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Sammanfattning 
I detta arbete studeras hur en systemombyggnad i kulturbyggnader kan gå till med avseende på 
installationerna. I Sverige finns det idag totalt ca 4,7 miljoner byggnader av vilka ca 235 000-280 000 
bör genomgå kulturbevarande byggnadsvårdsinsatser. Vid ombyggnad av ventilationen i en 
kulturbyggnad är det viktigt att man, samtidigt som man får en ändamålsenlig och energisnål lösning, 
tar hänsyn till byggnadens karaktär och förutsättningar så att den kulturhistoriskt värdefulla miljön 
bevaras.  

I detta arbete studeras tre olika kulturhistoriskt värdefulla byggnader som genomgått renovering av 
ventilationssystemet under de senaste tio åren. Byggnaderna är Skridskopaviljongen, Dekanhuset 
och Södra Bancohuset, som alla förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). Efter samtal, studier och 
undersökningar om de tre byggnaderna visar det sig att det är viktigt att i början av en 
systemombyggnad i en kulturbyggnad, först läsa in sig på byggnaden samt ställa sig frågorna: vad ska 
byggnaden användas till, vilken verksamhet passar här, vilket systemval kommer att passa brukaren 
bäst mm. När man vet det, är det bra att ta kontakt med en antikvarie så tidigt som möjligt samt 
inventera byggnaden för att t.ex. få en bild av var gamla håltagningar finns och vilka kanaler som kan 
gå att använda. 

En fördjupad undersökning gjordes av Skridskopaviljongen, där simuleringar genomförts för att 
utreda om systemet som byggdes var bäst i ett LCC-perspektiv ”livscykelkostnad” (Life Cycle Cost) 
jämfört med två andra systemlösningar. Resultatet blev att det mest avancerade systemvalet inte 
behöver vara det bästa, utan om man uppfyller lagkraven för inomhusklimatet kan man använda sig 
av ett enklare system. Men då får man tänka på att om verksamheten i framtiden ändras måste 
inomhusklimatet fortfarande vara godkänt. Detta kan medföra viss systemombyggnad vid byte av 
hyresgäst. 

Varje kulturbyggnad är unik och olika delar i dem skyddas mer eller mindre av lagar om skydd av 
kulturvärden. Därför går det inte att göra en speciell checklista för hur man ska gå till väga, utan varje 
byggnad måste betraktas från fall till fall. En unik systemlösning får tas fram för varje unik byggnad.  
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Abstract  
This master thesis addresses the reconstruction of heating, ventilation and air conditioning systems 
in historic buildings with protected cultural values. There are about 4.7 million buildings in Sweden of 
which 235,000–280,000 are in need of reconstruction work to preserve cultural values. When 
rebuilding the ventilation system in a historic building it is important to consider the appropriate 
characters and conditions of the building to preserve the cultural value  at the same time as  a well 
adapted system with low energy consumption is achieved. 

Three different buildings with great cultural values in which the ventilation system has been 
reconstructed during the last ten years are studied in this thesis. The buildings are  
Skridskopaviljongen, Dekanhuset and Södra Bancohuset, all managed by the Swedish National 
Property Board (Statens Fastighetsverk, SFV). Interviews, literature studies and investigations of the 
three buildings show that it is important to study the building constructions at an early design stage 
of the reconstruction and ask the right questions: what is the purpose of the building, what activity is 
appropriate, which systems will fit the user best, and so on. Once the answers to these questions are 
known, a curator should be contacted as soon as possible and a survey of the building made to 
establish e.g. where old shafts are located and which of these could be reused for the new system. 

A deeper study was made for Skridskopaviljongen, where simulations were carried out to investigate 
the suitability of the reconstructed system in terms of LCC (Life Cycle Cost). The result was that an 
advanced system is not necessarily the best. In fact a simple system can be sufficient enough if 
indoor requirements are accomplished. However, reconstruction should also be compatible with 
future requirement for new tenants.   

Every historic building is unique and different parts of the building are protected by different laws of 
preservation of cultural values. Thus it is not possible to make a common checklist of the exact 
procedure for reconstruction work of such buildings, every case must be considered separately. A 
unique system choice must be made for every building.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Vid ombyggnad av ventilationen i en kulturbyggnad är det viktigt att man, samtidigt som man får en 
ändamålsenlig och energisnål lösning, tar hänsyn till byggnadens karaktär och förutsättningar så att 
den kulturhistoriskt värdefulla miljön bevaras. Att lösa detta är svårt och kräver en hel del kunskap 
och klurigheter. För kulturbyggnader finns många lagar och förordningar som styr vilka ingrepp man 
får och inte får göra. Därför krävs kunskap om dessa byggnader men också om vad som krävs för att 
lokalerna ska vara godkända för den verksamhet man har tänkt sig.  

I detta examensarbete ska ombyggnaden av ventilationen i tre kulturbyggnader studeras: 
Skridskopaviljongen, Dekanhuset och Södra Bancohuset. Dessa är alla kulturhistoriskt värdefulla 
byggnader som förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV) och som under de senaste tio åren 
genomgått renoveringar där ventilationssystemen fått en modernisering.  

• Skridskopaviljongen är en mindre byggnad som ligger på Kastellholmen i Stockholm och 
används som konferenslokal. Den hade tidigare ett dåligt fungerande självdragssystem och 
har efter ombyggnaden fått två frånluftsfläktar som betjänar alla utrymmena förutom köket. 
Vid ökad belastning finns möjlighet till forcering av fläktarna samt vädringsfönster som går 
att öppna vid behov. Köket har eget ventilationssystem.  

• Dekanhuset är en stor och pampig byggnad bredvid Uppsala Domkyrka. Byggnaden används 
idag som kontor men har tidigare används som bl.a. skola. Tidigare användes mekanisk till- 
och frånluft för undervisningssalarna och i övriga rum ett dåligt fungerande självdragssystem. 
Hela huset har idag fått ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning och med 
möjlighet att kyla tilluften med hjälp av kyla från grundvattnet.  

• Södra Bancohuset, som är SFV:s huvudkontor i Stockholm, genomgick för några år sedan en 
stor renovering där man gick från ett självdragssystem till delvis ett nytt system med 
mekanisk till- och frånluft med tilluften via trapphusen. På vintern då de termiska 
stigkrafterna är som störst stängs frånluftsfläktarna av för självdragsdrift.  

 

1.2 Syfte 
Uppgiften med examensarbetet är att analysera hur en systemombyggnad i kulturbyggnader kan gå 
till med avseende på installationerna. Jag kommer att studera de tre ovan nämnda objekten ur 
aspekter som hur det var innan, varför ombyggnaden gjordes, hur det blev mm. Planen är att detta 
ska kunna vara en vägledning vid systemombyggnad i kulturbyggnader. Ett hjälpmedel som tar upp 
tolkningar när lagar och förordningar går emot varandra samt vilka undantag som får göras. Vid ett 
av objekten ovan (Skridskopaviljongen) kommer dessutom en grundligare livscykelkostnadskalkyl 
(LCC) att göras för att se om ett annat system hade varit billigare ur ett LCC-perspektiv.  
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1.3 Metod 
Platsbesök, inläsning av vårdprogram, intervjuer och beskrivningar har använts för att söka 
information. Simuleringar i ett energiberäkningsprogram samt LCC-analys kommer ge resultat av 
fördjupad undersökning av Skridskopaviljongen.  

1.4 Avgränsningar 
Att studera kulturbyggnader som genomgått renoveringar kan vara väldigt omfattande, därför har 
jag inriktat mig på installationerna, främst ventilation.  

1.5 Upplägg av arbetet 
Arbetet börjar med en litteraturstudie där lagar och allmänna förordningar angående inomhusklimat 
tas upp och analyseras. Därefter presenteras de tre olika objekten närmare samt en fördjupad studie 
av Skridskopaviljongen. Slutligen följer en sammanställning av råd från experter i ämnet samt en 
sammanfattande slutsats.  
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2. Litteraturstudie 

2.1 Kulturhistoriska byggnader 

2.1.1 Allmänt 
En byggnads historia kan berätta mycket om vilka tidsepoker och händelser byggnaden gått igenom. 
Har den renoverats eller byggts om mm.  Byggnadsmetoderna och trenderna genom tiderna är 
sådant som tydligt märks i väl bevarade kulturbyggnader. Det finns även många byggnader i Sverige 
där man inte bevarat det ursprungliga utan renoverat innan det fanns lagar som skyddar det 
kulturhistoriska värdet. 

I Sverige finns det totalt ca 4,7 miljoner byggnader av vilka ca 235 000-280 000 bör genomgå 
kulturbevarande byggnadsvårdinsatser (Johansson & Baker 2006, s. 03).  

En viktig faktor att ta hänsyn till vid ombyggnad är vad byggnaden ska användas till. Val av 
verksamhet ställer krav på olika sätt, ventilation, värme, belysning, tillgänglighet mm. Dessa är alla 
faktorer som kan komma att påverka ingreppen på byggnaden mycket. För att begränsa ingreppen 
och bevara historiken finns det lagar och förordningar man måste följa. Samtidigt finns det lagar om 
bl.a. tillgänglighet och arbetsmiljö. 

2.1.2 Vårdprogram för SFV:s byggnader 
Statens fastighetsverk förvaltar det nationella kulturarvet med målsättningen att bevara och förädla 
kulturhistoriskt värde. Byggnaderna ska göras tillgängliga för allmänheten. För att på bästa sätt 
uppnå dessa mål upprättar SFV vårdprogram för varje byggnad, park eller markområde som skyddas 
enligt förordningen om Statligt Byggnadsminne (SBM).  

I vårdprogrammet finner man riktlinjer och beslut om underhållsåtgärder. Vårdprogrammet ska vara 
ett hjälpmedel för förvaltare, myndigheter, entreprenörer, konsulter och hyresgäster som kommer i 
kontakt med byggnaden i fråga. Dessutom är det ett viktigt underlag för tillståndsprövning av 
ändringsförslag i strid mot beslutsunderlaget, samt viktigt vid de regelbundna kontrollerna 
Riksantikvarieämbetet (RAÄ) ska göra av de byggnader som skyddas enligt SBM   

Vårdprogrammet innehåller bl.a. 

• Kulturhistorisk värdeanalys (i dialog med RAÄ) 

• Beskrivning av speciella vårdkrav 

• Mål och strategier för bevarande och utveckling (i dialog med RAÄ) 

• Historik 

• Nulägesdokumentation 

 (Statens fastighetsverk, 2004) 
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2.2 Lagar 

2.2.1 Allmänt 
För byggnader och allt runt omkring oss i samhället finns det lagar, förordningar och föreskrifter, 
dessa är tvingande att följa. Lagar utges av riksdagen, förordningar av regeringen och föreskrifter och 
allmänna råd av myndigheter. Lagar som riksdagen stiftar på byggnadsområdet är oftast 
övergripande och lite diffusa att förstå, det är mer i föreskrifterna och de allmänna råden från 
myndigheterna som lagens krav finns förklarade. De allmänna råden visar hur lagen kan uppfyllas 
men är inte tvingande att följa. Tillsammans med de allmänna råden finns flera böcker och skrifter 
som ska hjälpa oss att tolka lagarna. Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är en myndighet som har gett ut 
många skrifter om hur vi ska tolka lagarna kring vårt kulturarv. Beställaren har egna krav och 
projekteringsanvisningar.  

