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Abstract 

 

Abstract 

This thesis investigates the viability of a system solution for aquifer thermal energy storage along with new 
HVAC technical solutions in real estates Hästskon 9 and 12 at a proposed future renovation. It also 
explores opportunities for certification in the Swedish energy and environmental certification system 
Miljöbyggnad (Environmental Building) regarding energy consumption, daylight comfort, solar heat load 
and thermal comfort for the renovation and extension proposal of Hästskon 12 with the goal of the 
GOLD level. 

By exploiting the aquifer in the properties Hästskon 9 and 12 today, very low energy consumption is 
achievable with seasonal energy efficiency via chillers for heating and cooling supply of 5.6. 
The LCC analysis shows that there are energy cost savings for property owner Vasakronan of about 
3.65 million SEK per year compared to the current situation, if the described aquifer thermal energy 
storage solution is used. This gives a payback time of approximately 4.5 years in the investment to be 
made. Certification in the Miljöbyggnad system for existing buildings is probably possible with the aquifer 
thermal energy storage, but with BRONZE or possibly SILVER level. 

In the future refurbishment and extension proposal, the property owner adds about 13 000 m² of 
additional rentable commercial premises and offices. Nevertheless, the energy use of the properties 
decreases further owing to a seasonal energy efficiency via chillers for heating and cooling supply of 7.0 
when the data centre refrigeration equipment for tenant SEB persists with heat recovery on the properties' 
heating systems, heating and cooling systems are adapted for low heat carrier temperature and high brine 
water temperature, ventilation systems are designed for low fan electricity demand and high heat recovery 
rate, glass solutions chosen are based on limited solar radiation and the building envelope is additionally 
insulated to some extent. Energy cost savings are furthered to 4.8 million SEK per year compared to the 
current situation. 

Even if the data centre refrigeration equipment for tenant SEB is closed down in a future refurbishment 
scenario, there is possibility to independently supply the property with its own heat produced by an 
additional heat pump, which removes the dependence of tenant SEB's data centre for heat supply and yet 
provides an energy saving of 4.25 million SEK per year compared the current situation. Such a solution 
will result in specific energy with the BBR 2012 (Swedish building regulations) definition of only about 
30 kWh / m² Atemp, year. This figure is much lower than new construction requirements of BBR 2012 and 
on par with virgin buildings with borehole energy storage system. 

Based on the analysis of the Miljöbyggnad system indicators for energy, solar thermal load, daylight 
comfort and thermal comfort it is possible to certify Hästskon 12 and 9 in a future refurbishment and 
extension at GOLD level with some changes in the refurbishment proposal. In order to achieve GOLD 
level with respect to daylight comfort and solar heat load, special adaptation of the glazing on the 
S building, M building's facade facing Malmskillnadsgatan, and a large atrium in the H-building is required 
to let in enough natural light while still providing effective solar shading. 
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Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete utreder lönsamheten i en systemlösning för termiskt akviferenergilager tillsammans 
med ny VVS-teknisk lösning i fastigheterna kv Hästskon 9 och 12 vid en föreslagen framtida 
helrenovering. Dessutom utreds förutsättningar för miljöklassning i energi- och miljöcertifieringssystemet 
Miljöbyggnad avseende energianvändning, dagsljuskomfort, solvärmelast och termisk komfort för om- 
och tillbyggnadsförslaget med målsättning på nivå GULD.  

Genom att utnyttja akviferen under fastigheterna kvarteret Hästskon 9 och 12 idag kan man åstadkomma 
mycket låg energianvändning med en säsongsenergiverkningsgrad via kylmaskiner för värme- och 
kylaförsörjning på 5,6. En LCC-kalkyl visar att det finns en energikostnadsbesparing för fastighetsägaren 
Vasakronan omkring 3,65 MSEK per år jämfört med dagens situation om den beskrivna akviferlösningen 
används. Det ger en återbetalningstid om cirka 4,5 år på investeringen som måste göras. Energiklassning i 
Miljöbyggnadssystemet för befintliga fastigheter är troligtvis möjlig utan andra åtgärder än 
akviferlagersystemet, men då med BRONS eller möjligtvis SILVER nivå. 

Vid ett framtida om- och tillbyggnadsförslag får fastighetsägaren cirka 13 000 m² ytterligare uthyrbar  
lokalyta för handelslokaler och kontor. Trots detta kan energianvändningen minska ännu mer tack vare en 
säsongsenergiverkningsgrad via kylmaskiner för värme- och kylaförsörjning på 7,0 då SEB:s 
datakylanläggning kvarstår med värmeåtervinning på fastigheternas värmesystem, värme- och kylsystem 
byggs om för låg värmebärartemperatur och hög köldbärartemperatur, luftbehandlingssystem optimeras 
för låg fläktelenergi och hög värmeåtervinningsgrad, glaslösningar väljs med hänsyn till begränsad 
solinstrålning och byggnadens klimatskärm tilläggsisoleras i viss omfattning. Energikostnadsbesparingen 
ökar då ytterligare framåt 4,8 MSEK per år jämfört med dagens situation. 

Även om SEB:s datakylanläggning faller bort vid en ombyggnad finns ändå möjligheten att självständigt 
försörja fastigheten med egenproducerad värme via ytterligare en värmepump, vilket avlägsnar beroendet 
av SEB IT:s datahall för värmeproduktion och ändå ger en energikostnadsbesparing på 4,25 MSEK per år 
jämfört med dagens situation. Vid en sådan lösning blir den specifika energianvändningen enligt BBR 
2012:s definition endast cirka 30 kWh/m² Atemp, år. Denna siffra är mycket lägre än nybyggnadskraven i 
BBR 2012 och i klass med nyproducerade byggnader med borrhålsenergilager. 

Utifrån analysen av Miljöbyggnadssystemets indikatorer för energianvändning, solvärmelast, 
dagsljuskomfort och termisk komfort bedöms det möjligt att klassa kvarteret Hästskon 12 och 9 vid 
om- och tillbyggnad i klass GULD med vissa förändringar av om- och tillbyggnadsförslaget. För att uppnå 
klass GULD med hänsyn till dagsljuskomfort och solvärmelast krävs särskild anpassning av glasning på 
S-huset, M-husets fasad mot Malmskillnadsgatan, samt en stor ljusgård i H-huset för att släppa in 
tillräckligt mycket dagsljus samtidigt som man åstadkommer effektiv solavskärmning. 
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1 Inledning 
Kvarteret Hästskon vid Sergels torg i centrala Stockholm består av tre fastigheter, däribland Hästskon 12 
byggt 1963 och beläget invid Sveavägen och Hästskon 9 byggt 1935 beläget närmare Regeringsgatan. 
Malmskillnadsgatan korsar genom Hästskon 12, men husdelarna är förbundna under gatunivå. 
Hästskon 12 domineras av SEB:s bankverksamheter och butiker i gatuplan och butikslager under 
gatunivå. Hästskon 9 huserar bland annat hyresgästerna H&M och Söderberg & Partners Insurance 
Consulting (Vasakronan, 2011). 

Hästskon 12 och 9, totalt cirka 80 000 m2 yta varav cirka 43 000 m3 kontor, ägs av Vasakronan och 
försörjs idag av en central fjärrvärme- och fjärrkylanläggning på totalt cirka 3500 [kW] värme- och 3100 
[kW] kyleffekt. I SEB:s ägo ingår sedan 2008 Kylcentral B, en kylmaskinsinstallation för kylning av en stor 
datahall med två kylmaskiner av typ dubbla skruvkompressorer och tubpannevärmeväxlare på cirka 
500 [kW] kyleffekt belägen i övre källarvåningsplan under gatan. Kylmaskinerna arbetar med 
kondenseringstemperatur vid cirka 35-50 °C och har två kondensorer där den ena har möjlighet till 
kondensorvärmeåtervinning på cirka 650 [kW] på fastighetskomplexets värmesystem, och där den andra 
kondensorn kyls av fjärrkyla. Vasakronan har med SEB IT avtalat en kostnadsfri värmeåtervinning från 
kylanläggningen till kv Hästskons värmesystem vilket i dagsläget halverar energibehovet för uppvärmning. 
Nackdelen är att kylanläggningens kondensorer måste kylas av Vasakronan med fjärrkyla sommartid. 

Fastigheterna i kv Hästskon har VVS-tekniska värme- och luftbehandlingssystem som i många delar har 
uppnått sin tekniska livslängd. Värmesystemet i Hästskon 12 uppfördes ursprungligen för ett 80/60°C 
värmesystem försörjd av en oljepanneanläggning. Ursprungliga fönsterbänksapparater med värme- och 
tilluftsfunktion i Hästskon 12 har små värmeväxlarytor vilket tvingar upp värmesystemets temperatur. 
Kylanläggningen i kv Hästskon är utfört för en framledningstemperatur på köldbärarsystemet vid cirka 
7 °C, vilket begränsar möjligheten till frikyla exempelvis från ett akviferenergilager. 

Brunkebergsåsen är en rullstensås (sten, grus och sand i en stor stillastående grundvattenansamling) som 
sträcker sig norrut rakt igenom centrala Stockholm. Åsen är belägen precis under Sergels torg och det 
finns idag utgrävda brunnar under fastigheten Hästskon 12 med cirka 100 meters mellanrum som kan 
användas i ett akviferenergisystem. Principen för ett akviferenergisystem är att grundvattnet i rullstensåsen 
kan pumpas mellan kalla och varma infiltrationsbrunnar och på så sätt användas i en VVS-teknisk 
anläggning för frikylauttag och värmepumpsystem, och på så sätt utnyttja akviferen som ett energilager. 
Prestanda beror av markförhållanden, effekt- och energibalans samt temperatur som tas ut och tillförs 
brunnar (Sweco Environment, 2012).  

Sweco Systems AB och Sweco Environment AB har under hösten 2011- våren 2012 genomfört ett projekt 
tillsammans med Vasakronan för programprojektering av ett akviferenergisystem för energiförsörjning av 
kv Hästskon 9 & 12. Flödesmätningar av pumpkapacitet mellan brunnar har utförts med goda resultat där 
ett maximalt pumpflöde på cirka 60 l/s uppnåtts med god stabilitet (Sweco, 2011, 2012). 
Förutsättningarna för ett akviferenergilager bedöms som måttligt goda, och det bedöms vara möjligt att 
extrahera cirka 0,7 till 1,2 GWh energi per år per brunn från akviferenergilagret i ett system med frikyla 
och värmepumpar/kylmaskiner (Sweco, 2012) beroende på systemtemperatur. Med hänsyn till den låga 
köldbärartemperaturen som finns idag och den begränsade vattenvolymen i akviferen är potentialen större 
att utnyttja akviferen för att kortvarigt utvinna mycket effekt och på så sätt kapa fastigheternas 
kyleffekttoppar vilket sparar in på dyra effektavgifter för fjärrkyla. 

Akviferenergilösningen med fortlöpande projektering under 2012 kommer att implementeras i nya 
teknikrum i kv Hästskons undre källarplan förutsatt att vattendomtillstånd erhålls och Vasakronan finner 
lönsamhet i lösningen. Investeringen bedöms vara lönsam, men energiprestanda kommer troligtvis att 
hämmas av höga temperaturkrav på befintliga VVS-tekniska värmesystem och låga temperaturkrav på 
VVS-tekniska kylsystem. En bedömning är att energiprestanda och lönsamhet kommer att väsentligt 
förbättras med nya fläktrum, kyla- och värmesystem vid en framtida om- och tillbyggnad där 
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systemtemperaturer optimeras. Ett sådant framtida om- och tillbyggnadsförslag kan med energioptimering 
i system men också med optimering av byggnadens utformning uppnå GULD krav i det moderna miljö- 
och energiprestandaklassificeringssystemet Miljöbyggnad. 

1.1 Omfattning 
Detta examensarbete utreder lönsamheten i en systemlösning för termiskt akviferenergilager tillsammans 
med ny VVS-teknisk lösning i fastigheterna kv Hästskon 12 och 9 vid en tilltänkt framtida helrenovering. 
Dessutom utreds förutsättningar för miljöklassning i energi- och miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 
avseende energianvändning, dagsljuskomfort, solvärmelast och termisk komfort för om- och 
tillbyggnadsförslaget med målsättning på nivå GULD.  

Omförhandlingar av hyreskontrakt ställer krav på fastighetsägare att renovera åldrande installationer och 
uppfylla nya krav på kapacitet. Ett tänkbart scenario är att Hästskon 12 får utbyggda handelslokalytor på 
gatuplan, renoverade kontorsytor på övre våningsplan och tillbyggnad av två ytterligare våningsplan 
ovanpå fastigheten med energisnålt byggande. I ett sådant ombyggnadsförslag renoveras troligtvis fasaden 
med genomgående nya glaspartier och delvis ny fasad. Ett sådant scenario kommer att studeras i ett 
energiprestanda och lönsamhetsperspektiv med hjälp av energisimuleringar och LCC-analys.  

Nya VVS-tekniska installationer omfattar genomgående nytt värmesystem optimerat för låga 
fluidtemperaturer på cirka 50/25°C, nytt kylsystem optimerat för högre fluidtemperaturer cirka 
12,5/19,0°C och ny systemlösning för luftbehandling med renoverade fläktrum. En intressant 
utredningspunkt är att förvärma uteluft med akviferen vilket skulle tillåta flexibla fläktrumsinstallationer 
med vätskekopplad värmeåtervinning och mycket god temperaturverkningsgrad samtidigt som det ger god 
energiprestanda.  

 

 

1.2 Metod 
Arkitektfirman Equator Stockholm AB har tagit fram ett förslag på möjlig framtida om- och tillbyggnad av 
kv Hästskon 12. Detta underlag, samt områdets befintliga utformning och antaganden om interna laster 
och konstruktioner användas för att utföra energi- och klimatberäkningar i energiberäkningsprogrammet 
IES <Virtual Environment> 6.4.0.8 på två simuleringsvarianter: 

1) Befintlig utformning av kv Hästskon 9 och 12 och med befintliga kyl- och värmetekniska 
installationer (högtemperatur VS-system, lågtemperatur KB-system) – energisimulering 
”kalibreras” mot befintlig verksamhet då fjärrvärme- och kylaförbrukning samt total 
elenergiförbrukning är känd från mätning. 
 

2) Möjlig framtida utformning av kv Hästskon 12 med ytor och verksamhet enligt om- och 
tillbyggnadsförslag från arkitektfirma Equator och utförande för att uppfylla Miljöbyggnad 
klassning GULD och med nya VVS-tekniska installationer. Befintlig utformning av 
kv Hästskon 9.  

Erhållna kyl- och värmebehov från energisimulering tillgodoses i en Excelmodell som tar hänsyn till 
systemlösningen för akviferenergiförsörjning tillsammans med fjärrvärme, fjärrkyla och värmeåtervinning 
från SEB IT:s datakylanläggning, och temperaturbegränsningarna i byggnadens kyla- och värmesystem. 
Den resulterande energianvändningen blir underlag till en LCC-kalkyl för lönsamhetsbedömning och 
bedömning av energiprestanda enligt Miljöbyggnad 2.1.  
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Beräkning av energianvändning för försörjningssystem görs för följande alternativ: 

0) Befintliga byggnader med dagens lösning för värmeåtervinning från SEB IT Kylcentral B, 
fjärrvärme och fjärrkyla 
 

1) Befintliga byggnader med värmeåtervinning från SEB IT Kylcentral B, fjärrvärme, fjärrkyla och 
termiskt akviferlager 
 

2) Om- och tillbyggnadsförslag med värmeåtervinning från SEB IT Kylcentral B, fjärrvärme och 
fjärrkyla 
 

3) Om- och tillbyggnadsförslag med värmeåtervinning från SEB IT Kylcentral B, fjärrvärme, 
fjärrkyla och termiskt akviferlager 
 

4) Om- och tillbyggnadsförslag med fjärrvärme, fjärrkyla och termiskt akviferlager (utan 
värmeåtervinning från SEB IT Kylcentral B) 

 

Avseende Miljöbyggnad klassning GULD: Det visas för indikatorerna energianvändning, solvärmelast, 
termisk komfort sommar samt dagsljus huruvida GULD-kriterierna nås med simulering i 
IES <Virtual Environment> 6.4.0.8 för om- och tillbyggnadsförslaget. 

