.o.m. feb 2017. Enligt statistiken framgår att värmepumpen under de berörda 

månaderna förbrukat i genomsnitt 17 % mindre elektricitet, vilket antyder att värmepumpens funktion 

begränsats, se Bilaga C för mer detaljer. 
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6.4 Objekt C 

 

Brister i ursprunglig utformning avser avsaknaden av värmeåtervinning från nyproduktionen. 

Tidigare sågs nyproduktion som individuella projekt och hänsyn till förvaltningen togs inte i tillräcklig 

utsträckning. Detta är något som stämmer dåligt överens med affärsplanen; att långsiktigt äga 

hyresrätter. I kapitel 6.6 beskrivs en ombildning. Efter den kan förvaltningen och teknikerna ställa krav 

på hur byggnaderna ska fungera tekniskt och att rätt utrustning installeras under nyproduktion menar 

BM. I dagsläget finns välformulerade krav och en bättre dialog. 

 

Tillgänglighetsproblem i undercentralen innebär att shuntgruppen var felplacerad trots tillräcklig 

rumsvolym. Konsekvensen av detta är att shuntgruppen blir svårtillgänglig och det kan innebära besvär 

för personal som arbetar i undercentralen. Bakgrunden är okänd men kan förklaras med eventuell miss 

i planeringen från nyproduktion. 

 

6.5 Gemensamma problem 
 

Exkludering av drifttekniker under projektering:  

Drifttekniker som intervjuats (se Bilaga E) för forskningen har den samlade uppfattningen att de ej är 

delaktiga och saknar insyn i projektering. De upplever att de blir inkluderade när projektet är färdigt. 

Detta medför att värdefulla synpunkter förloras kring projektets utformning. Det skulle kunna förklaras 

med att den kompetens drifttekniker besitter förbises i projekteringen. 

 

Bristande information vid överlämning från entreprenad: 

Enligt drifttekniker kan överlämningar från entreprenad ske hastigt. Detta resulterar i att drifttekniker 

anser att de saknar kunskap om systemens utformning och funktion samt komponenters placering. 

Konsekvensen är att de fått gissa sig fram i driften av de nya anläggningarna. Anledningen till detta 

skulle kunna förklaras med att entreprenören ser systemens funktion som okomplicerad. 

 

Utrustning eller arbete utelämnat i entreprenad: 

Vid Objekt A ingick ej bortforsling av tidigare utrustning. Detta är dock redan kartlagt, men en direkt 

konsekvens av att detta utelämnats i entreprenaden är “Tillgänglighetsproblem i undercentralen”. I 

samtliga objekt saknas värmemängdsmätare. Resultatet innebär att det ej går att beräkna anläggningens 

COP-tal17 och det gör det svårt att bedöma installationens kondition. Anledningen till att detta skedde 

är okänd men kan också här förklaras med eventuell miss i planeringen. 

 

  

                                                      
17 Coefficient Of Performance, ett mått på effektivitet hos en värmepump. 
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6.6 Diskussion 

 
I detta avsnitt diskuteras resultatet och forskningen förankras i tidigare forskning, se Kapitel 3.3. 

 

Det är kritiskt att de nyinstallerade anläggningarna hålls i drift eftersom att det enbart är när 

anläggningen är driftsatt som den genererar besparingar. När en ny anläggning tas i bruk, är det viktigt 

att överlämningen sker till kvalificerad personal som redan besitter en grundläggande förståelse för 

systemen. Det råder i dagsläget brist på kompetent driftpersonal och fastighetsskötare. I takt med att 

teknisk fastighetsdrift blir mer komplex ställs högre krav på teknisk utbildning (BM).  Han menar att i 

dagsläget finns kunskap och teknik för att få ordning på energiförbrukning och drift, men på fel plats. 

 

Organisationen ombildades för omkring fem år sedan. Förändringen bestod i att en särskild driftgrupp 

med ansvar för den tekniska driften tillsattes och innebär bl.a. att fastighetsskötare inte längre ansvarar 

för drift i samma utsträckning.  Efter omorganisationen kan det konstateras att arbetslasten på de 

drifttekniker som sköter beståndet i Stockholm sannolikt är för hög. I dagsläget är det tre personer som 

sköter drift och tillsyn på 10 000 bostäder, vilket är många undercentraler att besöka.  