2.2.2 Lagar/råd om byggnaden 
I Sveriges finns det främst två lagar och dess förordningar som reglerar plan- och byggområdet, dessa 
är Plan- och bygglagen (PBL) och Byggnadsverkslagen (BVL).  

Miljöbalken och arbetsmiljölagen ställer inte direkt krav på byggnaden utan mer indirekta krav på 
bostads- och arbetsmiljön. 

Plan och bygglagen (PBL) 
I Plan- och bygglagen (PBL) finns lagar som bestämmer planläggning för mark och vatten samt 
bestämmelser om tillstånd vid bygglov och annat byggande. I Plan- och bygglagen finns även 
bestämmelser om landskapsbilden för natur och kulturområden.  

Byggnadsverkslagen (BVL) 
Byggnadsverkslagen (BVL) tar upp vilka tekniska egenskapskrav som ställs på byggnadsverk. Enligt 
BVL ska byggnaden under en ekonomisk rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i 
frågan om bl.a. bärförmåga, skydd med hänsyn till hälsa och miljö samt tillgänglighet för människor 
med nedsatt rörelseförmåga.  

Boverkets byggregler (BBR) 
För nybyggnation finns föreskrifter i Boverkets byggregler (BBR). Vid ombyggnation av vissa 
byggnader ska man följa BBRs regler. Detta gäller dock inte alltid vid kulturbyggnader. Byggreglerna 
gäller för nybyggnad samt tillbyggnad och inte för ombyggnad. För ombyggnad finns inga föreskrifter 
utan Boverket har gett ut allmänna råd. 

Boverkets ändringsråd (BÄR) 
Denna skrift innehåller allmänna råd och ger vägledning vid ombyggnad. Ett tips är att vid varje 
ändring ska de tekniska egenskapskraven tillämpas med hänsyn till ändringens omfattning och 
byggnadens förutsättningar. En avvägning måste därför ske i varje enskilt fall. Syftet är att förmedla 
ett praktiskt användbart förhållningssätt för att underlätta de ställningstaganden som måste göras 
inför och i varje ändringsprojekt. 
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2.2.3 Lagar/råd om ventilation 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
I BVL beskrivs att en funktionskontroll ska göras på 
ventilationssystemet så det uppfyller kraven på bl.a. 
skydd med hänsyn till hälsa och miljö, säkerhet vid 
användning, skydd mot buller mm. I Förordningen 
(SFS 1991:1273) finns regler om (OVK) förklarade . En 
OVK-besiktning ska utföras av en oberoende 
funktionskontrollant med behörighet enligt lag 
(1992:1119). Funktionskontrollen ska göras första 
gången vid första besiktningen innan ett nytt 
ventilationssystem tas i bruk. Befintliga system ska 
sedan kontrolleras med jämna mellanrum (finns 
föreskrivna tidsintervall). Se figur 1 där mätning av 
luftflöden i byggnaden görs under en OVK-besiktning.  

Miljöbalken 
Miljöbalken syftar till att skapa en hållbar utveckling så att kommande generationer får en god och 
hälsosam miljö (Miljödepartementet, 2008). Miljöbalkens råd om ventilation i främst bostäder och 
kontor utrycker sig som allmänna råd i en text som ges ut av socialstyrelsen SOSFS (1999:25). 
Riktvärden som kan vara vägledande är: 

• Luftomsättningen bör inte understiga 0,5 rumsvolymer per timme 
• Uteluftsflödet bör inte vara lägre än 0,35 liter uteluft per sekund per kvadratmeter, eller 4 

liter per sekund och person. 
• I bostäder bör inte skillnaden i absolut luftfuktighet inne och ute under vinterförhållanden 

regelmässigt överstiga 3 gram per kubikmeter. 

Socialstyrelsen säger också att man ska se sådant som lukt från någon annan plats än den egna 
bostaden (exempelvis matos eller cigarettrök), eller att rum där man vistas stadigvarande är helt 
oventilerade, som indikatorer på att luftkvaliteten kan vara bristfällig och att ventilationen inte 
fungerar som den ska. 

Boverkets byggregler (BBR) 
BBR säger så här om ventilation: 
 
"Byggnaders ventilationssystem ska utformas så att erforderlig mängd uteluft tillförs byggnaden och 
så att föroreningar från verksamheter liksom luftburna utsöndringsprodukter från personer och 
byggnadsmaterial samt fukt, elak lukt och hälsofarliga ämnen bortförs. Ventilationseffektiviteten ska 
vara god." (BBR) 

Detta är huvudparagrafen om ventilation. Övriga viktiga regler för bostäder är:  

• Luftväxlingen ska vara minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvarea när rummen 
används. 

• Uteluft till bostäder ska i första hand tillföras i rum eller del av rum för daglig samvaro och för 
sömn och vila. 

Figur 1 Mätning av luftflöde under OVK-
besiktning på Skridskopaviljongen 
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• Återluft i bostäder får endast förekomma om luften från en lägenhet återförs till samma 
lägenhet och luften renas innan den återförs. Det är inte tillåtet att återföra frånluft från kök, 
hygienrum eller andra utrymmen med lägre krav på luftkvalitet. 

• Ventilationen ska inte orsaka besvärande drag. Lufthastigheten i lokaler där människor 
befinner sig (mer än tillfälligt) ska inte vara högre än 0,15 meter per sekund. 

Arbetsplatsens utformning (AFS 2009:2) 
Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter och allmänna råd om hur en arbetsplats ska utformas så att den 
är säker för verksamheten. I AFS 2009:2 anges inga krav på luftflöden utan ventilationen beskrivs 
som att den ska vara tillräcklig för alla sorts verksamheter och ändamål. Luftkvaliteten ska vara 
”tillfredsställande” och luftväxlingen ska ordnas så att spridning av luftföroreningar begränsas. Det 
enda riktvärde som beskrivs är att koldioxidhalten ska vara under 1000ppm.  Tidigare utfärdade 
arbetsmiljöverket godkännanden av undantag från föreskrifterna. Idag betonar arbetsmiljöverket 
mer eget ansvar och riskbedömningar efter arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd. Det är 
arbetsgivarens ansvar att bedöma avsteg (Åhlander, 2010). 

Arbetsmiljöverkets inspektioner 
Arbetsmiljöverket genomför inspektioner av arbetsplatser, dock inte lika ofta som de gjorde förut. 
Dessa inspektioner ska mer vara ett samtal mellan arbetsmiljöinspektören och arbetsgivaren. Under 
samtalet får arbetsgivaren förklara hur man beaktat arbetsmiljöverkets riktlinjer. Arbetsgången och 
utföranden ska vara antecknade och utförda enligt (AFS 2001:1). Grunden för detta är egna 
antaganden och avvägningar. Man bör inte ta för stora risker. Tycker arbetsmiljöverket att 
arbetsplatsen inte uppfyller deras föreskrifter och allmänna råd kan inspektören lämna ett 
inspektionsmeddelande. I detta inspektionsmeddelande beskrivs de brister som inspektören anser 
att arbetsplatsen har. Arbetsgivaren får några veckor på sig att lösa detta. Om arbetsgivaren inte 
löser detta, görs ett föreläggande. Detta är juridiskt bindande och kan överklagas i Länsrätten och 
kan sluta i att arbetsgivaren får betala en avgift (Åhlander, 2010). 

Arbetsmiljöverket har två olika kriterier för att välja ut arbetsplatser för inspektion. 

1. Ett INDEX-system där arbetsplatser finns registrerade och angivna med olika graderingar, 
 t.ex. när de besöktes sist mm. 

2. Vissa KAMPANJER då inspektion görs på utvalda verksamheter eller vid vissa lösningar,  
t.ex. restauranger eller ventilationslösningar.  

För att undvika att få anmärkning vid en inspektion gäller det att man följer arbetsmiljöverkets 
riktlinjer som finns förklarade i AFS 2001:1. Exempel på alternativa lösningar ska vara noga 
dokumenterade, förklarade och motiverade. 

 

Exempel på en alternativ lösning 
Om man har en lösning på ventilationsbehovet som infattar en beskrivning av hur systemet ska 
skötas för att uppnå detta ventilationsbehov, t.ex. om fönstervädring behövs för att uppnå 
ventilationsbehovet, är det tillåtet att använda sig av en brukarinstruktion som beskriver detta. Men 
det man bör tänka på är att personalen på arbetsplatsen kanske kommer att bytas ut. Ny personal 
måste därför förstå och acceptera detta ventilationssätt. Om man nu använder sig av fönstervädring 
ska det finnas tydliga rutiner om när fönstret ska öppnas. Lösningar och undantag som görs måste 
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fungera för alla, därför är det bättre att ställa höga krav på arbetsplatsen. Vissa accepterar mer och 
andra mindre. Det är arbetsgivarens ansvar som gör bedömningen om arbetslokalen inte går att 
använda vid bl.a. pollenproblem (Åhlander, 2010). 

Enligt 6 § i Arbetsmiljölagen (1977:1160) står det att den som låter utföra ett byggnads- eller 
anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att 
arbetsmiljösynpunkter beaktas när det gäller såväl byggskedet som det framtida brukandet. Detta 
innebär att vissa utrymmen i byggnaden som ska användas av driftpersonal ska uppnå kraven på god 
arbetsmiljö. I 7 § i Arbetsmiljölagen (1977:1160) står det att arkitekter, konstruktörer och andra 
medverkande ska inom ramen av sina uppdrag under varje skede av planeringen och projekteringen 
se till att arbetsmiljösynpunkterna beaktas i byggskedet och det framtida brukandet.  

2.2.4 Lagar/råd om energi 
Vid ändring av en byggnad ska den nya delen uppfylla kraven som finns vid nybyggnad. 
Nybyggnationer styrs av Boverkets byggregler (BBR). BBR säger att i en nybyggd byggnad ska 
byggnadens specifika energianvändning högst uppgå till 110 kWh/m2 i södra Sverige (zon 3). Om bara 
en del av en byggnad ändras så är det bara den delen som ska uppfylla energikravet för 
nybyggnation, detta gör det hela lite komplicerat att räkna ut. Om det verkligen inte går att uppfylla 
BBRs krav så ska en argumentation om varför man inte kan uppfylla dessa krav dokumenteras vid 
bl.a. bygganmälan. Att dokumentera argumentationen i byggsamrådet inför bygganmälan är inget 
krav men kan vara bra (Ryding, 2010).  

2.2.5 Lagar om kulturhistoriskt värde hos byggnader 
Byggnader och bebyggelse kan enligt lagen bli betraktade som kulturhistoriskt värdefulla och skyddas 
därefter mot ingrepp och förvanskning. Det finns olika grader av kulturhistoriska benämningar där 
olika hårda regler och ansökningar om ingrepp görs. Se listan nedan där Statliga byggnadsminnen är 
hårdast reglerade för ingrepp och förvanskning.   