Energiberäkningsmodellerna i IES <Virtual Environment> 6.4.0.8 används för att bedöma termisk 
komfortprestanda (PPD-index), dagsljuskomfort (dagsljusfaktor) samt solvärmelast för jämförelse med 
kraven i Miljöbyggnad 2.1. 

 

1.3 Avgränsningar 
Det antas för detta arbete att SEB IT:s datakylanläggning för datahallen belägen i AMF:s grannfastighet 
kv Grytet, med värmeåtervinning (VÅ) på cirka 650 [kW] till kv Hästskons värmesystem kvarstår och ger 
ett positivt VÅ-bidrag till fastigheten i alla alternativ utom alternativ 4. 

Inneklimatprestanda och val av systemlösning för komfortkyla görs enligt krav i Miljöbyggnad GULD och 
gällande BELOK krav från Vasakronan där klimat skall vara inställbart. Miljöbyggnadsystemets GULD-
krav blir också vägledande för val av energi- och solskyddsglas för att uppfylla krav på termisk komfort, 
dagsljuskomfort och solvärmelast. 

För energiberäkningar som utförs i beräkningsprogrammet IES <Virtual Environment> 6.4.0.8 gäller 
förenklingar som normalt förekommer vid sådan beräkning såsom homogent fördelade värmelaster och 
lufttemperatur per termisk zon, geometriska förenklingar avseende vägg-, tak- och glaskonstruktioner, 
förenklingar av rådande temperatur och vindförhållanden för väderdatamätperioden. 

Akvifermodellering/simulering har utförts av Sweco Environment AB med FEM-modeller för 
fluidberäkningar i mark (Sweco Environment, 2012) och resultatet blir indata till modellering av akviferen 
vad avser systemtemperatur för värmepumpar och tillgängligt frikylauttag med den systemlösning som 
projekteras av Sweco Systems under 2012. Datorberäkning av kylmaskins- och värmeväxlarprestanda 
utförs med Excelmodell med värme- och kylfaktor för aktuella laster och temperaturer enligt 
kylmaskinsdata från leverantören. 
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2 Kvarteret Hästskon 9 och 12 
Kvarteret Hästskon 12 består av tre husdelar: hus S, M, och H (Figur 2.1). Hus S är beläget närmast 
Sveavägen, hus M längs med Malmskillnadsgatan och hus H längs med Hamngatan. Hus R ingår i 
kvarteret Hästskon 9 och är beläget vid korsningen mellan Regeringsgatan och Hamngatan. Samtliga hus 
är förbundna under marknivå med tre källarvåningar under hus S och M och två källarvåningar under hus 
H och R. 

 

 
Figur 2.1 Situationsplan, översikt, befintliga byggnader ovan mark (Vasakronan, 2012d) 
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2.1 Befintliga byggnaders historia och kulturhistoriska värde 
Kvarteret Hästskon 12 byggdes av Skandinaviska Banken, senare SEB, under åren 1963 - 1966 som ett 
resultat av den stadsplan för Klarakvarteren som beslutades om 1945 – en totalrenovering av Stockholms 
mest centrala delar där många byggnader revs och byggdes nya (Vasakronan, 2012a, 
Riksantikvarieämbetet, 2012). 1996 uppfördes ”tornet” i S-husets södra hörn invid Hamngatan/Sveavägen 
och under samma tidsperiod totalrenovering nästan hela fastighetens el- och VVS-tekniska system, ytskikt 
och hissar. 

 

Figur 2.2 Fotografi av schaktnings- och anläggningsarbete vid Sergels torg, 1961. Kvarteret Beridarebanan 
(Hötorgshusen) i bakgrunden (Foto: Lennart af Petersens, tillgänglig via Stockholms stadsmuseum) 

 

Riksantikvarieämbetet och Stockholms stadsmuseum har under 2007 gjort en värdering av fastigheten 
enligt ”grön” kategori. Det innebär att bebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt och omfattas av Plan- och bygglagens kap. 3 § 12. 
Riksantikvarieämbetets motivering lyder: 

”Trots en omfattande tillbyggnad på en tidigare terrass och ändringar av bottenvåningarna, Sergelgången 
och teknikvåningarna har ensemblen med tre byggnader på fastigheten Hästskon 12 betydande 
kulturhistoriska värden.  

I cityomdaningen var Skandinaviska Bankens etablering av centralkontoret vid Sergels torg en milstolpe. 
Utan att lyckas locka näringslivet och i synnerhet finanssektorn skulle det nya city inte kunna förverkligas 
som planerat. Banken gick nu i bräschen och blev det första av de stora bankhus som kom att uppföras 
längs Malmskillnadsgatan och vid Brunkebergstorg.  

Bankpalatsen utgör många av citys karaktärsbyggnader med stora volymer och påkostade fasader som 
utstrålar soliditet och beständighet. Denna funktion hade bankbyggnader haft sedan länge. I city tvingades 
bankerna att rätta sig efter de bestämmelser staden satte upp i syfte att city skulle bli ett fungerande 
maskineri och ha balans mellan kommers och "public spaces" - icke-kommersiella rum.” 
(Riksantivarieämbetet, 2012) 

http://stockholmskallan.se/Soksida/?=&time=3:1961||�
http://stockholmskallan.se/Om-Stockholmskallan/Kontakta-Stadsmuseet/�
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Figur 2.3 Fotografi av byggarbete vid Sergels torg, maj 1963. I bakgrunden kvarteret Beridarebanan (Hötorgshusen) t.v. 
och betongkolumner för kvarteret Hästskon 12 under byggnation t.h. (Foto: Ingemar Gram, tillgänglig via Stockholms 
stadsmuseum) 

2.2 Befintliga kyl- och värmesystem 
Fastigheterna i kv Hästskon har VVS-tekniska värme- och luftbehandlingssystem som i många delar har 
uppnått sin tekniska livslängd och även hämmar förbättringspotentialen för byggnadernas energiprestanda.  

Värmesystemet i Hästskon 12 uppfördes ursprungligen för ett 80/60°C värmesystem försörjd av en 
oljepanneanläggning. Ursprungliga fönsterbänksapparater med värme- och tilluftsfunktion i Hästskon 12 
har små värmeväxlarytor vilket tvingar upp värmesystemets temperatur. De utformades troligtvis 
ursprungligen för ett returluftsystem för varmhållning med den höga temperaturen i det ursprungliga 
värmesystemet.  

Köldbärarsystemet (KB10) i kv Hästskon är utfört för en framledningstemperatur vid cirka 7 °C vilket på 
grund av den låga temperaturen begränsar möjligt energiuttag av frikyla exempelvis från ett 
akviferenergilager. Den befintliga kylanläggningen för komfortkyla använder sig av passiva kylbafflar med 
en maximal kyleffekt vid 24 °C lufttemperatur på cirka 35 [W/m²] utifrån mätdata och simuleringar som 
genomförts. Detta gör att komfortabelt termiskt klimat sommartid endast kan uppnås med full 
solavskärmning där persienner är helt neddragna. 

Luftbehandlingssystemen i fastigheterna är av varierande ålder. De äldsta luftbehandlingssystemen finns i 
hus H, där ursprungliga luftbehandlingsaggregat och fläktar i vissa delar finns kvar. De har ineffektiva 
fläktar utformade för små luftkanaler med höga lufthastigheter och har sannolikt mycket hög 
elförbrukning och dålig värmeåtervinningsgrad.  

Luftbehandlingssystemen i hus S och M är installerade cirka 1998 i den renovering av fastigheten på 
totalentreprenadform som genomfördes då och har större ytor, stora kanaler och lägre lufthastigheter. 
Trots sitt nyare installationsdatum är även dessa luftaggregat utformade för hög värmesystemtemperatur 
och låg köldbärartemperatur med små värmeväxlarytor. De försörjs dessutom med kyla och 
vätskekopplad värmeåtervinning från specialshuntar som skapar två värmeväxlingar mellan köldbärare och 
luftström vilket kräver ogynnsamt lågt krav på köldbärartemperatur sommartid. Utifrån mätdata och 
simuleringar som genomförts har den genomsnittliga värmeåtervinningsgraden i samtliga 
luftbehandlingsinstallationer uppskattats till endast cirka 48 %. Den förväntade livslängden är på de nya 
luftbehandlingsaggregat cirka 20-25 år, vilket kommer att ha uppnåtts 2017. 

  

http://stockholmskallan.se/Soksida/?=&time=3:1961||�
http://stockholmskallan.se/Om-Stockholmskallan/Kontakta-Stadsmuseet/�
http://stockholmskallan.se/Om-Stockholmskallan/Kontakta-Stadsmuseet/�
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2.3 Uppmätt energi för fjärrvärme, fjärrkyla och el 
Befintliga Hästskon 12 & 9 är försörjd av en central fjärrvärme- och fjärrkylaanläggning. Hästskon 12 är 
försörjd av ett högspänningselabonnemang och Hästskon 9 av ett separat lågspänningselabonnemang 
(Vasakronan, 2012b). 

Mätdata har erhållits för total fjärrvärme- och fjärrkylaförbrukning samt högspänningselabonnemang för 
Hästskon 12, det vill säga hus S, M och H för perioden 2009-01 till 2011-09 enligt Tabell 4.8 (Vasakronan, 
2011b). 

 

Tabell 2.1 Mätdata för total fjärrvärme- och fjärrkylaförbrukning samt högspänningselabonnemang för Hästskon 12 
under perioden 2009 - oktober 2011 (Sweco Environment, 2012) 

Månad Värme [MWh] Kyla [MWh] 
Total elförbrukning 
Hästskon 12 [MWh] 

  2009 2010 2011 2009 2010   2011 * 2009 2010   2011 * 

Januari 682 1 385 761 156 229 422 942 1009 1 006 

Februari 600 933 906 187 170 417 841 919 1 002 

Mars 675 661 429 189 176 282 978 996 1 082 

April 259 362 97 263 224 446 883 959 1 026 

Maj 192 190 31 376 359 652 913 996 1 058 

Juni 104 96 15 431 555 1036 887 969 1 030 

Juli 31 37 15 546 920 1198 868 997 1 010 

Augusti 29 88 42 587 654 1058 896 1 021 1 084 

September 88 198 40 403 338 775 913 1 025 1 077 

Oktober 413 446 - 262 533 - 957 1 001 - 

November 508 777 - 260 548 - 928 991 - 

December 838 1177 - 213 529 - 972 1 043 - 

Summa: 4419 6350 2336 3875 5236 6285 10 977 11 926 9 375 
 

* Tabell 2.8 visar att kylbehovet ökar kraftigt i slutet av 2010 och under 2011. Detta beror på att kylcentral 
B för SEB IT:s datahall tagits i drift i slutet av 2010, men man har haft driftproblem med 
värmeåtervinningsfunktionen till fastighetens värmesystem som bara har fungerat delvis och därför gjort 
att en stor del av kondensorvärmen behövts kylas bort med fjärrkyla. Detta har bekräftats av Vasakronans 
driftpersonal. Man kan även göra observationen att totala elförbrukningen ökar med cirka 50 [MWh] per 
månad från och med slutet av 2010. Detta täcker emellertid endast tillkommande el till kylmaskiner i 
kylcentral B. Därför är det rimligt att tro att datahallen i sig, med en elförbrukning som torde ligga på 
cirka 500 [kW] konstant och därför cirka 4,5 [GWh] per år, har separat elmätning från separat nytt 
ställverksrum. Detta är emellertid inte bekräftat av driftpersonalen hos Vasakronan. 

 

Ovanstående energidata är underlag till kalibrering av energiberäkningsmodellen för den befintliga 
byggnaden. Tyvärr saknas data för lågspänningselabonnemanget i kv Hästskon 9 (hus R, totalt 
cirka 10 000 [m²]). 
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Från Fortums energimätningar i Figur 4.6 kan man se att fjärrvärmeeffektbehovet har varierat mellan 
cirka 2 100 [kW] och 4 300 [kW]. Kvarteret Hästskons hus S och M värms upp med 
tilluftfasadvärmeapparater under fönstren. Troligtvis är dessa mycket känsliga för systemtemperatur i 
VS10, då värmetransmissionsförlusterna genom fönsterrutan ökar på grund av varmare luftström och 
högre temperaturdifferens över fönstret. Möjligtvis kan åtgärder vidtas på VS10 systemets 
framledningstemperatur för att åstadkomma så låga värmeförluster som möjligt och ändå acceptabel 
uppvärmning. 

 
Figur 2.4 Fjärrvärmeeffekt under perioden 2000 – 2004 samt april 2007 – april 2010 för kv Hästskon 12 & 9 från Fortums 
energimätningar (Sweco Environment, 2012) 

Fjärrvärmedata finns tyvärr inte komplett för årets alla 8760 timmar för något av de loggade åren. Om 
man  räknar ut värmeenergibehovet för åren 2001 till 2004 genom att räkna upp värmeenergin på grund av 
saknad mätdata med antagandet att data saknas slumpmässigt fås Tabell 4.9 med värmeenergi, och ett 
medelvärde på 6 496 [MWh]. Det är möjligt att detta var en något kallare period än normalåret men 
perioden utgör ändå en god jämförelsegrund för kalibrering av energimodellens värmebehov. 

Tabell 4.2 Uppmätt värmeenergibehov 2001 - 2004 uträknat från Fortums mätningar (Sweco Environment, 2012) 

År 
Antal timmar 
mätdata 

Värme 
uppmätt 
[MWh] 

Värme 
uträknat 
[MWh] 

2001 8 156 6 033 6 480 

2002 8 463 6 374 6 598 

2003 8 633 6 604 6 701 

2004 8 536 6 048 6 207 

Medel  6 265 6 496 
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Figur 4.7 visar Fortums uppmätta fjärrkylaanvändning för 2003 för kv Hästskon 12 & 9. Detta år är 
representativt för byggnadens kylbehov. Mätdata för detta år är komplett till 98,4 % och åren 2000-2006 
har liknande trend för förbrukningen. Toppeffekten tycks ligga på cirka 2800 [kW], men några år visar 
toppeffekt på cirka 3100 [kW]. 

 
Figur 2.5 Fjärrkylaeffekt under 2003 för kv Hästskon 12 & 9 från Fortums energimätningar (Sweco Environment, 2012) 

Fjärrkyladata finns tyvärr inte heller komplett för årets alla 8760 timmar för något av de loggade åren. Om 
man  på samma sätt räknar ut kylenergibehovet för åren 2000 till 2006 genom att räkna upp energin på 
grund av saknad mätdata med antagandet att data saknas slumpmässigt fås Tabell 4.10 med 
kylenergibehov, och ett medelvärde på 3 964 [MWh]. Det är möjligt att detta var en något mer krävande 
period på fjärrkyla än idag, speciellt eftersom man ser en minskning i energibehov efter 2002. 

Tabell 4.3 Uppmätt kylenergibehov 2000 - 2006 uträknat från Fortums mätningar (Sweco Environment, 2012) 

År 
Antal timmar 
mätdata 

Kyla 
uppmätt 
[MWh] 

Kyla 
uträknat 
[MWh] 

2000 6516 3 153 4 239 

2001 8180 4 186 4 483 

2002 8 460 4 515 4 675 

2003 8 622 3 901 3 963 

2004 8 500 3 129 3 224 

2005 8 460 3 061 3 170 

2006 8 250 3 766 3 999 

Medel  3 673 3 964 
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2.4 Om- och tillbyggnadsförslag 
Ett om- och tillbyggnadsförslag för kv Hästskon 12, det vill säga hus S, M och H, har tagits fram under 
2009 av Equator Arkitekter AB för Vasakronan som ett beräkningsunderlag till möjlig framtida om- och 
tillbyggnad. Förslaget är inte förankrat i plan- och bygglovsprocesser utan är endast framtaget som ett 
diskussionsunderlag. 

 

 
Figur 2.6 Situationsplan, översikt, om- och tillbyggnadsförslag (Vasakronan, 2012d) 
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Förslaget omfattar i korthet tillbyggnad av S-huset mot Sveavägen och Malmskillnadsgatan, 
totalrenovering av H-huset och tillbyggnad av H-huset mot parkeringshuset Parkaden. Därutöver uppförs 
två ytterligare våningsplan på samtliga husdelar. I sektion har Equator illustrerat om- och 
tillbyggnadsförslaget enligt Figur 2.7. 