 

Innan ombildningen fanns det problem med kunskapsbrist bland personalen som skötte anläggningarna. 

Detta kunde som exempel visa sig i händelser där problemen inte åtgärdas, utan symptomen istället 

behandlades. 

 

Även om driftstörningar är oundvikligt, kan kostnaden minimeras av tidig information om driftstörning, 

identifiering och avhjälpning av fel. För att säkerställa driften av anläggningarna tillämpas B-larm18. 

Dessa larmar ofta falskt och detta är ett stort problem menar BM. Han berättar att istället för att åtgärda 

felkällan ignoreras felkoderna i brist på tid och det har förekommit att driftpersonal släckt samma felkod 

uppåt 2000 gånger. I detta fall har larmet helt förlorat sin funktion. 

 

Pilotprojektet vid Objekt B höll, och metoden adapterades på andra projekt. 

 

Samtliga fall har helt skilda förutsättningar men då en undersökning i bostäder med värmepumpar har 

utförts i tre olika utföranden kan resultaten till viss del ställas mot varandra. Anledningen till att Objekt 

A påträffade sju problem och de andra två objekten påträffade fem problem var är att ingreppet vid 

Objekt A är mest avancerat. Det gäller installation av bergvärmepumpar kontra installation av 

frånluftvärmepumpar. Vilket talar för sig själv att det medför mer arbete då det är ingrepp i marken etc. 

Dessutom var det ett ingrepp med fem värmepumpar, jämförelsevis med Objekt B som införde en 

värmepump och Objekt C som införde två värmepumpar. Sammanfattningsvis ökar mängden problem 

i samtliga skeden med ökad komplexitet. 

 

Nämnvärt är att Objekt C är mycket yngre än de andra två objekten. Det betyder att problemen 

egentligen inte borde existera initialt då allt bygger på tidigare erfarenhet. 

 

  

                                                      
18 Driftlarm som inte går till jour. (A-larm är kvällstid kopplade till jour och kräver direkt åtgärd). 
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6.7 Förankring till annan forskning 
 

Resultatet från den här forskningen jämförs med tidigare forskning. Tidigare forskning finns förklarat 

i kapitel 3. 

 

Det Madani tittar på är antalet anmälda fel till OEM när garantitiden gäller och fel som blir anmälda 

efter det och då hanteras av försäkringsbolag. Men i dessa tre fall har inga fel under garantitiden 

påträffats och inga fel har anmälts till försäkringsbolag. 

 

I kapitel 2.3 påstås att det är viktigt att entreprenaden slutförs i tid, gärna innan eldningssäsongens 

början. Detta är arbetssättet för att få hög avkastning med ett system som snabbt kommer igång och inte 

förlora pengar till följd av förseningar. Detta är något som Nils Persson med sitt examensarbete också 

kom fram till. 

 

Samtliga objekt i forskningen har infört ny styr- och reglerutrustning, detta utförs i samband med en ny 

installation av ett system. Samtidigt är det viktigt att det håller god kvalitet för optimal drift. Det är en 

slutsats som Raschke och Peterson kommit fram till, liksom Madani också påstår. 
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7. Slutsatser 
 

I detta kapitel avslutas forskningen i form av en återkoppling till kapitel 1.1–1.2, de uppsatta målen 

samt rekommendation till framtida forskning. 

 

Sammanfattningsvis konstateras att problem uppstår i samband med projektering, installation och drift 

av värmepumpar. Av de tre projekt som granskats uppträder ett tydligt mönster med samma typ av 

brister i samma skeden av projekten. En tydlig länk mellan objektets ålder, projektets storlek, 

komplexitet och problem framträder. Dessa problem kan vara mer eller mindre omfattande. 

 

Stena Fastigheter arbetar med att energieffektivisera sitt befintliga bestånd, se kapitel 2. De satsar på 

ständiga förbättringar inom värme-, vatten- och elektriska system. Flera åtgärder utförda i ett paket ger 

bättre utfall. Värmepumpen är i många fall den lösning som enskilt ger bäst avkastning, därför är det 

en teknik som ofta används för att spara energi. 

 

Det uppsatta delmålet att byggnadstekniskt beskriva tre fastigheter har utförts genom att granska 

ritningar. 

 

Den verkliga energibesparingen (MWh) kontra den beräknade som presenterats i projektansökan för 

samtliga objekt redovisas i Tabell 7.1, för beräkningar se Bilagor B-D. Objekt B saknade mål då det var 

ett pilotprojekt. 