Benämning Ansvarig Lag som beslutar

Statliga byggnadsminnen (SBM) Riksantikvarieämbetet Förordning (1988:1229) om statliga byggnadsminnen, FSBM

Värdefulla byggnader  Samråd med RAÄ §12-16 i FSBM

Enskilt byggnadsminne Länsstyrelsen Lag (1988:950) om kulturminnen mm KML 

Kulturhistoriskt värdefulla Kommunen Plan och bygglagen (1987:10), PBL 

Förordning (1988:1229) om statligt byggnadsminne m.m. FSBM 
Regeringen beslutar om en byggnad förklaras för statligt byggnadsminne efter förslag som 
Riksantikvarieämbetet RAÄ tagit fram. Regeringen anger i skyddsföreskrifter också på vilket sätt 
byggnaden ska vårdas och behållas. Om tillstånd till ändring vill göras måste man ansöka hos RAÄ 
som granskar och godkänner ansökan. Processen runt en SBM-byggnad är en relativt seg och 
långsam process. För att inte förlora dyrbar tid så bör man göra ansökan till RAÄ så noga och bra som 
möjligt.    Vid en sådan ansökan behöver man göra följande (Hanes, 2010). 

• En blankett fylls i där ingreppet beskrivs noga i korthet, motivet till ingreppet är viktigt. 

• Bifoga planritningar, helst också sektion samt fotografi så får beslutsfattaren bättre koll. 
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I FSBM § 12-16 finns en mindre reglerad byggnadstyp förklarad. Dessa är kulturhistoriskt värdefulla 
statliga byggnader som INTE är byggnadsminnen. Via samråd med RAÄ får dessa byggnader ändras.  

Lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
Enligt kap 1 § 1 är det en nationell angelägenhet att skydda vår kulturmiljö där ansvaret delas av alla. 
I kap 3 § 1 anges att en byggnad får förklaras som byggnadsminne av länsstyrelsen om byggnaden är 
synnerligt märklig genom sitt kulturhistoriska värde eller ingår i ett kulturhistoriskt synnerligt 
märkligt bebyggelseområde. Även park, trädgård eller annan anläggning av kulturhistoriskt värde kan 
förklaras som byggnadsminne. Enligt kap 3 § 2 är det länsstyrelsens uppgift att framställa en text som 
anger på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas samt i vilka avseenden den inte får ändras. 

Plan- och bygglagen (1987:10) PBL 
Kap 3 § 10 Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och 
dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara. 
Kommunen är tillsynsmyndighet enligt PBL.  

 
 

2.3 När lagar går emot varandra 
Ibland går lagar emot varandra och man vill veta vilken som är viktigast i vissa fall.  Efter intervjuer 
med insatta personer i detta, finns en trend i svaren och det är: 

• Alla projekt är unika och olika, därför måste varje fall undersökas utifrån sina förutsättningar 

• All typ av verksamhet kanske inte fungerar i kulturhistoriskt värdefulla byggnader, måste 
undersökas från fall till fall. 

• En del svarar att det är antikvarien som har sista ordet andra hävdar att lagar styr över bl.a. 
förordningar. 

 

Figur 2 Skridskopaviljongen som är ett statligt byggnadsminne T.V Festsalen ut mot hallen, T.H 
räcke utomhus. 
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2.4 Ventilation i byggnader 
 

2.4.1 Självdragssystem 
I kulturhistoriska byggnader som inte genomgått någon modern renovering kan man oftast finna att 
ventilationen hänger samman med uppvärmningen. Bostäder och byggnader har tidigt använt sig av 
lokal eldning (kakelugnar, öppna spisar etc.) som uppvärmning. När man eldar skapas undertryck 
vilket gör att luft sugs in via otätheter i väggar, fönsterkarmar och dörrar. Denna ventilationsprincip 
kallas för självdragssystem (S-system) och baserar sig på de termiska stigkrafterna. Ju större 
temperaturskillnaden är mellan uteluften och inneluften desto effektivare är självdraget. Det stora 
problemet med denna princip är att det skapar okontrollerat drag. På sommaren då man inte 
behövde elda och självdraget inte var så stort ökade man draget genom fönstervädring.  För att öka 
de termiska stigkrafterna kunde man använda sig av en dansare på skorstenen. Den ställer in sig efter 
vinden och skapar undertryck i kanalen (Hellgren & Adolphson, 2009). 

2.4.2 Frånluftssystem 
För att få ett jämnt frånluftsflöde under året använder man sig av en mekanisk fläkt. Frånluftsystem 
(F-system) bygger alltså på tilluft via otätheter precis som självdragsventilation men med en fläkt i 
frånluften. I äldre byggnader kan man använda sig av de befintliga tegelkanalerna. Dessa behöver 
oftast genomgå en tätning först. 

2.4.3 Till- och frånluftssystem 
Här har man både till och frånluftsfläktar som skapar ett balanserat system (FT-system). Med detta 
system kan även byggnadens tilluft regleras så den motsvarar de flöden som verksamheten kräver 
istället som i ovanstående S- och F-system. Detta nya system kräver mer plats både för aggregaten 
och för kanaler. För att spara energi kan man återvinna värme ur frånluften via en värmeväxlare. Då 
kallas systemet för FTX-system, där X står för värmeväxling. Detta system kan vara svårt att installera 
i kulturhistoriskt skyddade byggnader. För att uppnå energikraven idag vid nybyggnation är detta 
system lämpligt att använda.  
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2.5  Värmepump 
Med en värmepump kan man ta värme med låg temperatur från olika platser och omvandla den till 
värme för uppvärmningsändamål.  Värmeenergi finns överallt runt omkring oss. Det handlar om att 
kunna använda den utan att behöva tillföra allt för stora mängder energi utifrån. En värmepump kan 
dra nytta av lagrad värmeenergi. Oavsett om det handlar värmeenergi i luften (uteluft eller 
ventilationsluft), markens yt- eller djupskikt, berggrunden, grundvattnet eller i spillvatten finns 
energin där, redo att transporteras och omvandlas till ännu högvärdigare energi (Svepinfo, 2010). 

2.5.1 Hur fungerar en värmepump 
En värmepumps uppgift är att överföra värme från en kall till varm plats. Principen liknar den som 
finns i kylanläggningar. Skillnaden är användningsområdet, värmepumpar används för uppvärmning 
och kylanläggningar för kylning. Energi tillförs för att skapa en temperatur som är högre än 
omgivningen.  I en kompressordriven värmepump ingår fyra huvudkomponenter: förångare, 
kompressor, kondensor och strypanordning se 
figur 3.  

1. I förångaren möter det värmeavgivande 
mediet en slinga med ett köldmedium som 
värms upp några grader och förångas.  

2. För att öka temperaturen ännu mer på det 
gasformiga köldmediet ökas sedan trycket i 
en kompressor. När trycket ökas ökar 
temperaturen.  

3. Via en värmeväxlare (kondensor) överförs 
värmen från köldmediet till husets 
värmesystem och temperaturen i köldmediet 
sjunker och övergår till vätska igen. 

4. I en strypanordning/expansionsventil sjunker 
trycket och temperaturen ännu mer för att 
sedan börja om processen igen (Thermia, 
2010). 

2.5.2 Värmefaktorn COP 
Värmefaktorn används som ett jämförelsetal för att visa förhållandet mellan den energi som 
värmepumpen ger tillbaka och den tillförda energin (värmepumpens elförbrukning). Om 
värmefaktorn är 3 (COP=3) så får man ut 3 gånger så mycket energi som man tillfört o.s.v. 
Värmefaktorn är helt beroende av temperaturskillnaden mellan det man tar värmen ifrån (t.ex. mark 
eller luft) och det man avger värmen till (luft eller vatten). Med liten temperaturskillnad får man hög 
värmefaktor och med stor temperaturskillnad får man låg värmefaktor (Daikin, 2010). 

 

2.5.3 Värmekällor 
Värmepumpar kan ta vara på värmen från många olika ställen men berggrund, sjövatten och luft är 
de vanligaste.  

Figur 3 Principskiss av en värmepump 
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Bergvärmepump = I ett borrhål med varierande djup går en slinga med vatten (och frysskyddsvätska) 
mellan borrhålets djup och en värmepump. Man använder helt enkelt värmen i marken som 
värmekälla som sedan via värmepumpen kan omvandlas till värme för husets uppvärmningssystem 
och/eller varmvattenproduktion. 

Sjövärmepump = En slinga på botten i ett vattendrag/sjö/hav tar vara på värmen och värmepumpen 
omvandlar den till energi i huset. Oftast som värmekälla för husets uppvärmningssystem och 
varmvattenproduktion. 

Grundvattenvärmepump = Ur ett borrhål med grundvatten pumpas vatten upp till en värmeväxlare 
där vattnet avkyls och transporteras tillbaka ner via ett annat borrhål. Vid värmeväxlaren finns 
värmepumpen. Temperaturen i borrhålet håller jämn temperatur under året vilket ger en hög 
värmefaktor.  

Frånluftsvärmepump = Tar vara på värmen i frånluften och återför den till husets värmesystem och 
tappvarmvatten. 

Luft -vattenvärmepump = Omvandlar utomhusluftens värme till energi som sedan tillförs husets 
vattenburna värmesystem och tappvarmvattnet. 

Luft -luftvärmepump = Utvinner värme ur uteluften som sedan via processen ovan värmer luften 
som tillförs inomhusluften. En vanlig komfortvärmepump kan också fungera bra till 
luftkonditionering genom att processen reverseras så att kyla kan erhållas sommartid. 

  



12 
 

2.6 LCC 
LCC står för Livscykelkostnad (Life Cycle Cost) som är ett sätt att räkna om hela investeringens 
kostnader till nuvärde. Man följer investeringens/utrustningens totalkostnad under hela dess 
livslängd, från att den installeras till att den slutligen tas ur bruk eller tills man gör sig av med den. 
LCC är ett bra verktyg när man vill jämföra olika investeringar med varandra. Vid en investering är det 
inte bara inköpspriset som anger om investeringen är lönsam utan helheten. Underhåll, 
energikostnader under investeringens livslängd mm spelar ibland större roll än 
investeringskostnaden (Energimyndigheten, 2007). 

2.6.1 Indata i LCC 
En mall för LCC-analys från Sweco har använts. I mallen finns det fält med namn på faktorer man ska 
fylla i. Här nedan i figur 4 och 5 förklaras i fälten till höger vad fälten till vänster betyder. 

 

Figur 4 Indatafält med förklaringar för LCC-analysens allmänna uppgifter. 

Allmänna uppgifter ⇐ Inmatningar i bladet Allmänna uppgifter
Uppdragsnummer ⇐ 7 eller 10 siffror

Uppdragsbenämning ⇐ Lämpligen texten som hör till uppdragsnumret

Handläggare

Kalkylen utförd 2010-05-03 ⇐
Datumet sätts till startdatum av ny mall. Vill du ta dagens datum och låsa det trycker du på 
knappen.

Kalkylen avser ⇐ Vad gör du LCC på

Kostnadsläge ⇐ T.ex. datumet på databas man använder i Wikells eller när man fick in priser
Valuta SEK

Betraktelsetid År 20 ⇐
Horisonten för kalkylen. Detta kan vara den längsta livslängden eller enligt beställarens 
uppgifter

Area m² 150 ⇐ För att ta fram energi per kvadratmeter.
Tekniska förutsättningar

⇐ Beskriv förutsättningarna eller de olika förlagen.

Ekonomiska förutsättningar Årlig kostnadsökning 
vid fast penningvärde

Realränta 4,0% ⇐
Real kalkylränta får man av beställaren. Om inte kan man ta en lång bankränta minus 
inflation

Investeringskostnader

Underhåll 0,0% ⇐
Om man tror att underhåll, drift och energipriser kommer att öka mer än annat fyller man i 
här. Uppgifterna bör hämtas från beställare.