 

 

 
Figur 2.7 Principsektion, om- och tillbyggnadsförslag 2009-08-31 (Vasakronan, 2012d) 

 

Vid om- och tillbyggnad är det mycket troligt att ett miljöklassningssystem kommer att tillämpas av 
byggherren Vasakronan. Ett sådant system är Miljöbyggnadssystemet. Detta system är baserat på svenska 
byggregler och myndighetskrav samt svensk byggpraxis inom områden energi, innemiljö och 
byggmaterialval.  

Miljöbyggnadssystemet har tre certifieringsnivåer: BRONS, SILVER och GULD. För den lägsta nivån 
BRONS krävs i princip endast att byggregler och myndighetskrav uppfylls. För att uppnå den högsta 
nivån GULD ställs däremot strängare krav inom alla kategorier, däribland energianvändning, 
solvärmebelastning (solavskärmning), ljudmiljö, termisk komfort, dagsljuskomfort samt dokumentation av 
byggvaror. 

Miljöcertifiering ger fastighetsägaren flera fördelar. Det leder till kravnivåer för låg energianvändning som 
gynnar fastighetsägaren driftkostnadsmässigt och det ger hyresgästerna bättre innemiljö med krav på låg 
ljudnivå, bra termisk komfort och dagsljuskomfort. Dessutom ges byggnaden en ”grön” prägel som kan 
vara gynnsam för fastighetsägaren ur marknadsföringssynpunkt med hänsyn till miljömedvetna 
hyresgäster. En mer attraktiv, miljömedvetet trendig och funktionell fastighet som blir resultatet av högsta 
miljöcertifiering torde dessutom ge fastigheten ett högre marknadsvärde i eftertraktade innerstadslägen. 

  

Om- och tillbyggnad 
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2.4.1 Kontorsytor 

Ett möbleringsförslag för ett typplan för om- och tillbyggnaden redovisas i Figur 2.8. Denna möblering 
med i genomsnitt 13,5 m² LOA/arbetsplats kommer att simuleras i tillbyggnadsförslaget. Cirka 70 % av 
LOA-ytan utgörs av kontorslandskap och kontorsrum och utslaget på den ytan blir det cirka 
9,5 m²/arbetsplats. Det är en väsentligt lägre siffra än befintlig möblering som antagits till cirka 18,5 m² 
LOA/ arbetsplats efter möten med Vasakronan (Vasakronan, 2012). 

 

 

 
 

Figur 2.8 Möbleringsplan typplan, om- och tillbyggnadsförslag 2009-08-31 (Vasakronan, 2012d) 
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2.4.2 Handelslokaler 

Gatuplanet byggs om i arkitektförslaget för att hysa butiker och ett gångstråk genom byggnaden som 
förbinder Sveavägen med Hamngatan, samt även en rulltrappsförbindelse mellan Hamngatan och 
Malmskillnadsgatan via det ljusschakt som finns idag. Se Figur 2.9. 

 

 
 

Figur 2.9 Gatuplan Sveavägen, om- och tillbyggnadsförslag med handelsytor och passagestråk 2009-08-31 (Vasakronan, 
2012d) 
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2.5 Nya optimerade kyl- och värmesystem 
Vid en tänkt om- och tillbyggnad byts troligtvis luftbehandling-, kyl- och värmesystem ut i sin helhet, 
undantaget rörundercentralen för försörjning. Vid ett sådant byte finns stora möjligheter att optimera de 
nya VVS-tekniska systemens utformning för låg energianvändning vid försörjning från ett akvifersystem 
med värmepumpar och frikyla. Den optimeringen görs genom att välja så höga systemtemperaturer som 
möjligt för köldbärarsystemet (KB10) och så låga systemtemperaturer som möjligt för värmesystemet 
(VS10). 

Den maximala köldbärartemperaturen begränsas av värmeväxlarytor som krävs för att erhålla önskad 
effekt och temperatur. Erfarenheten är att man med stor värmeväxlaryta för luftbehandlingsaggregatens 
kylbatterier kan åstadkomma en så hög framledningstemperatur på huvudköldbärarsystemet som 12,5 °C. 
Även datakylaggregat för serverrum och liknande kan utformas för den höga framledningstemperaturen 
med stora värmeväxlarytor. Det innebär mycket goda förutsättningar för att utvinna frikyla från ett 
akviferenergilager.  

Kylanläggningen för komfortkyla kan utformas med aktiva kylbafflar och en installerad kyleffekt på 
cirka 55 [W/m²] vid 24 °C lufttemperatur för att garantera termisk komfort sommartid i kombination med 
yttre solavskärmning och den senaste generationens energispar- och solavskärmningsfönsterglas samtidigt 
som dagsljuskomforten är mycket god. 

Den lägsta värmebärartemperaturen begränsas också av de värmeväxlarytor man kan hålla, främst i 
radiatorsystem, luftridåvärmare och luftbehandlingsaggregatens värmebatterier. För fasadvärme bör man 
välja lösningar med flera rörrader djupa radiatorer och konvektorer för att klara uppvärmning med endast 
cirka 50 °C framledningstemperatur och 25 °C returtemperatur. Det möjliggörs även då man ur energi- 
och komfortsynpunkt tilläggsisolerar fasaden och väljer glaslösningar med lågemissionsbeläggning i 
tvåglasrutor vilket reducerar den nödvändiga värmeeffekten och höjer den operativa temperaturen vilket 
ökar den termiska komforten vintertid. 

Att ha låg returtemperatur i värmesystemet har flera fördelar. En av dem är att man har säkerhetsmarginal 
ur dimensioneringssynpunkt därför att man kan öka flödet genom enstaka radiatorer och på så sätt få ut 
mer effekt på grund av ökad medeltemperaturdifferens mot rummet. Den andra fördelen är att låg 
returtemperatur i värmesystem väsentligt kan förbättra värmefaktorn (COP1) från värmepumpar som kan 
utnyttja variabelt flöde över kondensorn på grund av den ökade underkylningen i köldmediecykeln från 
den låga returtemperaturen. 

Värmeåtervinningsgraden i luftbehandlingsaggregat kan väsentligt förbättras med högeffektiv 
vätskekopplad värmeåtervinning som erhålls genom att hålla nere lufthastigheten i 
luftbehandlingsaggregaten. Fläktelenergin och SFP-talet hålls också nere på detta sätt, samt genom att 
kombinera värmebatteri och kylbatteri i samma enhet med hjälp av en kombishunt. Med en sådan lösning 
dimensioneras batteriet med flera rörraders djup för att oavväxlat kunna kyla luft med den höga 
köldbärartemperaturen. Kombishunten har en liten vätskevärmeväxlare för värmeförsörjning och 
använder på så vis rören till det kombinerade batteriet för värmning i ett värmefall. Den kombinerade 
medeltemperaturdifferensen i värmefallet blir mycket låg tack vare att det kombinerade batteriet är 
dimensionerat för ett kylfall. 
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3 Energiförsörjningssystem med termiskt akviferlager 
Brunkebergsåsen som löper norrut genom Stockholm är ett resultat av isälvsavlagringar med vattenrik 
ansamling av sten, grus och sediment. Termiska akviferenergilager fungerar genom att utnyttja 
värmelagringsförmågan i grundvattnet i dessa isälvsavlagringar. 

Genom att pumpa vatten mellan uttags- och inlagringsbrunnar vid olika temperatur kan man deplacera 
värmeinnehållet i akviferen mellan två ”poler” med ett visst avstånd emellan och på så sätt extrahera 
energi för användning i försörjningssystem i byggnader. 

Värme kan extraheras genom att pumpa grundvatten från varma brunnar vid en temperatur på cirka 15°C 
vintertid och med hjälp av värmepumpar förse byggnader med värme (Figur 3.1). Sommartid extraheras 
kyla genom att pumpa cirka 5°C vatten upp ur kalla brunnar som med direkt värmeväxling förser 
byggnader med frikyla (Figur 3.2). 

 

 
Figur 3.1 Akviferlager på Arlanda flygplats, principskiss vinterdrift (Sweco, 2011b) 
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Figur 3.2 Akviferlager på Arlanda flygplats, principskiss sommardrift (Sweco, 2011b) 
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3.1 Principflödesschema 
Ett termiskt akviferlagersystem för försörjning av kvarteret Hästskon 9 och 12 har under våren 2012 
projekterats av Sweco Systems AB tillsammans med Sweco Environment AB åt Vasakronan i ett 
programskede (Sweco, 2012).  

Sweco Environment AB har genomfört beräkningar på möjlig kapacitet i akviferen samt provpumpningar 
som underlag till vattendom. Det har visat sig att volymen i akviferen är begränsad men flödeskapaciteten 
vid pumpning är hög, omkring 60 [l/s]. Därför lämpar sig akviferen bättre för effektuttag än energiuttag, 
och akviferlagersystemet har i detta fall utformats för att kortvarigt kapa effekttoppar på byggnadens 
kylbehov med ganska lågt energiuttag. 

En nackdel med akviferlagersystemet är att komplexiteten på den VVS-tekniska anläggningen blir hög, 
speciellt i jämförelse med enbart fjärrvärme och fjärrkyla som finns i fastigheterna Hästskon 9 och 12 idag. 
Lösningen lämpar sig därför bäst för stora anläggningar där de driftsekonomiska fördelarna tack vare sin 
storlek överväger nackdelarna med komplexiteten. 

Lösningen med termiskt akviferlager i kombination med befintlig fjärrvärme och fjärrkyla beskrivs med 
principflödesschema i Figur 3.3. 

 
Figur 3.3 Principflödesschema, akviferenergilager (Sweco Systems, 2012)  

Värme till 
fastigheten 

Kyla till 
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3.2 Principiell funktionsbeskrivning 
Föreslagen principlösning har följande huvudfunktioner: 

 

1. Dagens värmeåtervinningsfunktion från SEB IT:s kylcentral B är normalt i drift. När 
överskottsvärme från kylcentral överskrider fastighetens värmebehov kyls överskottet bort i 
kylmedelkylare. Om kylmedelkylare inte förmår leverera erforderlig effekt startas grundvattenkyla 
från kalla brunnar. Fallerar detta används fjärrkyla. 

 

2. Frikylfunktion via GV01. Kyla från akviferlagersystemet kan användas till att kapa fastighetens 
maximala kyllastbehov.  

 

3. Värmepumpfunktion (via nya kylmaskiner som vår, höst, vinter arbetar som värmepumpar där 
värmeöverskott i byggnaden återvinns, vid behov kan värme tas från uteluften via kylmedelkylare) 

 

4. Balansering av akviferlager. Laddning av kyla till akviferen sker via värmepumpsdrift och/eller via 
uteluft vintertid. Grundvatten inlagras alltid vid +1°C till kalla brunnar. Inlagring av värme sker 
vid +13/+14°C till varma brunnar vid spetslastkyla sommartid. Balansering med värmetillförsel 
kan ske via inlagring av spillvärme från kylcentral B (vid cirka +20-25°C) under tidig höst. 

 

5. Kylmaskinsdrift (via nya kylmaskiner och kylmedelkylare) 

 

6. Kylmedelkylare (KMK) placerade i lastfaret mot Sveavägen (alternativt placering på yttertak, 
alternativt funktion för integrerad KMK i nya huvudluftintag vid ombyggnation av fastighet) 

 

7. Fjärrvärme och fjärrkyla bibehålls med reducerade effekt- och energibehov. 
 

I denna del följer en detaljerad funktionsbeskrivning av värme- och kyladriftfallen. 

  



3 Energiförsörjningssystem med termiskt akviferlager  

-19- 

3.2.1 Driftfall högt värmebehov VS10 och samtidigt kylbehov KB10, värmedrift 

 

Värmeåtervinning från kondensorer i kylmaskiner i SEB IT Kylcentral B är normalt i ständig drift till 
värmebärare VS10.  

 

Värmebehov till värmebärare VS10 täcks upp till 750 [kW] (1250 [kW] i om- och tillbyggnad) av nya 
VKA1 och VKA2 som går i värmepumpdrift med 30-55°C (60°C) utgående värmebärartemperatur på 
kondensorsida enligt VS10:s framledningstemperaturkurva och 0°C utgående köldbärartemperatur på 
förångarsida mot köldbärarsystem KB01. KB01 hämtar värme till VKA1 och VKA2 i värmepumpsdrift i 
första hand via den varma returen från köldbärarsystem KB10 (samtidig kyl- och värmepumpsdrift) och i 
andra hand via grundvattenkrets GV01 som pumpar grundvatten från varma brunnar till kalla brunnar 
med variabelt flöde efter behov. 

 

Vid värmebehov, och då grundvattenkrets GV01 ej kan innehålla effekt till VKA1 och VKA2 förångarsida 
ur varma brunnar trots maximalt grundvattenflöde eller vid gynnsamma utomhustemperaturer relativt 
lagertemperaturer, stoppas grundvattenflödet i GV01 och ventiler blockerar köldbärarflödet genom 
värmeväxlare på KB01-sidan för frysskydd. Värmeeffekt till VKA1 och VKA2 förångarsida hämtas då 
istället ur KMK via kylmedelkrets KL01. Vid behov sker avfrostning av KMK via VS01 och KL01 med 
kondensorvärme från VKA1 och VKA2. 

 

Spetsvärmebehov vid hög VS10 effekt och högre framledningstemperatur än 55°C erhålls via fjärrvärme.  

 

Laddning av upp till cirka 1000 [kW] kyla till kalla brunnar är möjlig med returtemperatur 0°C från KMK 
placerade i lastfaret mot Sveavägen, då lufttemperaturen däri understiger cirka -5°C. Laddning sker via 
kylmedelkrets KL01 och köldbärare KB01 samt värmeväxling till grundvattenkrets GV01 som pumpar 
grundvatten från varma till kalla brunnar med variabelt flöde efter behov. Laddning sker för att säkerställa 
maxtemperatur +1°C till kalla brunnar, även då förångningstemperatur i VKA stiger. Laddning sker till 
dess att önskad temperatur ur varma brunnar erhålls (cirka +4°C vid slutet av värmesäsongen). 
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3.2.2 Driftfall lågt värmebehov VS10 och högt kylbehov KB10, kyla 

 

Värmeåtervinning från SEB IT Kylcentral B är i drift till värmebärare VS10, men då 
framledningstemperatur VS10 är lägre än returtemperatur från kondensorer i SEB IT Kylcentral B kyls 
överskottsvärme från kondensorer i SEB IT Kylcentral B bort i KMK vid maximalt 750 [kW] via 
värmebärare VS01 och kylmedelkrets KL01, samtidigt som fjärrvärme blockeras på primärsida av 
säkerhetsskäl. 

 

Kylbehov till köldbärare KB10 täcks upp till 500 [kW] av nya VKA1 (med VKA2 som reserv) som går i 
kylmaskinsdrift, med 25-35°C utgående värmebärartemperatur på kondensorsida och 6°C utgående 
köldbärartemperatur på förångarsida, mot köldbärarsystem KB01. KB01 kyler köldbärarsystem KB10 via 
värmeväxlare. Kondensorvärme VKA kyls bort i KMK via värmebärare VS01 och kylmedelkrets KL01 
vid maximalt 650 [kW]. Värme från VKA:s kondensorer och SEB IT Kylcentral B:s kondensorer kyls då 
bort i samma KMK. 

 

Totalt kan cirka 1500 [kW] kondensorvärme kylas bort i KMK. Begränsningar i kylmedelsystemets 
prestanda gör att detta kortvarigt kan sjunka. 