 
Tabell 7.1 Verklig energibesparingen i MWh och procent. 

Objekt A Objekt B Objekt C 

SF Mål Verklig SF Mål Verklig SF Mål Verklig 

793 799 - 327 600 642 

52 % 52 % - 46 % 39 % 42 % 

 

Som framgår i Tabell 7.1 överträffar den verkliga besparingen det uppsatta målet.  

 

Brister i den här forskningen är att kartlägga problem. Det betyder att det har varit svårt att konkretisera 

problem från tre skilda fall, med olika förutsättningar och tre olika drifttekniker. Alla har olika 

erfarenheter och olika sätt att angripa problem. Med det menas att där någon ser ett problem till följd 

av informationsbrist, kan det i själva verket finnas svårtillgängliga relevanta data.  Det kan även 

innebära att ett problem orsakar nya problem, eller att problemet förstoras onödigt. Därför är en 

rekommendation till fortsatt forskning att leta efter andra samband än problem eller avgränsa till att 

enbart behandla kvantitativa data. 

 

Under forskningens gång har visst material varit svårt att finna. Detta gäller exempelvis 

projekthandlingar som förfrågningsunderlag, inköpsorder och besiktningsprotokoll vilket har inneburit 

svårigheter med att jämföra det beställda med det levererade. Detta bidrar till att resultatet baseras på 

erfarenheter från berörd personal, och inte kontrollerade handlingar. Om detta medför felkällor eller ej 

är outtalat. Ett antagande är att informationen finns, men att den är otillgänglig för utomstående. 
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Nedan följer förslag på framtida frågeställningar 

- Vilka problem förekommer under produktionsfasen för installationer av värmepumpar? 

- Hur kan höga systemförluster åtgärdas? 

- Hur beror energieffektivisering av energislag? 

- Hur begränsar fjärrvärmetaxornas konstruktion19 energieffektivisering? 

- Hur kan driftlarm och efterföljande arbetet optimeras? 

 

Avslutningsvis innebär ett innehav av fastigheter ett ansvar gällande energiförbrukning och jordens 

resurser. Om företaget fortsätter i samma takt med en energiförbättring på uppåt 2,5 % per år överträffar 

de det gemensamma målet på 30 % med god marginal och på ett föredömligt sätt, alltså bidragit till 

“Hållbart byggande”. 

  

                                                      
19 Effektbehov och förbrukning. 
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8. Rekommendationer 
 

Avslutningsvis kommer rekommendationer till hur Stena Fastigheter (SF) kan tänka kring dessa 

situationer i framtiden. 

 

● I samband med utvecklingsarbeten och energiprojekt bör ej framkomligheten eller 

rumsvolymen i undercentraler reduceras ytterligare. Detta är särskilt viktigt i äldre objekt där 

framkomligheten redan är begränsad. Stor hänsyn till arbetsmiljön bör tas redan i ett tidigt 

skede. Tillämpa “Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal”. 

● Involvera och informera drifttekniker tidigt. Be om synpunkter och skapa intresse samt för en 

dialog. SF skulle ha nytta av driftteknikers erfarenhet under projekteringsfasen och information 

om vad som händer och övergripande utformning av en anläggning kan vara tillräckligt för att 

väga in värdefulla synpunkter innan ett projekt är utfört.  

● Platsbesök under pågående installationsarbete kan ge drifttekniker värdefull information om 

utformning, funktion och komponenters placering av ett nytt system i fastigheten. 

● Uppföljning av korrekt överlämning, både internt och externt samt nyttja digitala verktyg i 

största möjliga utsträckning. 

● Undersök möjligheten att e-rondering kan ske externt för att komplettera och avlasta 

drifttekniker.  

● Ett larmsystem baserat på statistik kan vara nyttigt. Det skulle kunna vara utformat för att 

upptäcka avvikelser mer är 10 % från den normala energiförbrukningen. Detta är något som 

kan förkorta tiden för eventuella driftstörningar. 

● Problem med falsklarm bör elimineras för att snabbare identifiera driftstörningar. 

● Om fel inte kan identifieras och avhjälpas snabbt bör ytterligare resurser omedelbart tas in för 

att felet skall bli åtgärdat så fort som möjligt. 