Drift (exkl energi) 0,0%
Restvärde

Kostnad
Energi kr/kWh

Elenergi 1,00 0,0% ⇐ Texten i första kolumnen är fri att ändra och slår igenom i kalkylen

Värmeenergi 1,00 0,0% ⇐ Energipris kan sättas som totalpris inklusive fasta avgifter eller som

Kylenergi 1,00 0,0% ⇐ bara den rörliga delen och den fasta delen fylls i på kalkylbladet.
Olja 1,00 0,0%
Gas 1,00 0,0%
Övrig 1,00 0,0%
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Figur 5 Indatafält med förklaringar för LCC-analys.  

LCC - kalkylblad

Alternativ 0 Inmatningar i Kalkylblad
Benämning Här förklarar du vad som avses t.ex inga åtgärder, värmepump 1. Detta syns i diagram så 

det får inte vara för långt.

Datum: 2009-08-26
Datum hämtas från allmänna uppgifter.  I rutan under benämnning kan du förtydliga mer 
vad alternativet innebär.

Uppdragsnr: 0 Indata Nuvärde Hämtas från allmänna uppgifter
Investering 1 Beskriv investeringen  tex huvudapparat, undersystem

Kostnad SEK  Vad det kostar idag inklusive allt

Avskrivningstid År

Hur länge det håller. Om tiden är kortare än kalkyltiden reinvesteras samma belopp igen 
efter avskrivningstiden. Om längre räknas nuvärdet ner till att motsvara den längre 
livslängden. Undvik att sätta för lång livslängd på elanslutna objekt.

Investering 2
Kostnad SEK  
Avskrivningstid År

Återkommande underhåll,  
åtgärder görs med intervall
Åtgärd 1 Beskriv typen av underhåll  tex kompressorbyte, OVK-besiktning, SA-kontroll

Kostnad SEK 0 Vad det hade kostat idag att göra detta.

Intervall År
Med vilken intervall. Kostnaden kommer att läggas på det antal gånger som intervallen 
ryms inom betraktelsetiden

Åtgärd 2
Kostnad SEK 0
Intervall År

Enstaka underhåll,  
åtgärden görs vid ett visst år Om underhållet bara sker en gång under betraktelsetiden så använder du dessa rader
Åtgärd 1 Beskriv typen av underhåll  tex motorbyte, lagerbyte eller liknande

Kostnad SEK 0 Vad det hade kostat idag att göra detta.
Utfört vid År Vilket år från idag skall åtgärden utföras.

Åtgärd 2
Kostnad SEK 0
Utfört vid År

Drift exklusive energi, årlig kostnad
Drift 1 Här beskriver du vilka driftåtgärder som t.ex. filterbyte, årliga kontroller mm

Kostnad SEK 0 Vad det hade kostat idag att göra detta.
Drift 2

Kostnad SEK 0

Fasta energikostnader, årlig kostnad

Om du vill lägga till de fasta kostnaderna separat gör du det här. Det kan handla om att det 
blir olika tariffer vid olika effektutag mm. Om du även har olika energipriser så se nedan 
under avancerat.

Elenergi Kostnad SEK 0
Värmeenergi Kostnad SEK 0
Kylenergi Kostnad SEK 0
Olja Kostnad SEK 0
Gas Kostnad SEK 0
Övrig Kostnad SEK 0

Energi

Du behöver göra en energianalys för att se hur mycket energi de olika alternativen 
behöver. Det är valfritt att använda skillnad eller total. Negativa värden kan matas in men 
ger en felaktig bild då det är totalkostnaden som LCC-kalkylen tar fram.

0 Årsbehov kWh
0,00 Årskostnad SEK 0
Restvärde (+)            
Saneringskostnad (-) år 20 SEK

Ibland kan det finnas ett restvärde efter det att huvudkomponentens livlängd är slut. T.ex 
borrhål. Eller så måste man sanera och återställa efter att investeringen är avslutad.

Livscykelkostnad (LCC) på 20 år. Resultat
Summa nuvärde SEK 0 Alla kostnader har lagts samman till LCC-resultatet.

LCC-resultat %
Alla alternativ jämförs med alternativ 0. Negativt resultat är bra för alternativet. Ju lägre 
deso bättre.

Återbetalningstid och avkastning

Som alternativ till LCC har även återbetalningstid och avkastningsränta tagits fram. Det är 
rimligt att de tre alla är bättre än 0-alternativet för att man skall kunna rekommendera en 
investering

Total driftkostnad kr/år 0 Dessa tre rader är för att tydliggöra vad det är som är grunden för återbetalningstiden

Total energikostnad kr/år 0
Besparing / år jämfört med alt. 0 kr -
Återbetalningstid [år] år - Pay-off kan man också kalla det för

Avkastning på satsat kapital % - Måste ligga över bankränta eller andra placeringar.
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3. Beskrivning av de tre objekten 

3.1 Skridskopaviljongen 

3.1.1 Historik 
På andra sidan Kastellholmsbron möts man av en liten borg som speglar sig i vattnet se figur 6. Med 
sin tegelfasad och torn ser skridskopaviljongen ut som ett riktigt litet sagoslott. Enligt Molander 
(2000) var skridskoåkningen en populär sysselsättning bland kungligheterna och resultatet av ett 
mode som den franske kejsaren Napoleon III hade skapat på 1860-talet. Därför bildades även en 
kunglig skridskoklubb i Stockholm detta årtionde. De största skridskobanorna under denna tid var 
Stockholms allmänna skridskoklubbs bana på Nybroviken samt den kungliga banan mellan 
Skeppsholmen och Kastellholmen. Detta mode var så populärt att 1882 lämnades en ansökan in till 
Kungl. Maj:t där man ville bygga en permanent byggnad som paviljong för att bl.a. värma sig i, 
anordna fester samt byta om. Arkitekt var A.E Melander som valde att uppföra en borg i miniformat. 
Denna uppfördes under tiden då tegelarkitekturen kom till Stockholm. Samma arkitekt var även med 
vid bygget av Spårvägshallarna på Birger Jarlsgatan.   

Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) hade sin första hamn i viken mellan Kastellholmen och 
Skeppsholmen. Bara två år efter att huset tagits i bruk flyttade KSSS in sin verksamhet i huset. 
Skridskopaviljongen blev därför en bra byggnad att använda som klubbhus då den inte användes av 
skridskosällskapet (Molander, 2000). 

I början av 1900-talet började modet med skridskoåkning klinga av och skridskopaviljongen slutade 
användas av Kungliga skridskosällskapet. Även KSSS blev av med sitt klubbhus 1918 (Molander, 
2000). Byggnaden har sedan dess använts som bl.a. modellkammare, musiklokal av 
Marinförvaltningen men också som arkitektkontor under tiden då Vasamuseet byggdes (Statens 
fastighetsverk, 2006). I intervju med Johan Engström berättade han att man under renoveringen fann 
mer fukt i ett av de små rummen. Detta kan vara ett resultat av att militären använt rummet som 
duschrum (Engström, 2009).  

Figur 6 T.V Skridskopaviljongen ca 1882, strax efter uppförandet. T.H Skridskopaviljongen 2009, under 
renoveringen 
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3.1.2 Ritningar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7 Arkitektritning på skridskopaviljongen, entréplan

Figur 8 Arkitektritning på skridskopaviljongen, plan 1 tr
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3.1.3 Hur var systemet innan 
För att finna information om hur det var i byggnaden innan den renoverades kan man bl.a. läsa i 
vårdprogrammet för Skridskopaviljongen. I vårdprogrammet finns en nulägesrapport och en 
Antikvarisk dokumentation som gjordes i samband med projekteringen hösten 2006. Vid detta skede 
uppmärksammade och åtgärdade man svamp- och mögel i bottenvåningens golvbjälklag (Statens 
fastighetsverk, 2006). 

Ur den antikvariska undersökningen (Statens 
fastighetsverk, 2006) kan man läsa sig till hur 
antikvarien tror att byggnaden tidigare blivit 
uppvärmd. Vid renoveringen fann man i 
bottenbjälklaget två horisontella tegelkanaler, se 
figur 9, som antagligen använts som tilluftskanaler 
från en värmekammare i källaren. I värmekammaren 
i källaren var antagligen ett större värmeaggregat 
likande C L Friedländers Express-varmlufts-apparat 
placerat, se figur 10. Detta värmeaggregat tror man 
kan ha värmt upp tilluften som sedan portionerats 
ut i två större kanaler åt varsitt håll i byggnaden. 
Kanalerna delades sedan upp i mindre kanaler som 
förgrenade sig till varje rum. 

För att öka cirkulationen i tilluftsystemet hade man 
antagligen en kamin i varje rum där luften värmdes 
upp och delvis släpptes ut till rummet och delvis 
skickades vidare i kanaler till nästa rum. Se figurerna 
10 och 11 

  

Figur 9 Bild på den horisontella tegelkanalen i 
bottenbjälklaget 

Figur 10 Centalvärmeapparat, liknande den som 
kan ha funnits i Skridskopaviljongen.   
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3.1.4 Dagens system 
När man började projektera Skridskopaviljongen ville man sätta in ett system med mekanisk till- och 
frånluft. Detta var dock inte vad hyresgästen och SFV:s byggnadsantikvarier ville ha. Hyresgästen ville 
ha ett enkelt system. FT-systemet skulle dessutom ha inneburit en del större ingrepp i byggnadens 
interiör, för vilket man måste ansöka om hos Riksantikvarieämbetet. 

Systemet som man sedan bestämde sig för blev ett enklare system som bygger på befintliga 
skorstenar och lufttillförsel via springor ovan fönster, så kallat F-system. På entréplanet har man tagit 
bort en del av tätningen i karmen högst upp i de stora fönstren för att få in de luftflöden som behövs. 

Figur 12 T.V flödesschema över ventilationen i Skridskopaviljongen. T.H tilluften tas in via karmen högst 
upp i de stora fönstren. 

Figur 11 T.V så här kan rumsvärmaren ha sett ut som suttit i Skridskopaviljongen. Bilden T.H visar 
ventil i festsalen där skorstenen från en rumsvärmare kan ha kopplats in. 
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Enligt mätningar har man sett att denna area är 
tillräcklig. Vid mycket folk i festlokalen ger en CO₂ givare 
signal till fläktarna att ge max luftflöde. Vid extrem 
belastning kan man öppna ett vädringsfönster. Detta gör 
man med en vev som öppnar fönstret ovanför 
terassdörren.  

I konferenslokalen och grupprummet på plan 1 är alla 
takfönstren försedda med uteluftsventiler som går att 
öppna för att få in extra flöde. 

Köket behandlas av eget FT-system med ett aggregat 
utan värmeåtervinning.  

De befintliga frånluftskanalerna har tätats och används 
idag som frånluftskanaler som mynnar på taket och 
avslutas med frånluftsfläktar. Fläktarna har placerats i 
gamla skorstenar. För att föra ihop frånluften från vissa 
rum som inte ligger bredvid en tegelkanal har man använt 
sig av plåtkanaler. Dessa har lagts med stigning för att 
förbättra självdragseffekten (Hellgren & Adolphson, 2009). 