 

Spetskylbehov överstigande 500 [kW] erhålls via grundvattenkrets GV01 som pumpar grundvatten från 
kalla brunnar till varma brunnar med variabelt flöde efter behov (frikyla). Vid spetskylbehov överstigande 
2100 [kW] och då KMK ej kan innehålla erforderlig kyleffekt för kylmaskinsdrift med VKA1 eller VKA2 
tas spetskyla via efterkylning med fjärrkyla, max cirka 500 [kW]. 
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3.3 Val av kylmaskiner 
Vätskekylaggregat VKA1 och VKA2 går i både kylmaskins- och värmepumpsdrift. I den lösning som 
Sweco Systems AB har utrett för akviferlagret i befintliga byggnader vilket kombineras med 
värmeåtervinning från SEB IT i dagens värmesystem med höga systemtemperaturer är det lämpligt att 
välja en kylmaskin, VKA1, som kan hantera: 

1) Låg utgående köldbärartemperatur cirka 0 °C (etylenglykol) 
2) Hög utgående värmebärartemperatur max cirka 60 °C 
3) Hög effekttäthet med hänsyn till enhetens dimension för anpassning till befintligt begränsat 

teknikutrymme 
4) Hög kostnadseffektivitet med hänsyn till driftvaraktigheten 
5) Hög värme- och kylfaktor 
6) Hög dellastprestanda 

De ovanstående önskemålen visade att kylmaskiner av typ Carrier 30XW-serien Aquaforce (Figur 3.4) är 
ett bra alternativ. Kylmaskinerna 30XW-P 0562 (VKA2) / 30XW-P 1012 (VKA1) ingår i klassens 
premiumsortiment med högsta verkningsgrad, och går att ta fram i ett utförande (option 5) som klarar 
0 °C utgående köldbärartemperatur och cirka 55 °C samtidigt utgående värmebärartemperatur vid en 
värmeeffekt på cirka 400 / 780 [kW]. Enheterna får en / två skruvkompressorer med total installerad 
eleffekt på 151 / 268 [kW].  Trots att den nominella kyleffekten vid Eurovent standard 35/30°C utgående 
värme, 7/12°C utgående kyla är hela 581 / 1 046 [kW] blir enheten endast en meter bred och tre/fem 
meter lång (Carrier, 2011, 2012a). På så sätt kan den förhållandevis enkelt tas in i den befintliga 
byggnaden. 

Dellastprestandan är förhållandevis hög då kylmaskinerna går att vid låga utgående 
värmebärartemperaturer (kylmaskinsdrift) effektreglera ned till 15 % / 10 % av kyleffekten med 
elektronisk expansionsventil och avlastning av skruvkompressorernas slagvolym, och vid maximal 
utgående värmebärartemperatur (värmepumpsdrift) ned till cirka 50 %. 

 
Figur 3.4 Carrier 30XW vätskekyld vätskekylare med tubpanneväxlare och skruvkompressor för cirka 500 – 850 [kW] 
kyleffekt (Carrier, 2012a) 
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3.4 Dimensionering av termiskt akviferlager 
Sweco Environment har simulerat grundvattensystemet i beräkningsprogrammet Visual MODFLOW 
2011.1, SEAWAT för dimensionering, där en modell av grundvattenlagret byggts efter kända geologiska 
förhållanden och belastats med energi- och effektuttag för befintliga byggnaders akviferlagersystem. 

Figur 3.5 visar grundvattentemperaturen på nivån cirka -2,5 m (motsvarande intaget till de varma 
brunnarna) efter det att värmesäsongen avslutats. Figur 3.6 visar grundvattentemperaturen på nivån cirka 
-13 m (motsvarande intaget till de kalla brunnarna) efter att kylsäsongen avslutats. Omgivningen antas 
hålla cirka 15°C utifrån mätningar av grundvattentemperaturer vid provpumpning under februari-mars 
2012 (Sweco, 2012). 

 
Figur 3.5 Grundvattentemperaturen på nivån cirka -2,5 m (motsvarande intaget till de varma brunnarna) efter det att 
värmesäsongen avslutats (Sweco, 2012). 

Den varmaste konturlinjen motsvarar temperaturen +14°C och den kallaste +2°C. Grå celler utgörs av 
inaktivt geologiskt material, exempelvis berg, morän och finsediment, som inte bedöms ingå i 
energiutbytet på grund av sin låga hydrauliska konduktivitet (Sweco, 2012). Bakgrundskartan är inte exakt 
koordinatsatt. 

 

Kall brunn 

Varm brunn 
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Figur 3.6 Grundvattentemperaturen på nivån cirka -13 m (motsvarande intaget till de kalla brunnarna) efter att 
kylsäsongen avslutats (Sweco, 2012). 

Den varmaste konturlinjen motsvarar temperaturen +14°C och den kallaste +4°C. Grå celler utgörs av 
inaktivt geologiskt material, exempelvis berg, morän och finsediment, som inte bedöms ingå i 
energiutbytet på grund av sin låga hydrauliska konduktivitet (Sweco, 2012). Bakgrundskartan är inte exakt 
koordinatsatt. 

Kall brunn 

Varm brunn 
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4 Modeller 
Tillvägagångssättet för att göra energi-, klimat-, dagsljus- och livscykelkostnadsanalysen för kvarteret 
Hästskon 9 och 12 i detta examensarbete beskrivs av Figur 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 Schematisk beskrivning av modeller för energi-, klimat-, dagsljus- och livscykelkostnadsprestandaanalys  
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Först görs geometriska modeller i Google Sketchup av befintliga byggnader samt om- och 
tillbyggnadsförslaget med ledning av ritningar. Detta blir underlag till en energiberäkningsmodell i IES 
<Virtual Environment> 6.4.0.8 tillsammans med indata för värmeåtervinningsgrader, interna värmelaster, 
samt konstruktioner. Resultatet från energiberäkningen är värme-, kyla och eleffektbehov som blir 
underlag till en kalkylmodell i Excel för beräkning av köpt energi och specifik energianvändning med 
hänsyn till systemlösningen för akviferlagret, prestanda på kylmaskiner och begränsningarna i 
byggnadernas kyla- och värmesystem. Resultatet av detta är byggnadens energianvändning, som kan 
jämföras med krav i Miljöbyggnad 2.1. 

Energiberäkningsprocessen för att ta fram framförallt de befintliga byggnadernas el- ,värme- och kylbehov 
är iterativ. Det innebär att resultatet kontinuerligt kontrolleras mot indata i form av uppmätt energi, 
bedömningar av konstruktioner och interna laster för att uppnå ett så välkalibrerat resultat som möjligt. 

Resultaten från energiberäkningsmodellen i IES <Virtual Environment> 6.4.0.8 ger möjlighet att 
analysera termisk komfort (PPD-index) och solvärmelast för att jämföra med krav i Miljöbyggnad 2.1. 

Energiberäkningsmodellen i IES <Virtual Environment> erbjuder också möjligheten att utföra 
dagsljuskomfortberäkning (dagsljusfaktor) i programmodulen RadianceIES för att jämföra med krav i 
Miljöbyggnad 2.1. 

En livscykelkostnadsberäkning görs slutligtvis för att utreda nuvärdekostnad för de olika alternativen. 

  



Energisimulering av kvarteret Hästskon 9 och 12 med ombyggnad och termiskt akviferlager 
 

-26- 

4.1 Sammanfattning av förändringar i om- och tillbyggnadsförslag 
Befintliga kvarteret Hästskon 9 och 12 har fasadkonstruktioner med U-värde närmare 1,0 [W/m², K] för 
ytterväggar, samt U-värde vid den dominerande typen av äldre fönster med fasadapparat på cirka 
4,0 [W/m², K]. Mellanliggande persienner används för solavskärmning. Maximala värmesystem-
temperaturen är cirka 70/50°C och köldbärarsystemtemperaturen 7,5/14 °C. Komfortkylasystemet 
använder passiva kylbafflar vilka uppskattas nå en installerad effekt på cirka 32 [W/m²]. Den 
genomsnittliga värmeåtervinningsgraden i samtliga luftbehandlingssystem har uppskattats till 48 % och 
SFP-talet till 3,0 [kW/m³, s]. 

I en kort sammanfattning innebär om- och tillbyggnadsförslaget följande förändringar i jämförelse med 
befintliga byggnader: 

 

Hus S,M, H (Hästskon 12): 

• Ny fasad/tilläggsisolerad till U-värde cirka 0,25 [W/m², K] 
• Nya fönster med solavskärmnings- och dagsljusoptimering och lågt U-värde i glas 

cirka 1,1 [W/m², K] 
• Nya välisolerade tak med U-värde cirka 0,13 [W/m², K] 
• Mer yta Atemp, cirka 16 200 [m²] 
• Ny planlösning (mer butiker) 

 
• Nya fläktrum, aggregat med SFP-tal på 1,5 [kW/m³, s] och temperaturåtervinningsgrad 75 % 
• Värmeåtervinning från kök i nya fläktrum med temperaturåtervinningsgrad 75 % 
• Nytt köldbärarsystem KB10 utfört för 12,5/19,0 °C fram-/returtemperatur och 50 [W/m²] 

installerad kyleffekt för komfortkyla med aktiva kylbafflar vid 23 °C lufttemperatur 
• Nytt värmesystem VS10 utfört för 50/25 °C fram-/returtemperatur 

 
• Lägre installerad belysningseffekt i kontorslokaler cirka 7 [W/m²] 
• Lägre installerad belysningseffekt i butiksytor cirka 35 [W/m²] 
• Belysningsstyrning mot infallande dagsljus i kontorslokaler 
• Högre persontäthet i kontorsutrymmen, cirka 13 [m²/person] och mer installerad effekt till 

datorutrustning 
• Ökade ytor för serverrum 
• Stora entréer till handelsstråk från gatuplan Sveavägen och Hamngatan med luftridåvärme. 

Entré till Stadiumbutik mot Hamngatan försvinner. 

 

Hus R (Hästskon 9): 

• Nya fläktrum, aggregat med SFP-tal på 1,5 [kW/m³, s] och temperaturåtervinningsgrad 75 % 
• Värme- och kylsystem för nya fläktrum anpassas till systemtemperaturer i nytt VS10 och KB10 

system 
• Befintligt radiatorsystem samt befintligt köldbärarsystem för komfortkyla i kylbafflar och 

processkyla för serverrum försörjs separat med ny primär fjärrvärme- och fjärrkylaanslutning för 
Hästskon 9. Ombyggnad av köldbärarsystem och radiatorsystem görs för anpassning till nya 
KB10 och VS10 systemtemperaturer på 12,5/19,0 °C och 50/25 °C i takt med att befintliga 
hyresgäster flyttar ut. När alla system är bytta kopplas de till KB10 och VS10 systemen som 
försörjs från Hästskon 12.  
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4.2 Geometrisk modell 
Geometriska modeller har skapats i Google Sketchup med ledning av relationsritningsunderlag för 
befintliga byggnader, samt om- och tillbyggnadsförslag från Equator Arkitekter. 

 

4.2.1 Befintliga byggnader 

Figur 4.2 visar den geometriska modellen av kv Hästskon 12 och 9 i befintligt utförande. Modellen har 
byggts upp i Google Sketchup Pro 8.0 med ledning av relationsritningsunderlag från Vasakronan 
(Vasakronan, 2012e) med både plan- och fasadritningar. Modellen har sedan exporterats till IES <Virtual 
Environment> 6.4.0.8 för energiberäkning. 

 

 
Figur 4.2 Översiktsbild över geometrisk Google Sketchup-modell av befintliga kv Hästskon 9 & 12 

 

Fler bilder finns i Bilaga 1 Geometrisk modell.  

S-huset 

M-huset 

H-huset 

R-huset  
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4.2.2 Om- och tillbyggnadsförslag 

Figur 4.3 visar den geometriska modellen av kv Hästskon 12 och 9 för om- och tillbyggnadsförslaget. 
Modellen har byggts upp i Google Sketchup Pro 8.0 med ledning av arkitektförslag daterat 2009-08-31 för 
ytor med planritningar som tagits fram av Equator arkitekter (Vasakronan, 2012d).  

Den geometriska modellen exporteras till IES <Virtual Environment> 6.4.0.8 för energiberäkning. 

 
Figur 4.3 Geometrisk energiberäkningsmodell i Google Sketchup för om- och tillbyggnadsförslag 

 

Fler bilder finns i Bilaga 1 Geometrisk modell. 

För fasaden har antaganden om glasad yta gjorts. En solavskärmningslösning har också tagits fram. Dessa 
har anpassats för att tillsammans med vald glastyp ge goda möjligheter att uppfylla krav i Miljöbyggnad 2.1 
gällande solvärmelast och dagsljuskomfort. Principfasadritningar i Figur 4.4 och Figur 4.5 visar 
fasadlösningen med dimensioner och yttre solavskärmning i form av lameller. Andra lösningar med 
motsvarande yttre solavskärmning är tänkbara. 

  

S-huset 

M-huset 

H-huset 

R-huset 
(befintligt) 

S-huset 

M-huset 
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Figur 4.4 Principfasadritning sydfasad S-huset, beräkningsmodell för om- och tillbyggnadsförslag 

 

 
Figur 4.5 Principfasadritning sydfasad M-huset, beräkningsmodell för om- och tillbyggnadsförslag. Streckade linjer 
visar storlek och läge på befintliga fönster. Fönsterpartier sammanfogas och bröstningshöjd sänks. 
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4.3 Energiberäkningsmodell i IES <Virtual Environment> 
Beräkningsprogrammet IES <Virtual Environment> Pro 6.4.0.8 ger möjlighet att modellera kyl- och 
värmeenergianvändning, dagsljuskomfort och termisk komfort med hjälp av de geometriska Google 
Sketchup modellerna av befintliga byggnader samt om- och tillbyggnadsförslaget. Verktyget möjliggör 
även flera andra beräkningar såsom sol- och skuggstudier, utrymningssimulering, CFD-luftflödesanalyser 
och överrensstämmelse med energikrav i brittiska byggregler, se Figur 4.6.  

 
Figur 4.6 Beräkningsprogrammet IES <VE> Pro med översikt över beräkningsmöjligheter såsom energi, sol, dagsljus 
och klimat (Integrated Environmental Solutions, 2012a) 

 

Modelleringen av kyl- och värmeenergianvändning, dagsljuskomfort och termisk komfort sker genom att 
de geometriska modellerna från Google Sketchup importeras till beräkningsprogrammet IES <VE> Pro, 
och därefter tilldelas zoner (rum) i modellen särskilda interna värmelaster, specifika uteluftflöden, 
värmeåtervinningsgrader och SFP-tal, samt temperaturkrav baserat på typ av verksamhet såsom kontor, 
pentry och hissar.  

Dessutom tilldelas byggnadens alla geometriska element såsom inner- och ytterväggar, tak, bjälklag och 
fönster en viss konstruktion som överrensstämmer med verkliga förhållanden eller tilltänkt konstruktion. 
För väggar, tak och bjälklagskonsturktion bestäms värmeövergångstal (U-värden), emissivitet på in- och 
utsida samt massa och således termisk tröghet. För fönster bestäms även fönsterrutornas 
solenergitransmittans och absorptans samt inre- och yttre reflektion och emissivitet. Eventuella 
luftspalters värmeresistans samt eventuell solavskärmnings solenergitransmittans anges också för att på 
sätt resultera i U-värde, g-värde (total solenergitransmittans), ST-värde (direkt solenergitransmittans) och 
g- och ST-värden med eventuell solavskärmning och när sådan är aktiv. 

För dagsljusberäkningsmodulen anges dessutom ytors ljusreflektans och ljusabsorptans, samt 
glaskonstruktioners dagsljustransmittans. 

Beräkningsprogrammet tillämpas väderdata från mätningar på Stockholm, Arlanda flygplats och innehåller 
dessutom en modell för beräkning av solens altitud, azimut och intensitet vid aktuell geografisk placering i 
Stockholm. 
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4.3.1 Värmeövergångsmodellering i energiberäkningsmodeller 

Värmeövergångsmodellering i energiberäkningar görs med en U-värdesmodell för totalt 
värmeövergångstal för 𝑛𝑛 ledande material med tjocklek 𝑡𝑡 [m] och värmeledningstal λ [W/m,  K], där 

1
𝑈𝑈

=
1

ℎ𝑦𝑦 ,𝑐𝑐 + ℎ𝑦𝑦 ,𝑟𝑟
+ �

𝑡𝑡𝑛𝑛
λ𝑛𝑛

𝑛𝑛

1

+
1

ℎ𝑖𝑖 ,𝑐𝑐 + ℎ𝑖𝑖 ,𝑟𝑟
 

Det konvektiva värmeövergångstalet på byggnadens utsida ℎ𝑦𝑦 ,𝑐𝑐  beräknas i energiberäkningsprogrammet 
IES <Virtual Environment> 6.4.0.8 enligt McAdams korrelation som tar hänsyn till vindhastighet 
(Integrated Environmental Solutions, 2012a): 

ℎ𝑦𝑦 ,𝑐𝑐 = 5,6 + 4,0 ∙ 𝑣𝑣      𝑣𝑣 < 4,88 [𝑚𝑚/𝑠𝑠] 

ℎ𝑦𝑦 ,𝑐𝑐 = 7,2 ∙ 𝑣𝑣0,78          𝑣𝑣 ≥ 4,88 [𝑚𝑚/𝑠𝑠] 

Det radiativa värmeövergångstalet på byggnadens utsida ℎ𝑦𝑦 ,𝑟𝑟  beräknas enligt metod utvecklad av CEC för 
CEC European Solar Radiation Atlas och anpassad av IES (Integrated Environmental Solutions, 2012a) 
och som stöds av CIBSE i Guide A (CIBSE, 1999a). Metoden tar hänsyn till materialemissivitet, 
markreflektans, skuggande byggnader, solinstrålning, molnighet, utomhusfukthalt och utelufttemperatur. 