● Stor lärdom finns i att under de tio första förvaltningsåren kartlägga konsekvenserna på 

energianvändningen av installations-, struktur- och materialval. Då stora energibesparingar är 

möjliga under förvaltningsskedet, tack vare några få investeringar under produktionsskedet, 

skulle det vara nyttigt att jämföra förvaltningskostnaden med kostnader på andra fastigheter i 

beståndet. 

 

Även om BIM- verktyg20 inte har en naturlig plats i befintliga fastighetsbestånd, delvis p.g.a. att digitalt 

och tryckt underlag saknas och delvis p.g.a. att det innebär en stor kostnad att modellera befintliga 

byggnader (Nilsson, 2013), skulle informationsspridning och kommunikation kunna gynnas med hjälp 

av digitalisering. Samtidigt kan det vara svårt att få äldre generationer att ta till sig ny teknik.  

 

Det pågår för närvarande arbete med införande av ett för Stena Fastigheter nytt digitalt fastighetssystem. 

Att information finns tillgänglig för den som vill dra nytta av den kommer sannolikt bidra till 

framgångar med framtida projekt. Alltså det att sträva mot är ett strukturerat intranät och bra 

fastighetssystem för enkel åtkomst samt kunskap hos samtlig personal om hur de digitala verktygen 

brukas. 

 

Enligt sammanställda rekommendationer syns ett visst samband kring förarbete och utfall. Det visar 

vikten av tydlighet och en transparens under hela projektfasen. Därför rekommenderas det att vara 

öppen för förslag och lyhörd för idéer samt planera och utvärdera processen för bästa möjliga utfall. 

Efterföljs detta finns möjlighet att eliminera problem i samband med projektering, installation och drift 

av värmepumpar.  

                                                      
20Building Information Modelling: 3-D modeller av byggnadsverk med möjlighet att lagra information. 
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Bilaga E Intervjufrågor drifttekniker 

  

 

Vad har du för arbetsuppgifter/hur ser din arbetsdag ut? 

 

Hur länge har du arbetat med driften på den här anläggningen? 

 

Hur såg överlämningen ut från den som skötte anläggningen före dig? 

 

Finns det några informationskällor som du kan rekommendera? 

 

Hur upplever du den här anläggningen, hur är den att driva? 

 

Vad hade du tänkt och tyckt att de skulle göra annorlunda? 

 

Känner du att du har koll på hur anläggningen fungerar och känner du att du kan sköta den med den 

informationen du har eller har det funnits brister? 

 

Hur upplever du att anläggningen fungerar? Fungerar den bra? Är det som det är tänkt? 

 

Har det varit några oförutsedda problem med systemet som krävt akut underhåll?? 

 

Hur ser skötseln ut, alltså det planerade underhållet och skötseln av anläggning ut? 

 

Är det serviceintervaller eller liknande som du ser över eller själv utför? 

 

Vilken uppföljning av anläggningen genomförs och vilken uppföljning anser du saknas? 

 

Är det återkoppling med dig om hur du upplever ditt arbete? 

 

Vilka lärdomar anser du att man kan ta av det här projektet?  
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Bilaga F Intervjufrågor tekniker 

 

Vem du är och vad du har för titel? 

 

Hur många är ni som jobbar med det här i Stockholm? 

 

Hur ser din arbetsdag ut, en typisk arbetsdag? 

 

Lite mer generellt om energieffektivisering arbetet, vad gör Stena Fastigheter (SF) för att 

energieffektivisera sitt fastighetsbestånd? 

 

Hur ser er process ut då, hur kör ni dem här projekten, det börjar med någon utredning och sen, 

hur väljer man ut husen, hur börjar projekten så att säga? 

 

Hur ser besparingen ut på IMD? 

 

Vad är ett bra projekt att utföra åtgärder på, hur väljer ni att det här är det nästa, det här blir det nästa? 

 

Sitter ni och letar hög förbrukning eller har ni möten? 

 

Är det själva objekten som bestämmer åtgärd, det är inte att ni tänker ni vill göra så här, vart 

gör vi det någonstans? 

               

Är det något ytterligare du tycker är viktigt? 

 

Stena finns på flera håll i Sverige, samarbetar ni för att bli bättre på energibesparing? 

 

 Så ni jämför eller talar om att vi gjorde de här åtgärderna och fick de framgångarna? 

 

Finns det något som finns i världen som ni också tänker att ni borde göra på SF? 

 