Vid ökad belastning av systemet kan man även forcera luftflödet manuellt med en knapp i 
omklädningsrummet på plan 1. Där finns även en brukarinstruktion som förklarar med enkla ord hur 
ventilationssystemet bör skötas vid små eller stora grupper se figur 13. Frånluften i byggnaden 
förutom köket styrs med CO2 styrning. Överstigs CO2 halten 1000 ppm sätts forcerat läge igång. 

  

Figur 14 Ovan T.V undersökning av en av frånluftsfläktarna. Ovan T.H en av fläktarna på taket. 
Nedre bilden är konferenslokalen på övre plan sett mot tornet.  

Figur 13 Brukarinstruktion för 
skridskopaviljongen 
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3.2 Dekanhuset 

3.2.1 Historik 
År 1326 skänkte Skarabiskopen Sigfrid, som då var Dekanus i Uppsala, en byggnad till Dekanatet. 
Denna byggnad brann tyvärr ner 1447. Bara fem år senare lät den dåvarande ärkebiskopen uppföra 
en ny byggnad av sten på den gamla grunden. 1746 köptes byggnaden av Akademiräntmästaren P 
Julinskiöld som lät bygga om den till ett stort palatsliknande stenhus som han använde som bostad 
fram till sin konkurs och död 1768.  Byggnaden övertogs då av Uppsala universitet som drev 
fastigheten som hyreshus. Därefter har byggnaden använts som katedralskola och genomgått en del 
förändringar. Dekanhuset är en stor stenbyggnad där stora delar av den gamla byggnaden finns 
bevarad. Trots de gamla förändringarna som bl.a. förändringar av fasadfärg, ihopslagning av rum till 
klassrum samt den större högtidssalen se så kan man fortfarande finna inslag från de olika epokerna i 
byggnaden. 

 

Figur 15 Ovan T.V Dekanhuset framifrån med Uppsala Domkyrka till vänster. Ovan T.H Den stora högtidssalen med 
dubbel takhöjd. Nedersta bilden skiss på hur man tror att Dekanhuset såg ut med sina tidigare byggnader. 
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3.2.2 Ritningar 

 

 

 

 

Figur 17 Dekanhuset Relationsritning ventilation från 1982, plan 1 tr 

 

Figur 16 Fasadritning mot väster av Dekanhuset 
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3.2.3 Hur var systemet innan 
Ventilationssystemet som fanns innan ombyggnaden var ett ofullständigt fungerande 
självdragssystem för de små rummen. De större rummen, undervisningslokalerna, hade ett FT-
system utan värmeåtervinning. Byggnaden var i behov av ett nytt ventilationssystem som skulle 
kunna fungera för olika hyresgäster på de olika planen. 

3.2.4 Dagens system 
Lokalisering av de befintliga tegelkanalerna samt filmning av 
kanalerna gjordes för att se vilket skick de var i. Vid 
renoveringen var man tvungen att få in en hiss i byggnaden 
pga. krav/lagar på handikappanpassning. Det var mycket 
svårt att hitta en bra plats för hissen, men efter att en 
antikvarisk undersökning gjorts hittade man en lämplig 
placering utanför de äldsta delarna i huset. När man gjorde 
hisschaktet passade man på att göra håltagningen lite större 
så man fick plats med ett schakt bredvid där kanaler och rör 
kunde dras.  

Byggnaden fick ett relativt enkelt FTX-system där uteluften 
tas in via ett uteluftsintag bakom huset på gräsmattan, se 
figur 18. Uteluften går vidare till ett aggregat i källaren där ett 
kombibatteri finns som kan värma alternativt kyla luften. 
Kallvattnet som kyler kylbatteriet kommer från ett borrhål i 

åsen som är ca 8 m djupt där en pump pumpar upp kallt grundvatten. Via två schakt transporteras 
sedan tilluften ut i kanaler till de olika planen. Luften tillförs främst i korridorerna samt i vissa större 
kontorsrum. För att kyla luften ytterligare finns i många kontorsrum cirkulationskylare. Dessa kyler 
luften lokalt genom att suga in luft undertill vid golvet och blåsa ut den efter kylning se figur 19. 
Dessa startas lokalt vid behov.  

 

Figur 18 Uteluftsintag på byggnadens 
baksida 

Figur 19 Cirkulationskylare som kyler luften lokalt.  
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Vid undersökningen av befintliga kanaler såg man att nästan alla rummen ligger bredvid/nära 
vertikala tegelkanaler i väggarna. Dessa tätades genom att sätta in demonterbara plåtslangar. På 
vinden förs kanalerna samman via plåtkanaler till ett frånluftsaggregat. Avluften släpps sedan ut på 
taket via tidigare byggda frånluftshuvar. Frånluftsaggregatet är försett med ett 
värmeåtervinningsbatteri som tar vara på värmen i frånluften. Värmen överförs till vätska som förs 
ner via schakten till tilluftsaggregatet i källaren för att värma tilluften.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 20 Flödesschema över ventilationen i Dekanhuset.

Figur 21 Dekanhusets fläktrum på vinden 
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3.3 Södra Bancohuset 

3.3.1 Historik 
På 1600-talet beslöts att en riksbank skulle byggas vid Järntorget i Gamla stan. 
Arkitekt Nicodemus Tessin d.ä. och senare hans son Nicodemus Tessin d.y. stod för uppförandet som 
var klart 1712. Redan 1680 hade Riksbanken flyttat in i byggnaden som blev norra Europas första 
bankbyggnad. Senare fick arkitekt Carl Hårleman uppdraget att utföra en tillbyggnad av kvarteret 
ända ner mot Skeppsbron. Denna stod klar 1737. Byggnaden inrymde Sveriges riksbank från 1680 till 
1906 och har därefter varit museum, arkiv och är numera huvudkontor för SFV. Byggnaden är statligt 
byggnadsminne sedan 1935. 

3.3.2 Ritningar 

 

3.3.3 Hur var det innan 
Tidigare hade byggnaden ett 
självdragssystem, baserat på rökkanaler 
från kakelugnar och eldstäder, som 
fungerade dåligt. Långt ifrån alla rum hade 
frånluftskanaler och de kanaler som fanns 
var ofta igensatta av sot och damm men 
också skadade på grund av sättningsskador 
på husets stomme. Ersättningsluften togs in 
via fönstren av vilka en del hade 
spaltventiler, men också via otätheter vilket 
gav drag på vintern. Eftersom Skeppsbron 
är starkt trafikerad gav detta upphov till 
störningar från buller och smuts.   
Rum i fasader mot söder blev mycket 
varma sommartid.  

Figur 23 Södra Bancohuset sett från Järntorget 

Figur 22 Huvudsektion Södra Bancohuset
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3.3.4 Dagens system 
Det var viktigt att alla rum anslöts till 
frånluftskanaler. Ersättningsluften kunde inte 
fortsättningsvis tas in direkt från fasaden via 
fönstren. Solvärmen måste också tas om hand, 
antingen med hjälp av yttre solavskärmning 
eller installation av kylanläggning. 
  
Inventering av skorstenskanalerna visade att 
det fanns 66 pipor fördelade på 16 skorstenar 
vilket innebar att varje rum skulle kunna 
anslutas till frånluft utan dragning av nya 
synliga frånluftskanaler.  
Beträffande tillförsel av luft så gjorde det 
antikvariska skyddet att det var omöjligt att 
skapa nya schakt för vertikal matning av luft till 
våningsplanen. Horisontell kanaldragning 
i korridorer, synligt eller ovan nya undertak, lät 
sig heller inte göras. 
Efter noggrann genomgång av byggnadens 
förutsättningar fann man att det var möjligt att 
anordna två nya fläktrum på bottenplanet bredvid de två gårdarna. Luften skulle då kunna 
distribueras via de två trapphusen. I samband med att byggnaden utrymdes och stod tom under det 
att grundförstärkning utfördes, passade man på att täta alla frånluftskanaler med bruk enligt 
Schädlermetoden (Hellgren & Adolphson, 2009). 
Samtidigt togs även upp nya, erforderliga hål mellan gårdar och trapphus. Dessa åtgärder krävde 
godkännande från RAÄ se figur 25 T.H.  

 

 
Således har byggnaden idag ett tilluftssystem med fläktar som tar in luft från respektive gård, där 
luften är betydligt renare än på gatusidan, filtrerar och förvärmer luften och blåser in den i 
trapphuset där den strömmar uppåt och in på varje våningsplan. På varje plan finns branddörrar som 
normalt är öppna, men stängs vid brand. Tilluftsfläktarnas flöden regleras av tryckgivare placerad på 
plan 4 så att övertryck undviks i byggnaden. 
  

Figur 24 Flödesschema över Södra Bancohuset 

Figur 25 T.V behandlad tilluft släpps ut i trapphusen 
T.H uteluft tas in via  ventiler mot gårdarna och 
behandlas.  
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Frånluften tas ut i varje rum genom befintliga och nya galler och förs via skorstenspiporna upp till 
vindsplanet där frånluftsfläktar har placerats direkt i skorstensstocken. Fläktarna trycker ut luften 
ovan yttertak genom de gamla skorstenarna. Genom att fläktarna har placerats på vindsplanet 
underlättas servicen och man har sluppit anordna gångbryggor och stegar på yttertaket. Vintertid, 
när den termiska stigkraften är stark, stängs frånluftsfläktarna av och frånluften evakueras med hjälp 
av självdrag. Tryckstyrningen av tilluftsfläktarna gör att övertyck i byggnaden undviks. Detta för att 
förhindra att fuktig inomhusluft trycks ut i byggnadskonstruktionen vilket kan medföra kondens och 
sönderfrysning.  
Den oönskade effekten av solvärme har undvikits genom att markiser har installerats på de 
solbelysta fasaderna. Dessa styrs av en väderstation som reagerar på regn, vind och sol. Genom att 
markiser har kunnat monteras har kylanläggning undvikits. 
För att skapa nya kontorsytor inreddes vid ombyggnaden delar av vindsvåningen som tidigare varit 
oinredd. Dessa är extremt utsatta för solvärmetillskott och måste därför kylas sommartid. Denna del 
har fått ett aggregat som placerats i nytt fläktrum på övre råvinden och som innehåller till- och 
frånluftsfläktar samt batterier för kyla- och värmeåtervinning (Hellgren, 2010). 

  

Figur 26 Behandlad tilluft släpps ut i trapphusen  
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4. Tillvägagångssätt vid ombyggnaden av Skridskopaviljongen 
Här beskrivs SFV:s metod för ombyggnaden av kulturbyggnader, efter intervjuer med Helena 
Lennartsson och Per Olof Karlström (projektledare på SFV). Metoden har använts vid ombyggnad av 
Skridskopaviljongen. Tabellerna visar var man ska vända sig för de olika stegen.  

I. Utredningar  
Innan man kan börja projektera och bestämma vad man ska göra med ett hus bör man lära känna 
huset först. Detta gör man genom att läsa på om huset samt göra utredningar om de redan inte 
finns. Finns det ett vårdprogram kan detta läsas in annars får man komplettera det med fler 
utredningar. I fallet med Skridskopaviljongen kompletterades vårdprogrammet med en antikvarisk 
undersökning. I detta skede får man reda på vilken typ av byggnadsminne byggnaden är. 
Skridskopaviljongen är ett statligt byggnadsminne (SBM) sedan 1993. 