Det konvektiva värmeövergångstalet på byggnadens insida ℎ𝑖𝑖 ,𝑐𝑐  på alla konstruktioner utom befintliga 
fönster av äldre typ antas till variabelt värde (cirka 0 - 4 [W/m2, K]) i enlighet med rekommendation i 
CIBSE Guide C (Integrated Environmental Solutions, 2012a, CIBSE, 1999b): 

ℎ𝑐𝑐 = 𝑓𝑓 ∙ 𝐶𝐶 ∙ ∆𝑇𝑇𝑛𝑛−1  ,  

               ∆𝑇𝑇 = �𝑇𝑇𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑡𝑡 − 𝑇𝑇𝑦𝑦𝑡𝑡𝑦𝑦 � , 𝑑𝑑ä𝑟𝑟 
 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑓𝑓𝑡𝑡ℎ𝑦𝑦𝑠𝑠𝑡𝑡𝑖𝑖𝑎𝑎ℎ𝑀𝑀𝑡𝑡 (𝑚𝑚/𝑠𝑠)                  𝑓𝑓    

0,0                                                                1,0 

0,5                                                                1,3 

1,0                                                                1,7 

2,0                                                                2,4 

3,0                                                                3,1 

𝑌𝑌𝑡𝑡𝑡𝑡𝑦𝑦𝑌𝑌                                          𝐶𝐶                       𝑛𝑛      

𝑉𝑉𝑀𝑀𝑟𝑟𝑡𝑡𝑖𝑖𝑉𝑉𝑦𝑦𝑙𝑙𝑦𝑦 𝑦𝑦𝑡𝑡𝑦𝑦𝑟𝑟                        1,4                 1,33 

𝐻𝐻𝑦𝑦𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑦𝑦𝑛𝑛𝑡𝑡𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑦𝑦𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑑𝑑            1,7                 1,33 

𝑙𝑙𝑌𝑌𝑌𝑌å𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑉𝑉𝑡𝑡𝑦𝑦𝑡𝑡 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑚𝑚𝑀𝑀𝑓𝑓𝑙𝑙ö𝑑𝑑𝑀𝑀                                     

𝐻𝐻𝑦𝑦𝑟𝑟𝑖𝑖𝑠𝑠𝑦𝑦𝑛𝑛𝑡𝑡𝑀𝑀𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑦𝑦𝑡𝑡𝑦𝑦 𝑚𝑚𝑀𝑀𝑑𝑑           0,64              1,25 

𝑛𝑛𝑀𝑀𝑑𝑑å𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑉𝑉𝑡𝑡𝑦𝑦𝑡𝑡 𝑣𝑣ä𝑟𝑟𝑚𝑚𝑀𝑀𝑓𝑓𝑙𝑙ö𝑑𝑑𝑀𝑀                                    

Det konvektiva värmeövergångstalet på byggnadens insida ℎ𝑖𝑖 ,𝑐𝑐  för befintliga fönster av typ äldre kopplad 
tvåglasruta antas till fast värde 12 [W/m2, K], därför att induktionsapparater under fönstret värmer 
luftströmmen och ökar lufthastigheten nära fönstret. Detta ger högre temperaturdifferens vid rutan i ett 
värmefall och ökar det konvektiva värmeövergångstalet, varför variabelvärdesmetoden enligt ovan blir 
olämplig. 

Det radiativa värmeövergångstalet på byggnadens insida ℎ𝑖𝑖 ,𝑟𝑟  beräknas enligt metod utvecklad av CIBSE 
och anpassad av IES för medelstrålningstemperatur och radiativt värmeövergångstal (CIBSE, 1999b, 
Integrated Environmental Solutions, 2012a). Det radiativa värmeutbytet sker med en 
medelstrålningstemperaturnod i mitten av rummet: 

�̇�𝑄 = ℎ𝑖𝑖 ,𝑟𝑟 ∙ �𝑇𝑇𝑦𝑦𝑡𝑡𝑦𝑦 − 𝑇𝑇𝑚𝑚𝑀𝑀𝑑𝑑𝑀𝑀𝑙𝑙𝑠𝑠𝑡𝑡𝑟𝑟 å𝑙𝑙𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑎𝑎 ,𝑟𝑟𝑙𝑙𝑚𝑚 �    

Det radiativa värmeövergångstalet ℎ𝑖𝑖,𝑟𝑟  varierar med yttemperatur i kubik och med ytans emissivitet linjärt 
enligt Stefan Bolzmanns lag (Integrated Environmental Solutions, 2012a). För ytor i en byggnad som 
håller temperatur nära rumstemperatur varierar ℎ𝑖𝑖 ,𝑟𝑟  mellan cirka 0 och 4,5 [W/m2, K] i princip linjärt med 
ytans emissivitet. De flesta ytor på insidan i en byggnad har hög emissivitet, cirka 0,9 (Integrated 
Environmental Solutions, 2012b), däribland även lågemissiva glasrutor, eftersom 
lågemissionsbeläggningen oftast sitter i ytterrutan (ACC Glasrådgivare, 2012).  
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4.3.2 Tak-, vägg-, golv- och bjälklagskonstruktioner 

Tak-, vägg-, golv- och bjälklagskonstruktioner simuleras med egenskaper enligt tabeller i denna del. 

För angivna U-värden i tabeller gäller typvärden för inre- och yttre värmeövergångstal (totalt 
värmeövergångstal, det vill säga radiativt plus konvektivt) enligt standard i EN ISO 6946:2007 (Building 
components and building elements - Thermal resistance and thermal transmittance - Calculation method) 
och EN 673:2011 (Glass in Building – Determination of thermal transmittance (U value) – Calculation 
method): 

 

Vägg   7,7 [W/m², K]   25 [W/m², K] 

Inre   Yttre 

Tak 10,0 [W/m², K]   25 [W/m², K] 

 

4.3.2.1 Befintliga byggnader 

För befintliga byggnader gäller Tabell 4.1 för tak- vägg- golv- och bjälklagskonstruktioner. 

Tabell 4.1 Tak-, vägg-, golv- och bjälklagskonstruktioner, U-värden och termisk lagringskapacitet, befintliga 
byggnader 

Byggnads-
del 

U-värde 
(samman-

taget 
värmeöver-

gångstal) 
[W/(m2, K)] 

Termisk 
kapacitet 

cm 
[kJ/m2, K] 

Material 

(utsida till insida) 

Tjocklek [mm] Kommentar 

Normal 
yttervägg, 
cirka 250 
mm tjock 

0,92 23 

 Natursten 20 

1)  

Lättbetong 110 

Delvis otät luftspalt  10 

Betong 100 

Luftspalt 80 

Gips 13 

Tak 0,575 3,8 

 Asfalt 8 

1) 

Isolering 50 

Betong  150 

Luftspalt 150 

Akustiskt undertak 13 

 

1) Med ledning av gällande U-värdeskrav i BABS 1960 – Anvisningar till byggnadsstadgan, (KBS, 1960) för 
konstruktioner med hög egenvikt är dessa konstruktioner uppskattade med tillägg på 15 % för köldbryggor. 
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4.3.2.2 Om- och tillbyggnadsförslag 

För om- och tillbyggnadsförslaget gäller Tabell 4.2 för tak- vägg- golv- och bjälklagskonstruktioner. 

Tabell 4.2 Tak-, vägg-, golv- och bjälklagskonstruktioner, U-värden och termisk lagringskapacitet, om- och 
tillbyggnadsförslag 

Byggnads-
del 

U-värde 
(samman-

taget 
värmeöver-
gångstal) 

[W/(m2, K)] 

Termisk 
kapacitet 

cm 
[kJ/m2,K] 

Material 

(utsida till insida) 

Tjocklek [mm] Kommentar 

Nya 
tilläggs-
isolerade 
och 
yttervägg 
hus S, M 
H, 
cirka 300 m
m tjock  

0,25 102 

 Natursten 20 

1)  

EPS isolering 120 

Lättbetong 100 

Betong 50 

Gips 13 

Normal 
yttervägg 
hus R, 
cirka 250 
mm tjock 

0,92 23 

 Natursten 20 

2) 

Lättbetong 110 

Delvis otät luftspalt  10 

Betong 100 

Luftspalt 80 

Gips 13 

 

1) Medelvärde – tilläggsisolerade fasader hus S M H 
2) Lika befintligt – hus R ingen åtgärd.  
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Forts.. 

Byggnads-
del 

U-värde 
(samman-

taget 
värmeöver-
gångstal) 

[W/(m2, K)] 

Termisk 
kapacitet 

cm 
[kJ/m2,K] 

Material 

(utsida till insida) 

Tjocklek [mm] Kommentar 

Tak nytt 
tilläggs-
isolerat, 
hus S, M, 
H 

0,13 3,8 

Asfalt 8 

3) 

EPS Isolering 250 

Betong 100 

Luftspalt 150 

Akustiskt undertak 13 

Tak   0,575 3,8 

Asfalt 8 

4) 

Isolering 50 

Betong  150 

Luftspalt 150 

Akustiskt undertak 13 

 

3) Medelvärde – tilläggsisolerade tak hus S M H 
4) Lika befintligt – hus R ingen åtgärd.  
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4.3.3 Glasade konstruktioner 

Tabeller över glasade konstruktioner, g-värden, U-värden, solavskärmningar. 

För angivna U-värden i tabeller gäller typvärden för inre- och yttre värmeövergångstal (totalt 
värmeövergångstal, det vill säga radiativt plus konvektivt) enligt standard i EN 673:2011 (Glass in Building 
– Determination of thermal transmittance (U value) – Calculation method): 

 

Fönster 7,7 [W/m², K]   25 [W/m², K] 

Inre   Yttre 

U-värden gäller i enlighet med EN 673:2011 för en utomhustemperatur av cirka +5 °C 
(temperaturdifferens mellan  skiljeytor i fönsterkonstruktionen på 15 [K]. 

 

4.3.3.1 Befintliga byggnader 
Tabell 4.3 Glasade konstruktioner, befintliga byggnader 

Byggnads-
del 

U-värde 
[W/m2,K] 

(inkl karm) 

(EN 673) 

ST [%] 
(direkt 

solener-
gitrans-
mission) 

g-värde / 
TST [%] 

(total 
solener-
gitrans-
mission)  

LT-värde 
 [%] 

(total 
ljustrans-
mission) 

Material 

(utsida till 
insida) 

Tjockl
ek 

[mm] 

Kommentar 

Befintliga 
fönster i 
original-
byggnad, 
med 
avskärm-
ning 

4,0 

(vid 
rådande 

inre 
konvektivt 
värmeöver
gångstal) 

70  76 * 75 

Floatglas 3  Fönsterdel 
U-värde 
uppskattat till 
3,3 [W/m², K], 
och tillkommande 
20 % påslag för 
köldbrygga i karm 

Persienn i 
luftspalt 25 

Floatglas 3 

Nya fönster i 
södra delen 
av hus S, 
cirka 1998 

2-glas SGG 
SKN 172 

1,43 

 

35 

 

 

40 

 

66 

Isolerglas med 
solskydd och 

mjuk 
lågemissions-

beläggning 

6 

Fönsterdel 
U-värde 
uppskattat till 2,7 
W/m², K, och 
tillkommande 10 
% påslag för 
köldbrygga i karm 

Argonfylld spalt 12 

Isolerglas 6 

Fönster-
partier vid 
handels-
lokaler 

  5,3 

 

70 

 

 

76 

 

75 

Laminerat 
klarglas utan 
solskydd 

 

18 

Egenskaper 
motsvarar 
lamellruta med 
plastfilm för 
inbrottsskydd** 

Solavskärmning 
med utvändig 
markis till g-värde 
~20 % 

* Solavskärmning med mellanliggande persienn till g-värde ~60 % med antagandet att cirka 30 % av persienner är 
fördragna 

 ** Typiskt värde enligt diskussion med Lars Felenius Bengtsson, sakkunnig glasexpert, Fasadglas AB, 2012-04-03  
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Tabell, forts.. 

Byggnads-
del 

U-värde 
[W/m2,K] 

(inkl karm) 

(EN 673) 

ST [%] 
(direkt 

solener-
gitrans-
mission) 

g-värde / 
TST [%] 

(total 
solener-
gitrans-
mission)  

LT-värde 
[%] 

(total 
ljustrans-
mission) 

Material 

(utsida till 
insida) 

Tjockl
ek 

[mm] 

Kommentar 

Fönster-
partier 
”bättre” vid 
handels-
lokaler 
Malmskill-
nadsgatan 

2,0 

 

45 

 

 

60 

 

50 

Isolerglas med 
solskydd, mjuk 
lågemissions-

beläggning 

6 Solavskärmning 
med utvändig 
markis till g-värde 
~20 % Argonfylld spalt 12 

Isolerglas 6 
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4.3.3.2 Om- och tillbyggnadsförslag 
Tabell 4.4 Glasade konstruktioner, om- och tillbyggnadsförslag 

Byggnads-
del 

U-värde 
[W/m2, K] 

(inkl karm) 

(EN 673) 

ST [%] 
(direkt 

solener-
gitrans-
mission) 

g-värde / 
TST [%] 

(total 
solener-
gitrans-
mission)  

LT-värde 
[%] 

(total 
ljustrans-
mission) 

Material 

(utsida till 
insida) 

Tjockl
ek 

[mm] 

Kommentar 

Befintliga 
fönster i 
hus R, med 
avskärm-
ning 

3,1 70  76 * 75 

Floatglas 3  Fönsterdel 
U-värde 
uppskattat till 2,7 
W/m², K, och 
tillkommande 15 
% påslag för 
köldbrygga i karm 

Persienn i 
luftspalt 25 

Floatglas 3 

Nya fönster i 
hus S,M, H 
fasad, 2-glas 
SGG SKN 
178 

1,3 

 

35 

 

 

  40 ** 

 

70 

Isolerglas med 
solskydd och 

mjuk 
lågemissions-

beläggning 

6 

Fönsterdel 
U-värde 
uppskattat till 1,1 
W/m², K, och 
tillkommande 
påslag för 
köldbrygga i karm 

Argonfylld spalt 12 

Isolerglas 6 

Nya fönster i 
hus S,M, H 
fasad, 2-glas 
SGG SKN 
165 

1,3 

 

29 

 

 

  33 ** 

 

60 

Isolerglas med 
solskydd och 

mjuk 
lågemissions-

beläggning 

6 

Fönsterdel 
U-värde 
uppskattat till 1,1 
W/m², K, och 
tillkommande 
påslag för 
köldbrygga i karm 

Argonfylld spalt 12 

Isolerglas 6 

Nya fönster i 
hus S,M, H 
fasad, 
hörnfönster, 
2-glas SGG 
SKN 154 

1,3 

 

23 

 

 

  27 ** 

 

50 

Isolerglas med 
solskydd och 

mjuk 
lågemissions-

beläggning 

6 

Fönsterdel 
U-värde 
uppskattat till 1,1 
W/m², K, och 
tillkommande 
påslag för 
köldbrygga i karm 

Argonfylld spalt 12 

Isolerglas 6 

Nya fönster i 
hus S,M, H 
fasad, 
hörnfönster, 
2-glas 
Pilkington 
Suncool 
40/22 

1,3 

 

19 

 

 

   23 ** 

 

40 

Isolerglas med 
solskydd och 

mjuk 
lågemissions-

beläggning 

6 

Fönsterdel 
U-värde 
uppskattat till 1,1 
W/m², K, och 
tillkommande 
påslag för 
köldbrygga i karm 

Argonfylld spalt 12 

Isolerglas 6 
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Forts.. 

Byggnads-
del 

U-värde 
[W/m2,K] 

(inkl karm) 

(EN 673) 

ST [%] 
(direkt 

solener-
gitrans-
mission) 

g-värde / 
TST [%] 

(total 
solener-
gitrans-
mission)  

LT-värde 
[%] 

(total 
ljustrans-
mission) 

Material 

(utsida till 
insida) 

Tjockl
ek 

[mm] 

Kommentar 

Fönster-
partier 
”bättre” vid 
handels-
lokaler  

1,5 

 

70 

 

 

77 

 

80 

Laminerat 
isolerglas med 

mjuk 
lågemissions-

beläggning 

6 
Klart floatglas 
/(2-glas 
skyltfönster) 

Argonfylld spalt 12 

Isolerglas 6 

 

* Solavskärmning med mellanliggande persienn till g-värde ~60 % med antagandet att cirka 30 % av persienner är 
fördragna. 

** Solavskärmning med invändig ljus gardin som reducerar g-värde med 2-3 procentenheter. 
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4.3.4 Luftläckage 

Luftläckage uppstår till följd av otätheter i byggnadskonstruktionen och i öppningar. Tryckskillnad uppstår 
till följd av densitetsskillnad mellan inne- och uteluft som uppstår vid höjd- och temperaturskillnad. Även 
vindlast på exponerade fasadytor ger upphov till tryckskillnader. Det är dessa tryckskillnader som driver 
luftläckaget genom otätheter och öppningar. Energiberäkningsprogrammet IES <Virtual Environment> 
6.4.0.8 räknar både med tryckskillnader som uppstår på grund av densitetsskillnader, höjdskillnader och 
vindlaster.  

Gemensamt för befintliga byggnader och om- och tillbyggnadsförslaget är att luftläckage sker i öppningar 
mot Parkaden och mot Sveavägen till fastighetens ouppvärmda lastgator, samt från luftridåer vid 
skjutdörrsentréer som hålls öppna under butikers öppettider vid butiker mot Sergels Torg, butik Stadium 
vid Hamngatan och klädbutik Hennes & Mauritz vid korsningen Hamngatan/Regeringsgatan. Övriga 
butiker antas tillämpa mer stängda dörrar eller någon typ av vindfång. Sergelgången är uppvärmd som en 
samverkan mellan Gallerian-fastigheten och Hästskon och tillfaller därför ej som en belastning i form av 
luftläckage. 

Värmebehov som uppstår vid mer än normalt öppna entréer till handelslokaler tillfaller normalt ej 
byggnadens specifika energianvändning enligt Boverkets definition (Boverket, 2011), och räknas därför 
som verksamhetsspecifik energi. 

 

4.3.4.1 Befintliga byggnader 

Luftläckage antas motsvara cirka 0,8 [l/s, m²] exponerad fasadyta vid 50 [Pa] tryckskillnad.  

Energiförlusten till följd av luftläckage i konstruktionen beräknas till cirka 400 [MWh]. 

 

Energiförlusten till följd av luftläckage i entréer med ovanblåsande luftridåer beräknas till cirka 
1050 [MWh]. 

 

4.3.4.2 Om- och tillbyggnadsförslag 

Luftläckage antas motsvara cirka 0,2 [l/s, m²] exponerad fasadyta vid 50 [Pa] tryckskillnad till följd av mer 
tät fasad efter det att fönster byts och fasad renoveras.  

Energiförlusten till följd av luftläckage i konstruktionen beräknas till cirka 100 [MWh]. 

 

Energiförlusten till följd av luftläckage i entréer med ovanblåsande luftridåer för butiker beräknas till 
cirka 1050 [MWh]. 

 

Energiförlusten till följd av luftläckage i entréer med ovanblåsande luftridåer för promenadstråk till 
handelslokaler i gatuplan Sveavägen/Hamngatan i nytt arkitektförslag beräknas till cirka 400 [MWh]. Om 
vindfång eller karuselldörrar används kan denna energiförlust minska dramatiskt. 
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4.3.5 Interna laster och specifikt uteluftflöde 

För att kunna skapa en rationell energiberäkningsmodell med tillräcklig noggrannhet för energiberäkning 
och bedömning av termisk komfort har ytor i den geometriska energiberäkningsmodellen delats in i typer 
beroende på hur utrymmet används. 

Data för dessa verksamhestypers interna laster, persontäthet och specifikt uteluftflöde, samt huruvida 
värme och kyla tillämpas för utrymmet och i sådant fall till vilket börvärde för medellufttemperatur 
framgår av tabeller i denna del. SVEBY brukarindata för kontorsfastigheter har genomgående använts 
som referens för indatavärden (Sveby, 2010). För vissa utrymmestyper har bedömning gjorts. Som en del 
av den iterativa beräkningsprocessen har vissa värden justerats för att passa faktiska mätdata (kalibrering). 

4.3.5.1 Befintliga byggnader 

Tabell 4.5 beskriver interna värmelaster för drifts- och allmänna utrymmen för befintliga byggnader. 
Tabell 4.6 beskriver värmelaster för verksamhetsutrymmen för befintliga byggnader.  

Tabell 4.5 Interna laster och specifikt uteluftflöde för drifts- och allmänna utrymmen, befintliga byggnader 

Drifts- och allmänna 
utrymmen 

Interna laster (sensibel effekt) Person-
täthet x) 

Specifikt 
uteluftflöde 

Kyla/ 
värme 

 Belysning Utrustning    

 

- - - - - 

   6 𝑊𝑊𝑑𝑑/m², 
07-19 vardagar 

  350 𝑊𝑊𝑑𝑑/m², 
07-19 vardagar * 

- - 

(Fri)kyla 
till 23°C 
Värme till 
16°C 

 
  3 𝑊𝑊𝑑𝑑/m², 
07-19 vardagar 

- - 
1,0 l/s, m², 
07-19 vardagar 

(oupp-
värmt) 

 
  6 𝑊𝑊𝑑𝑑/m², 
07-19 vardagar 

- - 
0,4 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Värme till 
20 °C 

 
 

  7 𝑊𝑊𝑑𝑑/m², 
07-19 vardagar - 

60 m²/pers, 
07-19 vard 

0,5 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Värme till 
20 °C 

 

- 

5 𝑊𝑊𝑑𝑑/m², 
00-24   ** + 
i ställverksrum 
4 % av aktuell 
total elförbruk-
ning, max 
cirka 64 𝑉𝑉𝑊𝑊𝑣𝑣*** 

- 

0,4 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Kyla till 
30°C 
Värme till 
16 °C 

   3 𝑊𝑊𝑑𝑑/m², 
07-19 vardagar 

1 𝑊𝑊𝑑𝑑/m², 
00-24    4)   

- 
0,4 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Värme till 
16 °C 
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* Hissar: 5,5 [MWh] eleffekt/hiss, år (Sveby, 2010). Medelarea per hiss i byggnaden är cirka 5 [m²]. Endast 15 % av 
hisseleffekt blir till sensibel värme som måste kylas av köldbärare – resten antas kylas via frikyla med öppningar i 
hisschakttak. 

**   Teknik el: Bedömning av elcentralförluster utslagen på yta för elutrustning i byggnaden, cirka 2500 [m²]. 

*** Teknik el: Bedömning av ställverksförlust för högspänningstransformator, 11 [kV] i Hästskon 12. Denna effekt 
tillfaller verksamhetsspecifik energi eftersom den inte ingår i specifik energianvändning enligt Boverkets definition 
inom BBR 2012 (Boverket, 2011) 

4) Teknik VVS: Med antagandet att det krävs cirka 5 [kW] för att med luftkylda pumpar och frekvensomformare 
pumpa ett medelvätskeflöde på 25 [l/s] (cirka 1 [MW] effekt vid 10 °C ∆𝑡𝑡) med en tryckuppsättning på 80 [kPa] i 
teknikutrymmen för VVS, totalt cirka 5000 [m²]. Fläkteleffekt antas tillfalla luftström i flödesriktningen och ej belasta 
rummet med en värmelast. SFP talet ger en indikation on fläkteleffekt som tillfaller byggnadens specifika 
elenergianvändning. 

x) Personvärmeavgivning följer rekommendation enligt CIBSE Guide A, Section 1.4, (CIBSE, 1999a, Integrated 
Environmental Solutions, 2012b): vuxen man med kroppsyta 2 [m²]; 80 [W] sensibelt, 60 [W] latent för en 
medelstrålningstemperatur över 22 °C och lätt arbete. 

 

Tabell 4.6 Interna laster och specifikt uteluftflöde för verksamhetsutrymmen, befintliga byggnader 

Verksamhetsutrymmen Interna laster 
(eleffekt/sensibel effekt) 

Person-
täthet x) 

Specifikt 
uteluftflöde 

Kyla/ 
värme 

 Belysning Utrustning    

 45 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
10-19   
10 % av detta 
övrig tid 

  2 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
00-24       

15 m²/pers, 
10-19 

4,0 l/s, m², 
10-19  xx) 

Kyla till 
24°C 
Värme till 
21 °C 

 
  5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
10-19        
10 % av detta 
övrig tid 

- 150 m²/pers, 
10-19 

0,5 l/s, m², 
10-19 

 

Värme till 
20 °C 

 10 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  3  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², av 
detta övrig tid 

15 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 
30 % av detta 
övrig tid 

20 m²/pers, 
07-19 
 vardagar 

1,8 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Värme till 
21 °C 

 

x) Personvärmeavgivning följer rekommendation enligt CIBSE Guide A, Section 1.4, (CIBSE,1999a, Integrated 
Environmental Solutions, 2012b): vuxen man med kroppsyta 2 m²; 80 [W] sensibelt, 60 [W] latent för en 
medelstrålningstemperatur över 22 °C och lätt arbete. 

xx) Butiker: Specifikt uteluftflöde är höjt från rekommendationen 3,0 [l/s, m²] i SVEBY Brukarindata för att öka 
graden av frikyla. Inblåsningstemperaturen är 16 °C.  
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Forts… 

Verksamhetsutrymmen  Interna laster 
(eleffekt/sensibel effekt) 

Person-
täthet x) 

Specifikt 
uteluftflöde  

Kyla/ 
värme 

 Belysning Utrustning    

 

10) 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  3  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², av 
detta övrig tid  

  9   𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  4,5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  2,7  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², av 
detta övrig tid 

16 m²/pers, 
07-19 
 vardagar 

1,8 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Kyla till 
24°C 
Värme till 
21 °C 

 
10) 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  3  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², av 
detta övrig tid 

10 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  3  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², av 
detta övrig tid 
**** 

14 m²/pers, 
07-19 
 vardagar **** 

1,8 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Kyla till 
24°C 
Värme till 
21 °C 

   6 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  3 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  1,8  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², av 
detta övrig tid 
*5)  

  4 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  2 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  1,3  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², av 
detta övrig tid 
*5) 

12 m²/pers, 
07-19 
 vardagar 

*5) 

1,8 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Kyla till 
24°C 
Värme till 
21 °C 

   4 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 
*6) 

400 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
00-24       
*6) 

150 m²/pers, 
10-19 

 

0,4 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Kyla 
24°C 
Värme till 
21 °C 

 
 

10 y) 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  3  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², av 
detta övrig tid 

- 30 m²/pers, 
07-19 
vardagar 

1,2 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Värme till 
20 °C 

 

****   Kontorsrum: medelarea 12 [m²]/rum, 125 [W]/ PC ”vanlig”, 1 PC och person/kontorsrum, 70 % beläggning  

*5)     Kontor konferens: Belysning installerad effekt 10 [W/m²]. Medelarea konferensrum 30 [m²], 1 projektor 
200 [W]/rum och 6 personer/rum. 50 % beläggning.  

*6)     Datorhall och server:  Antagen effekt med ledning av energikalibrering mot mätdata för fjärrkyla och total 
elförbrukning 

x) Personvärmeavgivning följer rekommendation enligt CIBSE Guide A, Section 1.4, (CIBSE,1999a, Integrated 
Environmental Solutions, 2012b): vuxen man med kroppsyta 2 [m²]; 80 [W] sensibelt, 60 [W] latent för en 
medelstrålningstemperatur över 22 °C och lätt arbete. 

  

VERKSAMHET 
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Forts… 

Verksamhetsutrymmen  Interna laster 
(eleffekt/sensibel effekt) 

Person-
täthet x) 

Specifikt 
uteluftflöde 

Kyla/ 
värme 

 Belysning Utrustning    

 
15 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

 

500 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
10-14 vardagar 

**) 100 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
övrig tid, 

varav max 350 
𝑊𝑊𝑣𝑣/m² sensibel 
effekt tillfaller 
utrymmet som 
värmelast – resten 
antas fläktas bort i 
ventilation 

14 m²/pers, 
07-19 
 vardagar 

 

8,0 l/s, m², 
09-16 vardagar 

 

Kyla till 
24°C 
Värme till 
21 °C 

 
15 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

 

50 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
10-14 vardagar 

10 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
övrig tid 

  5 m²/pers, 
10-14 
 vardagar 

25 m²/pers, 
07-10, 14-16 
 vardagar 

8,0 l/s, m², 
09-16 vardagar 

Kyla till 
24°C 
Värme till 
21 °C 

 

x) Personvärmeavgivning följer rekommendation enligt CIBSE Guide A, Section 1.4, (CIBSE,1999a, Integrated 
Environmental Solutions, 2012b): vuxen man med kroppsyta 2 [m²]; 80 [W] sensibelt, 60 [W] latent för en 
medelstrålningstemperatur över 22 °C och lätt arbete. 

**) 100 [𝑊𝑊𝑣𝑣/m²] installerad effekt för kökskyla och köksutrustning. Kyls med KB10 enligt relationsritningar för 
luftbehandling och kyla. 
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4.3.5.2 Om- och tillbyggnadsförlag 

Här redovisas de interna laster för om- och tillbyggnadsförslaget som skiljer sig från befintliga byggnader.  

Det antas att installerad effekt till belysning i butiker kan minska till följd av att modernare och 
energieffektivare belysningsarmaturer används. Persontätheten i kontorsutrymmen ökas, men ny 
förbättrad teknik gör att belysnings- och utrustningslaster ej ökar i samma grad. 

 

Tabell 4.7 Interna laster och specifikt uteluftflöde för verksamhetsutrymmen som skiljer sig i om- och tillbyggnad från 
befintlig byggnad 

Verksamhetsutrymmen Interna laster 
(eleffekt/sensibel effekt) 

Person-
täthet x) 

Specifikt 
uteluftflöde 

Kyla/ 
värme 

 Belysning Utrustning    

 35 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
10-19   
10 % av detta 
övrig tid 

  2 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
00-24       

15 m²/pers, 
10-19 

4,0 l/s, m², 
10-19  xx) 

Kyla till 
24°C 
Värme till 
21 °C 

   7 y) 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  3,5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  1  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
övrig tid 

15 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 
30 % av detta 
övrig tid 

20 m²/pers, 
07-19 
 vardagar 

1,8 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Värme till 
21 °C 

 

  7 y) 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  3,5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  1  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
övrig tid 

11   𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  5,5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  3,3  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
övrig tid 

13 m²/pers, 
07-19 
 vardagar 

1,8 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Kyla till 
24°C 
Värme till 
21 °C 

 
 7 y) 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

 3,5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  1  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
övrig tid 

12 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  6 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  3,6  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
övrig tid **** 

11 m²/pers, 
07-19 
 vardagar 
**** 

1,8 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Kyla till 
24°C 
Värme till 
21 °C 

 
 

  7 y) 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 vardagar 

  3,5 𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
07-19 helg 

  1  𝑊𝑊𝑣𝑣/m², 
övrig tid 

- 30 m²/pers, 
07-19 vardag
ar 

1,2 l/s, m², 
07-19 vardagar 

Värme till 
20 °C 

 

x) Personvärmeavgivning följer rekommendation enligt CIBSE Guide A, Section 1.4, (CIBSE,1999a, Integrated 
Environmental Solutions, 2012b): vuxen man med kroppsyta 2 [m²]; 80 [W] sensibelt, 60 [W] latent för en 
medelstrålningstemperatur över 22 °C och lätt arbete. 

xx) Butiker: Specifikt uteluftflöde är höjt från rekommendationen 3,0 [l/s, m²] i SVEBY Brukarindata för att öka 
graden av kyla. Inblåsningstemperaturen är 16 °C. 