Vad Var
Historik SFV, förvaltaren 
Gamla ingrepp och ombyggnader SFV, förvaltaren 
Befintliga kanaler inventering 
Typ av byggnadsminne Förvaltaren 
Ritningsarkiv. Inventering Förvaltaren mfl 

 

II. Byggnadsprogram 
Ett byggnadsprogram ska fungera som en plattform för projekteringen och behövs innan man börjar 
projektera. Under detta skede kopplas projektledare, arkitekter, antikvarie, förvaltare och tekniker in 
för att skapa en bild av vad man vill med byggnaden innan konsulter köps in och börjar projektera. 
Kontakt med RAÄ tas redan här för att tidigt diskutera håltagningar samt blanketten för håltagning 
fylls i här och lämnas in till RAÄ. Bygglov söks hos stadsbyggnadskontoret tidigt ifall yttre ingrepp 
behövs göras, som t.ex. fönsterbyte mm. När det gäller SBM i Stockholm kopplar 
Stadsbyggnadskontoret in Stadsmuseet för att få ytterligare synpunkter på antikvariska yttre 
åtgärder (Lennartsson, 2010).  

Vad Var
Byggnadsprogram SFV, byggherren 
Samråd med RAÄ inför håltagningar RAÄ
Bygglov för yttre ingrepp/förändringar Stadsbyggnadskontoret 

 

III. Projekteringsskede 
I detta skede köps konsulter in för att förverkliga kraven och villkoren som tagits fram i 
byggnadsprogrammet. I Skridskopaviljongens fall hade även hyresgästen synpunkter på de tekniska 
installationerna. Hur ska hyresgästen använda byggnaden, etc. Det första förslaget som togs fram 
stämde inte överens med byggnadsprogrammet och därför fick nya förslag tas fram för att finna en 
lösning som inte stred mot bl.a. de antikvariska föreskrifterna. I detta skede är det upp till 
projektören att se till att myndighetskraven följs. Som t.ex. arbetsmiljöverkets föreskrifter.  
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IV. Byggskede 
I början av byggskedet har man ett startmöte tillsammans med entreprenörer, konsulter, 
kontrollanter och andra inblandade där byggledaren sköter kontakten. Vid Skridsko-paviljongen, som 
är ett SBM, fanns även en antikvarisk kontrollant som under byggets gång kontrollerade att inga 
ingrepp gjordes i byggnaden som inte var godkända av RAÄ. Under byggets gång kan det uppstå 
problem som infattar att ny håltagning måste göras. Problemet tas upp under några byggmöten samt 
kontakt med RAÄ görs då en ny håltagningsansökan måste göras (Engström, 2010).  

V. Kontroll 
Här görs en slutbesiktning av byggnaden för att se om ombygganden godkänns. Slutbesiktningen 
består av flera besiktningar för att täcka alla fackområden. Skridskopaviljongen var lite speciell 
eftersom ett uppehåll i entreprenaden gjordes för att den antikvariska målningen skulle utföras och 
besiktigas. Den antikvariska kontrollanten gör en egen slutbesiktning samt skriver en slutrapport där 
alla ingrepp och antikvariska beskrivningar finns med (Karlström, 2010). 

 
 

Vad Var
Slutbesiktning Oberoende besiktningsman 
Antikvarisk slutrapport Antikvariska kontrollanten 
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5. Fördjupad studie av skridskopaviljongen 
För att undersöka skridskopaviljongen lite noggrannare när det gäller det valda ventilationssystemet 
samt vad man hade tjänat på att sätta in ett lite mer avancerat FTX-system användes 
energiberäkningsprogrammet IDA där indata för olika fall sattes in. En mall för dimensionering av 
värmepumpsystemet utifrån IDA-simuleringar har också använts De olika fallen presenteras här 
nedan. I en LCC-mall får man sedan ut vad de olika fallen kostar i längden. I en jämförande analys ser 
man vilket av systemen som är det mest lönsamma i denna byggnad. Faktorer som byggnadens 
kulturhistoriska värde har inte bedömts i denna jämförelse. 

5.1 De tre fallen 
Tre fall som undersöks: 

Fall 1 = dagens system(tilluft via otätheter och frånluft via två fläktar på taket). 

Fall 2 = dagens system, kompletterat med en frånluftsvärmepump kopplad till 
värmesystemet.  

Fall 3 = det ursprungligen projekterade FTX-systemet. 

5.1.1 Tillvägagångssätt 
De tre fallen presenteras i följande ordning: 

• IDA-simulering med Fall 1 och dess indata. Resultatet från IDA-simulering Fall 1 sätts in i LCC-
mallen. 

• För att få data till LCC-mallen för Fall 2, sätts IDA-resultaten för Fall 1 in i värmepumpsmallen. 
(Fall 1 har samma värmebehov och luftflöden som Fall 2 vilket leder till att en del av 
radiatoreffekten kan tillgodoses med värmepumpen.) 

• Fall 3 med dess projekterade luftflöden sätts in i en IDA-simulering med FTX där resultatet 
sätts in i LCC-mallen. 

5.2 Simuleringar 

 

Figur 27 Skärmdump över modellen ur IDA. T.V exteriör. T.H snitt genom byggnaden. 
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Simuleringarna omfattar tre olika fall. I varje fall ändras modellen så den uppfyller de tekniska kraven 
i de tre fallen vad gäller luftflöden, ventilationssystem, scheman mm. 

För att rita upp basmodellen har ritningar och antikvariska dokumentationer använts som beskriver 
material i väggar samt tjocklekar. Ur tekniska beskrivningar, som konsultföretaget PQR har upprättat, 
togs data om temperaturkrav på rumsklimatet liksom andra viktiga indata till modellen.  

Temperaturkraven i rummen 
Personalrum:   min +20 grader 

Teknikrum:   min +18 grader 

Konferens, kök:  min +20 grader 

Källare:   min +15 grader, max 60 % RH 

Lufthastighet i vistelsezonen, sommar: 0,22 m/s 

 

Tidschema för fläktdriften vid event   
Fläktarna går vanligtvis på grundflöde (20 % av 
maxflödena) förutom följande dagar och tider då 
de går med maxflöden, detta gäller även köket se 
figur 29: 

• Måndag 9:00-11:00 

• Onsdag 13:00-17:30 

• Fredag 19:00-24:00 

• Lördag: 00:00-02:00  
 
 
 

Figur 28 Skärmdump från IDA. Entréplan sett ovanifrån där rummen är inritade som olika zoner.  

Figur 29 Skärmdump över tidschema för fläktdriften.
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Luftflöden för de olika fallen, maxflöden går enligt tidschemat ovan,  
 

Luftflöden  FALL 1 FALL 2 FALL 3 

Zone 

Antal pers 
Fall 1,2/Fall 3 

st 
Tilluft 

l/s 
Frånluft

l/s 
Tilluft 

l/s 
Frånluft

l/s 

Antal pers 
Fall 3 

st 
Tilluft 

l/s 
Frånluft

l/s 
1208 damrum 8 0 40 0 20 12 120 120
1209 kök 2 375 375 375 375 2 600 600
1206b festsal 36 0 115 0 115 60 600 600
1207 herrum 8 0 10 0 10 10 100 100
1205 gång - 0 0 0 0 - 0 0
1203 entréhall b - 0 0 0 0 - 0 0
1203 entréhall a - 0 10 0 10 - 40 20
1302 omklädning - 0 25 0 25 - 75 30
1305 städ - 0 0 0 0 - 0 15
1307 förråd - 0 0 0 0 - 0 0
1301b trappa - 0 0 0 0 - 0 0
1312 förrum - 0 20 0 20 - 0 30
1204a wc - 0 10 0 10 - 0 20
1310 grupprum 8 0 10 0 10 0 0 0
1308 konferensrum  16 0 80 0 80 20 300 300
Tornzon - 0 0 0 0 - 0 0
Totalt - 375 675 375 675 - 1835 1835

Figur 30 Tabell över maxluftflöden och antal personer för Fall 1-3 för varje rum. Se figur 7 och 8 för 
rumsnummer. 

Ventilation 
Luftmängderna för de olika fallen och 
rummen har hämtats från 
ventilationsritningarna över byggnaden, se 
figur 30. Tilluften i Fall 1 och 2 tas in via 
medvetet gjorda otätheter i fönstren på 
entréplanet. För att simulera dessa i IDA har 
läckor över de otäta fönstren lagts in, se figur 
31. Arean på läckorna är simulerade eftersom 
de är svåra att mäta.  

I Fall 1 och 2 går flödet på grundflöde (20 % 
av maxflödet) när ingen är där. När folk sedan 
är där styr en koldioxidmätare när flödet bör 
öka till forcerat flöde, vilket är maxflöde enligt 
tabellen ovan. Gränsvärdet för koldioxid är satt till max 1000 ppm.  För att undersöka om 
koldioxidgränserna uppfylls studeras en sommarsimulering med öppet eller stängt fönster i festsalen 
samt en vintersimulering med öppet eller stängt fönster i festsalen, se figur 32 och 33. I resultaten 
ser man om fönstret bör vara öppet för att koldioxidhalten ska uppfyllas. Att fönstret är öppet räknas 
som att vädringsfönstret i festsalen är öppet 30 % av storleken.  

Ventilationen i Fall 3 var lite svårare att få reda på styrningen av. Därför gjordes ett antagande 
tillsammans med konsulten att flödet styrs enligt tidschemat event som är lika som tidschemat ovan 
fast flödet går antingen i fullflöde 100 % eller 0 %. Antal personer i lokalerna är i Fall 3 lite fler än Fall 
1 och 2.  

Figur 31 Bild över ytterväggen i stora festsalen. De runda 
figurerna ovanför fönstren är läckor som i min modell 
Fall 1 och 2 symboliserar tilluften (otätheter i fönstren) 
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Figur 32 Koldioxidhalten CO2 i festsalen under en sommardag 2009-01-07, stängt fönster diagrammen med 
kvadrater, öppet fönster 0,3 diagrammen med prickar. Vertikala axeln visar koldioxidhalten i ppm, 
horisontella axeln visar tiden i timmar.  

 

Figur 33 Koldioxidhalten i festsalen under en vinterdag 2009-01-07, stängt fönster diagrammen med 
kvadrater, öppet fönster 0,3 diagrammen med prickar. Vertikala axeln visar koldioxidhalten i ppm, 
horisontella axeln visar tiden i timmar.  

 

Enligt ovanstående diagram ser man att koldioxidhalten i sommarsimuleringen överskrider 1000 ppm 
vid stängt fönster i festsalen men om fönstret öppnas 30 % blir ppm max precis 1000 ppm. I 
vintersimuleringen sänks också koldioxidhalten vid öppet fönster.  
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Ventilationsritningar Fall 3 

 

Figur 34 Ventilationsritning entréplan, skridskopaviljongen 

 

Figur 35 Ventilationsritning plan 1 tr, skridskopaviljongen 
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Energiresultat Fall 1 och Fall 3 ur IDA 
Nedanstående bild visar värmebehovet för alla fallen.  Siffrorna som är i fet stil sätts sedan in i LCC-
mallen. I beräkningarna används energidata från försöket Fall 1 med fönstret öppet 0,3  

    Uppvärmning
kWh 

Kök
kWh 

Fläktel
kWh 

  

      

Januari Fall 1 11040 1659 25
  Fall 3 9200 218
Februari Fall 1 10508 1672 22
  Fall 3 8638 193
Mars Fall 1 7846 1335 23
  Fall 3 6241 201
April Fall 1 6563 1155 24
  Fall 3 5107 212
Maj Fall 1 1887 524 25
  Fall 3 963 221
Juni Fall 1 321 168 23
  Fall 3 127 205
Juli Fall 1 390 191 26
  Fall 3 99 236
Augusti Fall 1 346 185 23
  Fall 3 55 208
September Fall 1 2779 552 24
  Fall 3 1795 214
Oktober Fall 1 5353 745 25
  Fall 3 4116 220
November Fall 1 7665 1075 23
  Fall 3 6209 202
December Fall 1 10221 1443 24
  Fall 3 8539 211
Hela året Fall 1 64919 10704 284 75907 
  Fall 3 51089 2542 53630 

Figur 36 Resultat över värmebehovet i Fall 1 och 3, skridskopaviljongen. 

Resultat IDA Fall 1 
Resultatet från IDA-simulering i Fall 1 ger oss det totala elenergibehovet som summan av kolumnerna 
Fläktel + kök: 284+10 704=10 988 kWh. Denna summa summeras in i LCC-mallen som elenergi. 
Värmeenergin avläses som Uppvärmning 64 919 kWh. 

Resultat IDA Fall 3 
Resultat från IDA-simulering för Fall 3 ger oss följande data. Elenergi 2 542 kWh tas från kolumn 
Fläktel. I detta fall finns bara ett fläktaggregat därför är köket inräknat i Fläktel. Värmeenergin tas 
från kolumnen Uppvärmning, 51 089 kWh.  

Resultat med stängt eller öppet fönster 
Efter simulering för ett helt år blir årsuppvärmningsenergin följande med stängt eller öppet fönster 
under event. 

Simulering kWh
Stängt fönster 61957
Öppet fönster 0,3 64919

Figur 37 resultat årsuppvärmningsenergin med stänget eller öppet fönster 0,3 
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5.3 Värmepumpsmall 
För att studera Fall 2 med en luftvärmepump används en Excel-mall som utvecklats på Sweco för att 
dimensionera värmepumpar anpassad efter utdata från IDA. I den kan man sätta in det simulerade 
värmebehovet för ett system med bara radiatorer och se hur stor del av detta som skulle kunna 
täckas upp av en värmepump av viss kapacitet. 

Normalt sett antas maximala värmepumpseffekten vara konstant i mallen, eftersom luftflödena är 
konstanta. I Skridskopaviljongen är dock luftflödena bara forcerade när det är besökare där, så att 
maximal värmepumpseffekt bara uppnås under en del av tiden. När värdena från IDA-simuleringen 
sätts in i värmepumpsmallen måste därför en justering göras av maximala värmepumpseffekten 
baserad på det behovsstyrda luftflödet. När flödet är 300 l/s blir värmepumpseffekten 7,2 kW och 
när flödet är 30 l/s blir den bara 1,5 kW. I varaktighetsdiagrammet visas totala värmebehovet och 
den maximala värmepumpseffekten timme för timme sorterat i ordning efter fallande värmebehov. 
Det syns tydligt att värmepumpskurvan blir upphackad. 

 

 

Summerar man värmepumpens tillskott under hela året ger den bara 24918 kWh jämfört med det 
totala värmebehovet på 64918 kWh vilket är ca 38,4%. Elbehovet för värmepumpen blir en faktor 
COP = 3 lägre, vilket är 8306 kWh, och energibehovet för spetsen blir 64918–24918 = 40000 kWh. 
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Figur 38 Bild över varaktighetsdiagram ur värmepumpsmallen. 

Figur 39 Bild över energifördelningen för 
värmepumpen. 



36 
 

Som synes blir värmepumpens del av uppvärmningen ganska liten, eftersom luftflödena är låga 
under större delen av tiden och därmed maximala värmepumpseffekten begränsad. 

 

5.3.1 Data till LCC-mallen 
Eftersom Fall 2 bygger på Fall 1 som endast ändras genom att införa en värmepump kommer 
elenergin bli densamma. Raden Elenergi i LCC-mallen blir 10 988 kWh precis som Fall 1. 
Värmeenergin i detta fall blir som ovan uträknade energibehovet för spetsen 40000 kWh. Elbehovet 
för värmepumpen fylls i med värdet 8 306 kWh. Tabellen nedan visar resultat över värmebehovet i 
Fall2. 

 

    Uppvärmning
kWh 

Värmepump
kWh 

Kök
kWh 

Fläktel 
kWh 

  

       

Januari Fall 2 7874 1055 1659 25  
Februari Fall 2 7630 958 1672 22  
Mars Fall 2 4818 1009 1335 23  
April Fall 2 3868 898 1155 24  
Maj Fall 2 412 492 524 25  
Juni Fall 2 92 76 168 23  
Juli Fall 2 33 119 191 26  
Augusti Fall 2 0 116 185 23  
September Fall 2 812 656 552 24  
Oktober Fall 2 2405 983 745 25  
November Fall 2 4717 983 1075 23  
December Fall 2 7340 958 1443 24  
Hela året Fall 2 40000 8306 10704 284 59303 

Figur 40 Resultat över värmebehovet i Fall 2, skridskopaviljongen. 
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5.3.2 Resultat energi Fall 1, 2 och 3 

 

Figur 41 Bild över resultat ur IDA-ICE Fall 1,2 och 3. 

  

Figur 42 Bild över totala resultat ur IDA-ICE Fall 1,2 och 3. 
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5.4 LCC 
Här redovisas hur LCC-mallen från Sweco har fyllts i samt vad den gett för resultat.   

5.4.1 Allmänna uppgifter 
Indata till dessa fält i figur 43 och 44 är delvis angivna från SFV så som kalkylränta på 6,5 % och 
inflation på 1 % vilket ger en realränta på 5,5 %, samt husets area på 248 m2. För elenergin har 
värden för Grön El från Vattenfall använts, en energikostnad på ca 1 kr/kWh och koldioxidutsläpp i 
livscykelperspektiv på 4,6 g/kWh (Brännström-Nordberg, 1996). Värmeenergin antas komma från 
Stockholms fjärrvärmenät med avtal för Klimatneutral Fjärrvärme. Den har en kostnad på ca 0,65 
kr/kWh och inga nettokoldioxidutsläpp. Övriga energislag i LCC-mallen används inte i uträkningarna. 

 

Figur 43 Fält i LCC-mallen där allmänna uppgifter fylls i.  

5.4.2 Indata investeringar 
SFV:s kalkylränta är 6,5 %, vilket ger realräntan 5,5 % om inflationen är 1 %. I Fall 1 är 
inventeringskostnaden och betraktelsetiden 600 000 kr och 20 år angivet av SFV.  

Följande investeringskostnader och betraktelsetider för Fall 2 och 3 är antagna efter samråd med 
Sweco. I Fall 2 sätts en frånluftsvärmepump in som vi antar kostar 1 000 000 kr för, samt 
avskrivningstid på 20 år.  I Fall 3 görs uppskattningen av hela ventilationssystemet till 3 000 000 kr 
med avskrivningstid på 20 år. Alla dessa är bedömda byggåtgärder. 

5.4.3 Indata enstaka underhåll 
Kostnaden för byte av fläktar för Fall 1, 2 och 3 har antagits till 50 000 kr och byte efter 10 år för 
samtliga aggregat. Byte av kompressor för värmepumpen i Fall 2 bör bytas efter 10 år för 25 000 kr. 
Anmärkning är att antagligen bör fler underhåll anges här.  Drift exklusive energi är antagna siffror 
för de olika fallen.  
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5.4.4 Indata energi 
Indata till LCC-mallen har tagits helt eller delvis från IDA-simuleringar för Fall 1, 2 och 3. Samt 
Värmepumpsmallen för Fall 2. Se föregående avsnitt om simuleringarna för att få en förklaring om 
vilka siffror som placeras var.  

 

Figur 44 Indata till LCC-mallen för skridskopaviljongen, här finns alla tre fallen ifyllda. 

LCC - kalkylblad

Alternativ Fall 1 Fall 2 Fall 3
Benämning

Datum: 2010-04-13
Uppdragsnr: Indata Nuvärde Indata Nuvärde Indata Nuvärde
Investering 1

Kostnad SEK 600 000 600 000   
Avskrivningstid År 20

Investering 2
Kostnad SEK  1 000 000 1 000 000  
Avskrivningstid År 20

Investering 3
Kostnad SEK   3 000 000 3 000 000
Avskrivningstid År 20

Åtgärd 1
Kostnad SEK 0 0 0
Intervall År

Åtgärd 1
Kostnad SEK 50 000 30 984 50 000 30 984 50 000 30 984
Utfört vid År 10 10 10

Åtgärd 2
Kostnad SEK 0 25 000 15 492 0
Utfört vid År 10

Drift exklusive energi, årlig kostnad
Drift 1

Kostnad SEK 10 000 124 622 25 000 311 555 20 000 249 244
Drift 2

Kostnad SEK 0 0 0
Fasta energikostnader, årlig kostnad
Elenergi Kostnad SEK 0 0 0
Värmeenergi Kostnad SEK 0 0 0
Kylenergi Kostnad SEK 0 0 0
Olja Kostnad SEK 0 0 0
Gas Kostnad SEK 0 0 0
Övrig Kostnad SEK 0 0 0
Energi
Elenergi Årsbehov kWh 10 988 10 988 2 029
1,00 Årskostnad SEK 10 988 136 935 10 988 136 935 2 029 25 286
Värmeenergi Årsbehov kWh 64 919 40 000 51 946
0,65 Årskostnad SEK 42 197 525 872 26 000 324 017 33 765 420 785
Kylenergi Årsbehov kWh 0
0,30 Årskostnad SEK 0 0 0 0 0 0
Olja Årsbehov kWh
1,00 Årskostnad SEK 0 0 0 0 0 0
Gas Årsbehov kWh
1,00 Årskostnad SEK 0 0 0 0 0 0
Övrig Årsbehov kWh 8 306
1,00 Årskostnad SEK 0 0 8 306 103 511 0 0

SEK 0 0 0 0 0
Restvärde (+)            
Saneringskostnad (-) år 20

Fläktar mm

frånlufts VP

Alternativ 2: FTX med 
Motströms (plattVVX) 

VVX , 60%

Alternativ 1: Frånlufts vp, 
7,2 kW, COP=3 

Bef värmeanläggning, 
frånluft utan VÅ

FTX

Byte av kompressor

 

Byte av fläktar

Enstaka underhåll,                                       
åtgärden görs vid ett visst år 

Återkommande underhåll,                           
åtgärder görs med intervall
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5.4.5 Resultat 

 

Figur 45 Resultatfält i LCC-mallen där resultat för de tre fallen läsas av.  

5.5 Resultat av fördjupade studier av Skridskopaviljongen 
Resultatet av ovan gjorda fördjupade undersökning är att det system som byggdes/installerades var 
billigast, enklast och kräver minst underhåll. Inringade siffror ovan i figur 45 LCC-resultatet visar 
livscykelkostnaden (LCC) på 20 år, vilket förklarar hur lönsamt alternativen är i en betraktelsetid på 
20 år. Fall 2 (29 %) och Fall 3 (133 %) jämförs med Fall 1. Vi ser att Fall 2 och 3 har lägre energiåtgång 
men kräver dyra investeringar och mer avancerat underhåll, vilket gör dem olönsamma. Vid 
jämförelse skall dock noteras att Fall 3 är dimensionerad för fler personer än Fall1 och 2. 