VERKSAMHET 
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****  Kontorsrum: medelarea 12 [m²]/rum, 125 [W]/ PC ”vanlig”, 1 PC och person/kontorsrum, 70 % beläggning  

*5)     Kontor konferens: Belysning installerad effekt 10 [W/m²]. Medelarea konferensrum 30 [m²], 1 projektor 
200 [W]/rum och 6 personer/rum. 50 % beläggning.  

*6)     Datorhall och server:  Antagen effekt med ledning av energikalibrering mot mätdata för fjärrkyla och total 
elförbrukning 

y)    Med belysningsstyrning mot dagsljusinstrålning enligt kapitel om belysningsstyrning 
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4.3.6 Specifik fläkteleffekt och värmeåtervinningsgrad 

Energibehov för luftdistribution i byggnaderna modelleras med specifik fläkteleffekt (SFP-tal) för 
balanserat mekaniskt till- och frånluftssystem. Energibehov för tillskottsvärme i tilluften modelleras med 
sensibel värmeåtervinningsgrad för luftbehandlingssystemen med antagandet att frånluftstemperaturen 
alltid är 21 °C och luftbehandlingssystemet alltid är balanserat mellan till- och frånluft. 

4.3.6.1 Befintliga byggnader 

Specifik fläkteleffekt har antagits till 3,0 [kW/m³, s] för befintliga luftaggregat. Det har antagits att samtliga 
utrymmen ventileras med balanserad från- och tilluft. 

Sensibel värmeåtervinningsgrad antas till 48 % för samtliga utrymmen, utom kök som har 0 % sensibel 
värmeåtervinningsgrad. Den antagna värmeåtervinningsgraden har tagits fram efter upprepade iterativa 
simuleringar för att passa erfaren uppmätt värmebehov med hänsyn till byggnaderna i övrigt. Det är 
rimligt att tro att vissa husdelar har bättre återvinningsgrad, och andra husdelar sämre. Exempelvis är de 
tekniska installationerna i hus H mycket gamla med dålig värmeåtervinningsgrad. För 
energiberäkningsmodellen har detta emellertid liten betydelse. 

4.3.6.2 Om- och tillbyggnadsförslag 

Specifik fläkteleffekt har antagits till 1,5 [kW/m³, s] för nya luftaggregat. Det har antagits att samtliga 
utrymmen ventileras med balanserad från- och tilluft.  

Sensibel värmeåtervinningsgrad antas till 75 % för samtliga utrymmen. 

 

4.3.7 Nattfrikyla 

För både befintliga byggnader och ombyggnad gäller att nattfrikyla startar med forcering av luftflöde i 
luftbehandlingsaggregat till 60 % av det specifika uteluftflödet mellan klockan 22.00 – 05.00 då 
utomhustemperaturen ligger mellan 10 och 19 °C till dess att 21,5 °C uppnåtts i frånluften. Detta ger en 
påtaglig minskning av byggnadernas dagliga kylbehov för komfortkyla. Driftinformation från mätdata i 
styr- och övervakningssystemen för befintliga byggnader tyder på att luftaggregaten åtminstone i hus S och 
M har nattfrikylafunktion (Vasakronan, 2011b). 

 

4.3.8 Belysningsstyrning 

Belysningsstyrning bör eftersträvas för moderna kontorslösningar för att sänka elenergianvändningen för 
belysning och komfortkyla, samt förbättra den termiska komforten på grund av minskade 
internvärmelaster. Energiberäkningsprogrammet IES <Virtual Environment> har möjlighet att simulera 
belysningsstyrning på flera sätt. 

4.3.8.1 Befintliga byggnader 

Ingen belysningsstyrning finns för befintliga byggnader. Belysning antas vara påslagen enligt tidsschema 
redovisade under 4.7 Interna laster och specifikt uteluftflöde. 

4.3.8.2 Om- och tillbyggnadsförslag 

Belysningen för kontorsrum, kontorslandskap, korridorer för verksamhetsutrymmen, samt personal- och 
pentryutrymmen antas reglera ned från 100 % till cirka 60 % av maximal belysningseleffekt då global 
solinstrålning på horisontalplanet går mellan 100 och 500 [W/m²] som en följd av belysningsreglering med 
dagsljussensorer.  
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4.3.9 Typplanlösningar 

Ritningar med planlösningar för typplan i befintliga byggnader samt om- och tillbyggnadsförslaget 
redovisas i denna del. De färgade ytorna representerar olika verksamhetstyper enligt Interna laster och 
specifikt uteluftflöde. Samtliga våningsplanritningar med planlösning och verksamhetstyper finns redovisade i 
Bilaga 2 Planlösningar. 

4.3.9.1 Befintliga byggnader, typplan 

 

 

Figur 4.7 Planlösning 3 trappor, befintlig byggnad  
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4.3.9.2 Om- och tillbyggnadsförslag, typplan 

 

 

 

Figur 4.8 Planlösning typplan kontor 2 trappor och uppåt, om- och tillbyggnadsförslag 
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4.3.10 Areasammanställning 

I denna del redovisas de areaberäkningar som härrör från de geometriska modellerna av befintliga 
byggnader samt om- och tillbyggnadsförslaget. Gatukontoret äger vissa ytor i och runt byggnaderna i dess 
källarvåningar. Denna yta ingår i energiberäkningsmodellens geometriska modell men ej i byggnadernas 
bruttototalarea (BTA) och redovisas därför separat. 

4.3.10.1 Befintliga byggnader 

Area som använts för energiberäkning presenteras uppdelat på huskropp i de delar som är ovan mark i 
Tabell 4.8. 

Tabell 4.8. Area i energiberäkningsmodell, befintliga byggnader 

 [m²] 
Hus S Hus M Hus H Hus R Radtotal 

varav Gatu-
kontorets 
yta 

Undre källare 11 476 11 476 1 512 

Mellan källare  8 948 8 948 2 302 

Övre källare 15 253 15 253 1 926 

Bottenvåning  7 572 7 572 81 

1/2 TR  2 891 2 891 168 

1 TR 2 206 1 911 922 1 015 6 071 - 

2 TR 2 361 2 015 395 1 014 5 785 - 

3 TR 1 729 2 031 395 969 5 125 - 

4 TR 1 727 2 031 395 969 5 122 - 

5 TR 1 727 2 031 354 837 4 949 - 

6 TR 1 729 1 974 253 793 4 749 - 

7 TR 1 235 1 907 - 717 3 859 - 

8 TR - 2 003 - 186 2 189 - 

9 TR - 1 286 - - 1 286 - 

Summa separerat ovan 
mark 12 714 17 189 2 714 6 500 85 275 5 989 

 

Areauppdelning på verksamhetstyp och andel yta ingående i LOA visas i Figur 4.9. Cirka 80 % av 
byggnadens bruttototalarea (BTA) utgörs av uthyrbar lokalyta (LOA). 
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Figur 4.9 Areasammanställning, typer. Befintliga byggnader. Grönmarkerade delar ingår i byggnadens LOA 

 

Den areaberäkning som gjorts i energiberäkningsmodellen visar på totalyta Atemp (yta uppvärmd över 
10 °C men ej garage enligt Boverkets byggregler) och LOA (uthyrbar lokalarea) enligt Tabell 4.9, med 
beräkningssätt för Atemp (Schakt samt ouppvärmda ytor för lastgata ej medräknat) och LOA, samt 5 % 
avgående för ytterväggarea, eftersom areaberäkning är gjord vid ytterväggs ytterkant. 

 

Tabell 4.9 Beräknad totalarea, befintliga byggnader. LOA och Atemp, Hästskon 9 & 12 

Total LOA 59 800 [m²] 

Total Atemp 72 410 [m²] 
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4.3.10.2 Om- och tillbyggnadsförslag 

Area som använts för energiberäkning presenteras uppdelat på huskropp i de delar som är ovan mark i 
Tabell 4.10. Här syns att framförallt S- och H huset har mer yta och S-H och M-husen har två ytterligare 
våningsplan. 

Tabell 4.10. Area i energiberäkningsmodell, om- och tillbyggnadsförslag 

 [m²]  
Hus S Hus M Hus H Hus R Radtotal 

varav Gatu-
kontorets 

yta 

Undre källare 11 476 11 476 1512 

Mellan källare   8 948   8 948 2302 

Övre källare 15 253 15 253 1926 

Bottenvåning   7 572   7 572 81 

1/2 TR   2 891   2 891 168 

1 TR 2 403 1 921 929 1 041   6 272 - 

2 TR 2 643 2 038 753 1 003   6 438 - 

3 TR 2 629 2 046 728   969   6 372 - 

4 TR 2 619 2 046 728   969   6 362 - 

5 TR 2 566 2 046 728   941   6 280 - 

6 TR 2 529 1 989 728   798   6 043 - 

7 TR 2 486 1 989 728   717   5 919 - 

8 TR 2 080 1 989 728   194   4 991 - 

9 TR   995 1 989 728 -   3 712 - 

10 TR - 1 989 728 -   2 717 
 

11 TR - 1 190 - -   1 190  

Summa separerat 
ovan mark 20 950 21 232  7 506 6 632 102 436 5989 

 

Areauppdelning på verksamhetstyp och andel yta ingående i LOA visas i Figur 4.10. Cirka 80 % av 
byggnadens bruttototalarea (BTA) utgörs av uthyrbar lokalyta (LOA). 
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Figur 4.10 Areasammanställning, typer. Om- och tillbyggnadsförslag. Grönmarkerade delar ingår i byggnadens LOA. 

 

Den areaberäkning som gjorts i energiberäkningsmodellen visar på totalyta Atemp och LOA enligt 
Tabell 4.11, med beräkningssätt för Atemp (Schakt samt ouppvärmda ytor för lastgata m m ej medräknat) 
och LOA, samt 5 % avgående för ytterväggarea, eftersom areaberäkning är gjord vid ytterväggs ytterkant. 

 

Tabell 4.11 Beräknad totalarea, om- och tillbyggnadsförslag. LOA och Atemp, Hästskon 9 & 12 

Total LOA 72 750 [m²] 

Total Atemp 88 600 [m²] 
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4.4 Modell av akviferlagersystem 
Timvärden för utomhuslufttemperatur samt värme- och kylbehov från energisimulering för befintliga 
byggnader samt om- och tillbyggnadsförlaget läggs in i en modell i Microsoft Excel 2007 för beräkning av 
energianvändning för akvifersystemet. I denna Excel-modell görs beräkning av: 

• Värmeåtervinningsmöjlighet från SEB IT Kylcentral B 

• Elenergibehov för vätskekylaggregat VKA1/2 vid aktuell last, värmefaktor COP1 och kylfaktor 
COP2 med hänsyn till framledningstemperatur i värmesystemet VS10 och utgående 
köldbärarsystemtemperatur KB01 enligt Figur 4.12 samt utomhustemperatur och 
systemuppbyggnaden för akvifersystemet och dess reglering 

• Elenergibehov för fläktar i kylmedelkylare (KMK) 

• Fjärrkylabehov 

• Fjärrvärmebehov 

• Uttagen värme från akviferlagret 

• Uttagen kyla från akviferlagret 

• Återladdningsbehov av kyla till akviferlagret 

 

 

Figur 4.11. Framledningstemperatur i VS10 system för befintliga byggnader samt om- och tillbyggnadsförslag 

Nedan följer en redogörelse av regleringen som Excel-modellen följer med hänsyn till system-
uppbyggnaden för akvifersystemet. 

 

Försörjning av värmebehov i VS10 och varmvattenvärme: 

I första hand försörjs värmebehov i VS10 (byggnaders uppvärmning) och varmvattenförvärmning (hälften 
av varmvattenvärmeenergi) av värmeåtervinning från SEB IT Kylcentral B upp till 650 [kW] (0 [kW]). När 
värmeåtervinning ej räcker till startas VKA1/2 i värmepumpdrift upp till 750 [kW] (1250 [kW]) värme 
med utgående värmebärartemperatur i VS01 enligt VS10 framledningstemperaturkurva i Figur 4.11 med i 
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första hand värmeåtervinning från KB10 köldbärarsystem till förångare i VKA1/2 med utgående 
köldbärartemperatur i KB01 på 6°C (11°C) och i andra hand värmeuttag ur varma brunnar med utgående 
köldbärartemperatur i KB01 på 0°C. Resterande värmebehov, samt varmvattencirkulation försörjs från 
fjärrvärme. 

 

Försörjning av kylbehov i KB10: 

Vid värmepumpdrift: 

Försörjs i första hand från förångare i kylmaskiner VKA1/2 i värmepumpsdrift. Resterande kylbehov 
försörjs i första hand från frikylauttag i uteluften via KMK i lastintag då utomhustemperaturen understiger 
2,5 °C (5 °C) men överstiger -5°C, i andra hand från kylmaskinsdrift och i tredje hand från fjärrkyla. 

Kylmaskinsdrift: 

Kylmaskinsdrift upp till 500 [kW] (600 [kW] vid om- och tillbyggnad) kyla startar med utgående 
köldbärartemperatur 6 °C (11 °C vid om- och tillbyggnad) och flytande kondenseringstemperatur ned till 
utgående VS01 temperatur 25 °C när kylbehov finns i KB10 och värmebehov inte finns i VS10 eller täcks 
av värmeåtervinning från SEB IT Kylcentral B. Kondensorvärme bortkyls i KMK. 

 

 

Försörjning av kylbehov till kondensorer i SEB IT Kylcentral B sommartid: 

När värmeåtervinning till VS10 och varmvattenförvärmning avtar på grund av minskat värmebehov kyls 
resterande värme från SEB IT Kylcentral B bort i KMK. 

 

Återladdning av kyla till kalla brunnar vintertid: 

När utomhustemperaturen understiger -5 °C startar återladdning av kyla till kalla brunnar genom att värme 
från varma brunnar kyls bort i KMK och återförs till kalla brunnar vid 0 °C, till dess att balans uppnåtts i 
akviferlagret mellan uttagen energi i varma och kalla brunnar.  

 

Figur 4.12 visar värme- och kylfaktor för kylmaskinsinstallationen (VKA1/2) för befintliga 
systemtemperaturer på värmebäraren VS01 som är höga. Figur 4.13 visar värme- och kylfaktor för 
kylmaskinsinstallationen för om- och tillbyggnadsförslaget då värmebärartemperaturen är lägre. Data har 
erhållits från Carrier för kylmaskiner av typ 30XWH1152, option 5 & 86 (Carrier, 2011, 2012a, 2012b) och 
anpassats till diagram. Faktiska kylmaskiner som väljs kan vara av typ 30XWH-P1012 och 30XWH-P0562 
option 5 & 86. Dessa maskiner har något högre verkningsgrader och beräknade prestanda är därför något 
konservativa. 
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Figur 4.12. Värmefaktor COP1 och kylfaktor COP2 för befintliga byggnader som funktion av utgående temperatur VS01 
och KB01 

 

 
Figur 4.13. Värmefaktor COP1 och kylfaktor COP2 för om- och tillbyggnadsförslag som funktion av utgående 
temperatur VS01 och KB01 

Prestanda i form av värme- och kylfaktor COP1 och COP2 för kylmaskiner VKA1/2 antas försämras 
med 25 % vid minsta last 10 %. Detta är överslagsmässigt i enlighet med datakörningar på dellast för 
kylmaskin av typ Carrier 30XWH1152, option 5 & 86 (Carrier, 2011, 2012a, 2012b).  

Kylmedelkylare (KMK) placeras i lastintag. Dessa antas ha varvtalsreglerade axialfläktar som trycker luft 
genom flera värmeväxlarbatterier och ljuddämpare. Det antas att kylmedelkylarinstallationen har ett 
grundeleffektbehov på 6 [kW] och att det ökar till 30 [kW] vid maximal avkyld effekt i KMK. 
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4.5 LCC-modell och indata 
Fem alternativ för systemlösningar för energiförsörjning utreds i en LCC-kalkyl: 

0) Befintliga byggnader, SEB IT värmeåtervinning, fjärrvärme och fjärrkyla  
 

1) Befintliga byggnader, SEB IT värmeåtervinning, termiskt akviferlager, fjärrvärme och fjärrkyla 
 

2) Om- och tillbyggnad med nya VVS-tekniska system, SEB IT värmeåtervinning, fjärrvärme och 
fjärrkyla  
 

3) Om- och tillbyggnad med nya VVS-tekniska system, SEB IT värmeåtervinning, 
termiskt akviferlager, fjärrvärme och fjärrkyla  
 

4) Om- och tillbyggnad med nya VVS-tekniska system, termiskt akviferlager, fjärrvärme och 
fjärrkyla  

 

4.5.1 Förutsättningar 

Förutsättningar bygger på antagna energipriser, energiprisökningar och realränta. Betraktelsetid är 20 år. 
Realränta är 6 %. Energipriser och energiprisökningar framgår av Tabell 4.12. 