LCC - kalkylblad

Alternativ Fall 1 Fall 2 Fall 3
Benämning

Datum: 2010-05-05

Livscykelkostnad (LCC) på 20 år.
Summa nuvärde SEK 1690926 2186469 3934462

LCC-resultat % 29% 133%

Återbetalningstid och avkastning
Total driftkostnad kr/år 10000 25000 20000
Total energikostnad kr/år 53185 45294 35794
Besparing / år jämfört med Fall 1 kr - -7109 7391
Återbetalningstid [år] år - -140,7 405,9
Avkastning på satsat kapital % - -1% 0%

Översikter
Fördelning nuvärden Andel SEK Andel SEK Andel SEK
Investering 35% 600 000 46% 1 000 000 76% 3 000 000
Återkommande underhåll 0% 0 0% 0 0% 0
Enstaka underhåll 2% 35 682 2% 53 523 1% 35 682
Drift 8% 142 124 16% 355 310 7% 284 248
Energi 54% 913 120 36% 777 636 16% 614 533

Andel kWh/år Andel kWh/år Andel kWh/år
Elenergi Per m2 = 1 14,5% 10 988 18,5% 10 988 3,8% 2 029
Värmeenergi 85,5% 64 919 67,5% 40 000 96,2% 51 946
Kylenergi 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Olja 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Gas 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Övrig 0,0% 0 14,0% 8 306 0,0% 0
Summa årsenergi 100,0% 75 907 100,0% 59 294 100,0% 53 975
Summa årsenergi / kvadratmeter 306 239 218

Andel CO2 (kg) Andel CO2 (kg) Andel CO2 (kg)
Elenergi 100,0% 55 0,8% 55 100,0% 10
Värmeenergi 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Kylenergi 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Olja 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Gas 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0
Övrig 0,0% 0 99,2% 6 811 0,0% 0
Summa koldioxid 100,0% 55 100,0% 6 866 100,0% 10
Bättre än Fall 1 - -6 811 45

Alternativ 2: FTX med 
Motströms (plattVVX) 

VVX , 60%

Alternativ 1: Frånlufts vp, 
7,2 kW, COP=3 

Bef värmeanläggning, 
frånluft utan VÅ

Sammanställning av koldioxidutsläpp

Sammanställning av årsenergibehov
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Energibesparingarna jämfört med Fall 1 blir 913 120 – 777 636 = 135 484 för Fall 2 och 913 120 – 614 
533 = 298 587 kWh för Fall 3. Men den besparingen äts upp av ökade investeringskostnader på 1000 
000 – 600 000 = 400 000 kr respektive 3000 000 – 600 000 = 2 400 000 kr, samt ökade kostnader för 
drift och underhåll på (35 682 + 142 124) – (53 523 + 355 310) = 231 027 kr respektive (35 682 + 
142 124) – (35 682 + 284 248) = 142124. Alla dessa siffror har ringats in i figur 46. 

LCC-undersökning kan inte vara det enda som ligger till grund för vilket system man ska välja. Det 
finns fler faktorer som spelar roll och som inte tas upp i LCC. Utrymme och platsbehov är några av 
dessa faktorer.  Speciellt när det gäller kulturhistoriska byggnader måste antikvarien få säga sitt om 
vad som gäller byggnadens bästa medan VVS-konsulten kan nämna vilka system som är mest 
lönsamma utan hänsyn till de kulturhistoriska kraven. 

Vid installation av en värmepump eller FTX bör följande extra kostnader analyseras. 

• Ventilationskostnader 

• Rörkostnader 

• Styr och reglerkostnaderna 

• Elkostnader 

• Byggkostnader 

• Inkomster som går förlorade för outhyrda ytor som går åt till systemet 
 

5.6 Felkällor vid fördjupning 
Under simuleringarna i IDA och insättningarna i LCC kan det ha uppkommit fel som gör resultatet 
mindre verklighetstroget. Här tas några felkällor upp.  

5.6.1 Felkällor vid simuleringarna 
Vid simuleringarna i IDA har modellen ritats upp efter ritningar och antikvariska beskrivningar av 
materialen i väggarna. Efter dessa fakta och insättningar räknar programmet själv ut U-värden.  

Drifttiderna för ventilationen har i samråd med hyresgästen tagits fram efter ungefär när personer är 
i byggnaden. I simuleringarna har det antagits att personbelastningen är maximal under drifttiderna 
event. Detta kan skilja sig från verkligheten på så sätt att det kanske inte alltid är full belastning vid 
event.  

Simuleringarna med öppet fönster 0,3 räknas med öppet fönster under hela året under alla tillfällen 
då det är event. Detta skiljer sig också från verkligheten då fönstret kanske inte alltid behöver öppnas 
eftersom personbelastningen inte alltid är maximal.  

Fall 3 där ventilationen sätts antingen till 100 % eller 0 % under event är framtaget genom diskussion 
med PQR. Fallet med 0 % är en underskattning efter som det alltid finns ett grundflöde. Därför blir 
energibehovet lägre än om grundflöde funnits. 

5.6.2 Felkällor vid LCC 
De antagna värdena på investeringarna för Fall 1, 2 och 3 är fiktiva och kan medföra att resultatet 
påverkas. Dessa siffror är framtagna genom samråd med Sweco och SFV. 
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6. Några råd vid projektering i kulturbyggnader 
Här redovisas råd som framkommit vid intervjuer med personer som varit inblandade i ombyggnad 
av kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

6.1 Lars Almqvist, egenföretagare VVS 
Vid ventilationsprojektering i bl.a. kulturbyggnader finns det en del aspekter man först och främst 
bör beakta. Dessa är bl.a. 

• Små kontorsrum är svåra att få en bra omblandning i. 

• Kylkonvektor bör placeras där den stör minst samt ger maximal effekt. 

• En grundlig undersökning av byggnaden efter befintliga kanaler bör göras tidigt 

• Systemet man väljer bör vara anpassat så att möbleringen i rummen inte påverkar för 
mycket.  

6.2 Helene Hanes, antikvarie SFV 
• Minimera ingreppen 

• Ta vara på befintliga kanaler 

• Samarbeta med en arkitekt vid projektering 

• Tidiga samråd  

6.3 Tomas Eirenmalm, Tekniker, Stadsbyggnadskontoret 
• När lagar krockar så beror det just i det aktuella fallet på hur man ska lösa det, alla fall är 

olika 

• Vid ändring av verksamhet i byggnaden, måste man undersöka om just den verksamheten 
ens är möjlig beroende på förutsättningarna 

• Installationer kan få behållas fast ej i drift pga. att de är kulturhistoriskt värdefulla 

• Funktionella lösningar 
 

6.4 Kjell Skalstad, Ventilation, Stadsbyggnadskontoret 
• Vid kulturhistoriska byggnader är det den antikvariskt sakkunniga som har det sista ordet 

 

6.5 Magnus Kruså, ventilation SFV 
• Byggnadens förutsättningar är mycket viktigt vid val av ventilationslösning. T ex stomme, 

takhöjd, öppen planlösning mm.  

• Det är viktigt att utreda yttre solavskärmning först innan man installerar kyla. Speciellt vid 
byggnader med tung stomme och hög takhöjd.  

• I samband med tillgänglighetsanpassning installeras ofta hissar. Man kan då undersöka 
möjligheten att göra hålet för hisschaktet lite större så att man även kan få plats med ett 
ventilationsschakt.  

• Det är viktigt att tidigt utreda möjligheten till framkomlighet för ventilationskanaler 
alternativt omfattning av befintliga tegelkanaler eftersom det påverkar hela 
systemlösningen.  
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• Föjderna av hårt ställda klimatkrav måste kommuniceras med hyresgästen t ex att det kan 
medföra omfattande kanaldragning mm.   

• Vid sjävdragssystem är det viktigt att det kommer in tillräckligt med ersättningsluft eftersom 
det annars kan bli bakdrag i vissa kanalerna 

6.6 Carl Gösta Hellgren, Nevenius Ingenjörsbyrå 
• Byggnadens egna villkor har stor betydelse, dels vid val av system, men de kan också 

begränsa möjlig verksamhet. 

• Med tanke på framtida behov är det lämpligt att inventera samtliga kanaler, inte bara dem 
man avser att använda för den aktuella lösningen 

• Glöm inte att upprätta brukarinstruktion 
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7. Slutsats 
Efter studier av de tre byggnaderna och intervjuer av inblandade personer framgår följande: Det är 
viktigt att, i början av en systemombyggnad i en kulturbyggnad, först läsa in sig på byggnaden samt 
ställa sig frågorna: vad ska byggnaden användas till, vilken verksamhet passar här, vilket systemval 
kommer att passa brukaren bäst. När man vet det, är det bra att ta kontakt med en antikvarie så 
tidigt som möjligt samt inventera byggnaden för att få en bild av var gamla håltagningar finns och 
vilka kanaler som kan gå att använda. Varje kulturbyggnad är unik och olika delar i dem skyddas mer 
eller mindre av lagar om skydd av kulturvärden. Därför går det inte att göra en speciell checklista för 
hur man ska gå till väga, utan varje byggnad måste betraktas från fall till fall. En unik systemlösning 
får tas fram för varje unik byggnad.  

Kulturbyggnader kanske inte lämpar sig för all sorts verksamhet. Verksamheten bör väljas efter 
byggnadens förutsättningar. Detta kan vara svårt men bör ändå beaktas vid sökandet efter hyresgäst.  

Det finns en del punkter/aspekter som är bra att följa och som kan underlätta arbetet: 

• Gör grundlig undersökning/inventering av byggnaden i början. 

• Läs på om byggnaden, tag kontakt med antikvarie så tidigt som möjligt. 

• Undersök om programkraven (den tänkta verksamhetens) kan tillgodoses i byggnaden 
(klimat, luftflöden mm). 

• Är jämkning av programkraven möjlig. 

• Vilka avsteg från lagar och förordningar kan man tvingas göra och är detta möjligt? 

• Se till att hyresgästen vet hur ventilationen ska användas ifall insatser från denne krävs 
(öppna fönster, manuell forcering, etc.) 

När lagar sedan går emot varandra under projektets gång gäller det att alltid dokumentera varför 
man vill göra på ett visst sätt, gäller att tolka lagarna. Samt försöka motivera och hänvisa till 
arbetsmiljölagar eller andra lagar som kan vara till fördel. Dessa fall är också svåra att rada upp och 
säga hur man ska göra när de går emot varandra. Dessa fall blir också olika bedömda från fall till fall. 
Vilken lag är viktigare än den andra mm. 

Som resultat av min fördjupade undersökning kan jag säga att ur ett LCC-perspektiv behöver inte det 
mest avancerade systemvalet vara det bästa, utan om man uppfyller lagkraven för inomhusklimatet 
kan man använda sig av ett mer enklare system. Men då får man tänka på att om verksamheten i 
framtiden ändras måste inomhusklimatet fortfarande vara godkänt. Detta kan medföra viss 
systemombyggnad vid byte av hyresgäst. 
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