Tabell 4.12 Antagna energipriser, energiprisökning, effektpriser och fasta abonnemangsavgifter för LCC-modell, 
exklusive moms 

 Fast pris Effektpris Energipris Energiprisökning 

El - - 0,920 kr/kWh 2,2 % per år 

Fjärrvärme 

 

  2 000 kr   

  -     8 kr/MWh 

- 

0,28 kr/kWh  över     9,9 °C 
utomhustemperatur 

0,70 kr/kWh, 9,9 till -2,1 °C 
utomhustemperatur 

1,26 kr/kWh  under  -2,1 °C 
utomhustemperatur 

2,3 % per år 

SEB IT 
värme-
återvinning 

- - Kostnadsfri - 

Fjärrkyla 

100 000 kr  
utan akvifersystem 

460 kr / kW 

0,34 kr/kWh maj till 
september 

0,26 kr/kWh oktober till april 
utan akvifersystem 

2,4 % per år 

  85 000 kr  
med akvifersystem 

0,37 kr/kWh maj till 
september 

0,29 kr/kWh oktober till april 
med akvifersystem 
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Fjärrvärmepriset bygger på Fortums ”flexibel” avtal för 2012, där kostnadsmodellen är upplagd för lågt 
effektpris och högt energipris, vilket lämpar sig väl för topplastvärme för samtliga alternativ eftersom den 
kostnadsfria värmeåtervinningen från SEB IT och/eller värmepump täcker grundlast. 

 

Till investeringskostnad räknas byggentreprenad VVS- och eltekniska system samt byggåtgärder för att 
ställa i ordning teknikutrymmen, men inte byggherrekostnader i form av projektledningsutgifter med 
mera. Kostnader för alternativ 1 härrör från investeringskalkyl framtagen av Sweco för 
programhandlingen för akviferlagersystemet (Sweco, 2012). Kostnader för övriga alternativ (3 och 4) 
härrör från uppskattning av merkostnad för att bygga optimerade VVS-tekniska system. Priser är exklusive 
moms. 

 

Alt. 0 antas kosta 0 SEK i investeringskostnad  

Alt. 1 antas kosta cirka 16 500 000 SEK i investeringskostnad (akvifersystem). 

Alt. 2 antas kosta 0 SEK i investeringskostnad. 

Alt. 3 antas kosta cirka 26 500 000 SEK i investeringskostnad (akvifersystem). 

Alt. 4 antas kosta cirka 27 500 000 SEK i investeringskostnad (akvifersystem). 

 

För systemlösningarna med termiskt akviferlager kan abonnerad fjärrvärme- och fjärrkylaeffekt minskas. 

Alt. 0 antas abonnera 3 500 [kW] fjärrvärme, 3 100 [kW] fjärrkyla.  

Alt. 1 antas abonnera 1 500 [kW] fjärrvärme, 1 000 [kW] fjärrkyla.  

Alt. 2 antas abonnera 1 500 [kW] fjärrvärme, 3 100 [kW] fjärrkyla.  

Alt. 3 antas abonnera 1 500 [kW] fjärrvärme, 1 000 [kW] fjärrkyla.  

Alt. 4 antas abonnera 1 500 [kW] fjärrvärme, 1 000 [kW] fjärrkyla.  

 

Årlig underhålls- och driftskostnad för samtliga alternativ beräknas uppgå till cirka 1 % av 
investeringskostnad. 

 

Livslängden för värmepumpar antas vara 20 år, varpå ett belopp på 1 000 000 SEK reinvesteras. 
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5 Resultat 
Resultat i form av kyl- och värmebehov från energisimuleringar, energianvändning från 
försörjningssystemberäkningar, dagsljuskomfortsimuleringar, solvärmelasttal och beräknad termisk 
komfort presenteras i denna del. 

5.1 Kyl- och värmebehov 
Resultat från energisimuleringar med årsenergibehov av kyla och värme redovisas i effekt- och 
varaktighetsdiagram för byggnadens totala behov av värme för uppvärmning och kyla för komfort och 
processer i denna del.  

5.1.1 Befintliga byggnader 

Kyl och värmebehovet för befintliga byggnader redovisas i effektdiagram i Figur 5.1. Här syns att maximal 
värmeeffekt är cirka 4000 [kW], och maximal kyleffekt cirka 3000 [kW], i likhet med mätdata från Fortum 
enligt 4.8 Uppmätt energi för fjärrvärme, fjärrkyla och el. Dessutom finns en grundlast för kyla på cirka 200 [kW] 
som härrör från kökskyla, datahallar och ställverkstransformatorkyla. 

 

Värme och kylbehov, befintliga byggnader (exklusive SEB IT) 

 
Figur 5.1 Totalt årligt värme- och kyleffektbehov för fastigheterna kv Hästskon 9 & 12, befintligt (varmvatten och 
SEB IT exkluderad) 

 

Varmvatteneffektbehovet är ej redovisat i diagrammet i Figur 5.1, men effekten antas vara konstant 
cirka 70 [kW]. Det ger ett varmvattenenergibehov (VV10, VV20, VVC) på cirka 0,6 [GWh]. 
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Sorteras effektbehoven efter storleksordning i ett varaktighetsdiagram fås Figur 5.2, varaktighetsdiagram 
värme- och kyleffektbehov. Här redovisas även luftbehandlingsaggregatens värme- och kylbehov samt 
rumsapparaters värme- och kylbehov separat. Här framgår att värmebehovet för luftbehandling är relativt 
stort på grund av den låga värmeåtervinningen på cirka 48 %. 

 
Figur 5.2 Totalt årligt värme- och kyleffektbehov i varaktighetsdiagram för fastigheterna kv Hästskon 9 & 12, befintligt 
(SEB IT exkluderad) 
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5.1.2 Om- och tillbyggnadsförslag 

Kyl och värmebehovet redovisas i effektdiagram i Figur 5.3. Här syns att maximal värmeeffekt är cirka 
3500 [kW] (lägre än befintligt), och maximal kyleffekt cirka 3500 [kW] (högre än befintligt).  Dessutom 
finns en grundlast för kyla något över 200 [kW] som härrör från kökskyla, datahallar och 
ställverkstransformatorkyla. Dagtid finns dessutom ett större behov av kyla även på vintern. Detta beror 
troligtvis på utökade kontors- och butiksytor med stora internvärmelaster. 

 

Värme och kylabehov, om- och tillbyggnadsförslag (exklusive SEB IT) 

 

 
 

Figur 5.3 Totalt årligt värme- och kyleffektbehov för fastigheterna kv Hästskon 9 & 12, om- och tillbyggnadsförslag 
(varmvatten och SEB IT exkluderad) 

 

Varmvatteneffektbehovet redovisas inte i Figur 5.3, men antas vara konstant cirka 70 [kW]. Det ger ett 
varmvattenenergibehov (VV10, VV20, VVC) på cirka 0,6 [GWh]. 
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Sorteras effektbehoven efter storleksordning i ett varaktighetsdiagram fås Figur 5.4, varaktighetsdiagram 
värme- och kyleffektbehov. Här redovisas även luftbehandlingsaggregatens värme- och kylbehov samt 
rumsapparaters värme- och kylbehov separat. 

 
Figur 5.4 Totalt årligt värme- och kyleffektbehov i varaktighetsdiagram för fastigheterna kv Hästskon 9 & 12, om- och 
tillbyggnadsförslag (SEB IT exkluderad) 
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5.2 Energianvändning 
I denna del redovisas total energianvändning, köpt energi, samt specifik energianvändning för de olika 
scenarion som utretts, samt även den kalibrering av simuleringen för befintliga byggnader mot 
energimätdata som gjorts. 

5.2.1 Kalibrering mot energimätare 

Figur 5.5 visar att kalibrering av energisimuleringsmodellen för befintliga byggnader stämmer någorlunda 
överrens med mätdata ifrån perioden cirka 2001-2004. Tyvärr finns ej uppgift på total elmätare för 
Hästskon 9.  Däremot avviker total elenergi något från simulering jämfört med Hästskon 12:s elmätare. 
Det kan bero på att energiberäkningsmodellen har något låg elenergianvändning för verksamheter. 
Möjligtvis kan det bero på att någon datahall har högre elanvändning än den antagna, vilket är svårt att 
kontrollera då det inte finns specificerade mätdata för detta. 

 

Figur 5.5 Total energianvändning, kalibrering av simulering mot energimätare [MWh/år] 
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5.2.2 Total energianvändning 

Total energianvändning i Figur 5.6 redovisar all använd energi för fastigheterna Hästskon 9 och 12, både 
fastighetsspecifik och verksamhetsspecifik, exkluderat el till SEB IT:s datahallar (som ej ligger i 
fastigheterna Hästskon 9 och 12). Här ingår också jämförelsen mot mätare, medelvärde mellan 2001 och 
2004. Tyvärr finns ej uppgift på total elmätare för Hästskon 9. Det är tydligt att verksamhetsel utgör den 
största delen av elenergiförbrukningen i fastigheterna.  

 

 
Figur 5.6 Total energianvändning [MWh/år] 
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5.2.3 Köpt energi 

Köpt energi definieras här som specifik energianvändning för luftbehandling i allmänna och uthyrbara 
ytor upp till max cirka 2,0 [l/s, m²] (enligt Boverkets byggregler, Boverket, 2011), hissar, belysning i 
allmänna ytor, elförluster i högspänningstransformator, fastighetsspecifikt och verksamhetsspecifikt kyla- 
och värmebehov. Detta är inte samma sak som specifik energianvändning enligt definitionen i BBR 2012 
eftersom verksamhetsenergi bland annat till processkyla  inkluderas. Värmeåtervinningen från SEB IT 
Kylcentral B är kostnadsfri och ingår därför ej, däremot ingår kylning sommartid av kondensorer i SEB IT 
Kylcentral B. 

Detta är att betrakta som fastighetsägarens (Vasakronans) köpta energi, trots att kostnaden för 
processkyla, till exempel kökskyla och datahallskyla, samt ridåvärme i butiksentréer som hålls öppna mer 
än normalt bör tilldelas berörd verksamhet. Detta är också indata till LCC-analysen. 

Resultaten i Figur 5.7 pekar på en säsongsenergiverkningsgrad för el till kylmaskiner som förser 
byggnadernas kyla och värmebehov tillsammans med akviferlösningen på ca 5,6 för befintliga byggnader 
(se pilar) och 7,0 för om- och tillbyggnadsförslag med värmeåtervinning från SEB IT, samt ca 6,7 för om- 
och tillbyggnadsförslaget utan värmeåtervinning. 

 
Figur 5.7 Köpt energi [MWh/år] 
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5.2.4 Specifik energianvändning 

Specifik energi definieras här enligt definitionen i BBR 2012 (Boverket, 2011) som energianvändning för 
luftbehandling i allmänna och uthyrbara ytor upp till max cirka 2,0 [l/s, m²], pumpar, hissar, belysning i 
allmänna ytor samt fastighetsspecifikt kyl- och värmebehov. Processkyla för högspänningstransformator, 
kökskyla, serverrum och datahallskyla samt ridåvärme i butiksentréer som hålls öppna mer än normalt 
ingår ej. Komfortkylbehov och normalt uppvärmningsbehov ingår samt elbehov till försörjning av detta. 

Värmeåtervinning från processkylmaskiner i SEB IT Kylcentral B behöver normalt inte räknas in i specifik 
energianvändning då det är en form av återanvänd restvärme. Den inkluderas ändå här för jämförelsens 
skull eftersom den innebär ett beroende av SEB IT:s datahallskyla. 

 
Figur 5.8 Specifik energianvändning [MWh/år] 
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Delas den specifika energianvändningen upp på arean Atemp enligt definitionen i BBR 2012 (samtliga 
uppvärmda ytor) fås nyckeltal enligt Figur 5.9. 

 

 

 
Figur 5.9 Specifik energianvändning [kWh/m² Atemp, år] 
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5.2.5 Energianvändning enligt Miljöbyggnad 2.1 indikator 1 

I Miljöbyggnad 2.1 ingår under kategorin energi bedömningen av byggnadens energianvändning. Här 
används ett nyckeltal för specifik energianvändning enligt samma definition som i BBR 2012 men delat 
med lokalarea (LOA) i stället för area Atemp som för BBR:s nyckeltal. Kravnivåer för GULD och SILVER 
klassning för befintliga lokalbyggnader redovisas i Figur 5.10. Man kan se att med akviferlösningen klaras 
SILVER nivå och vid ombyggnaden GULD nivå. Energianvändningen blir mycket låg vid ombyggnad. 
Om värmeåtervinning från SEB IT:s Kylcentral B räknas bort blir resultaten ännu bättre. 

 
Figur 5.10 Energianvändning enligt Miljöbyggnad 2.1 indikator 1 [kWh/m² LOA, år] 
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5.3 Dagsljuskomfort 
Miljöbyggnad 2.1 har en indikator för dagsljuskomfort. För att uppfylla GULD kravet krävs en 
dagsljusfaktor på 1,2 vid halva rumsdjupet och på 0,8 [m] höjd över golvet enligt SS 914201, vilket ska 
visas med datorberäkning. Kravet gäller endast rum där personer vistas mer än kortvarigt. Detta kan tolkas 
som att kontorsarbetsplatser ingår i bedömningen men inte mötesrum och pentryn. 

5.3.1 Befintliga byggnader 
Figur 5.11 visar dagsljusfaktor med konturlinjer för ett typplan vid 3 trappor på golvnivå för om- och 
tillbyggnadsförslaget. Bilden tyder på att i stort sett samtliga rum klarar GULD kravet på 1,2 i 
dagsljusfaktor vid halva rumsdjupet. 

 

 
Figur 5.11 Dagsljusilluminans, dagsljusfaktor för befintliga byggnader, 3 trappor 

  

Norr 
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5.3.2 Om- och tillbyggnadsförslag 
Figur 5.12 visar dagsljusfaktor med konturlinjer för ett typplan vid 3 trappor på golvnivå för om- och 
tillbyggnadsförslaget.  

 

Figur 5.12 Dagsljusilluminans, dagsljusfaktor för om- och tillbyggnadsförslag, typplan 3 trappor 

Från Figur 5.12 framgår att dagsljusfaktorn snabbt avtar vid rummen på M-husets västra fasad. Dessa rum 
uppfyller därför inte GULD kravet på dagsljusfaktor 1,2 på halva rumsdjupet med den valda 
fasadlösningen. Det är sannolikt att detta är en följd av skymningen som uppstår vid Malmskillnadsgatan 
på grund av byggnadernas höjd och S-husets inskränkning av Malmskillnadsgatans bredd. För att förbättra 
situationen krävs större andel glasad yta på byggnadens nedre våningar. Dagsljuskomforten är sannolikt 
bättre på ovanliggande våningar 

Figuren visar även att ljusgården i H-husets västra del ger mycket lite dagsljus till de intilliggande 
kontorslandskapen i H- och M-husen och därför inte fungerar. Även detta kan bero på byggnadens höjd. 

Norr 
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5.4 Solvärmelast 
I Miljöbyggnad 2.1 finns indikatorn för solvärmelast (SVL). Denna beskriver instrålad solvärme 
[W/m² golvyta i rum] som belastar byggnadens komfortkylasystem. Ju lägre denna är, desto mindre blir 
energianvändningen för komfortkyla. 

För Miljöbyggnad 2.1 gäller  

SVL ≤ 48 [W/m²] för kravnivå BRONS 

SVL ≤ 43 [W/m²] för kravnivå SILVER 

SVL ≤ 32 [W/m²] för kravnivå GULD 

Det totala betyget för solvärmelast utgår från det sämsta rummet på det våningsplan som bedöms ha 
högst solvärmelast. Om minst 50 % av rummen klarar högre kravnivå kan betyget ökas ett steg. 

För solvärmelasttalsberäkningen får samtliga solavskärmande egenskaper medräknas såsom överhäng, 
skuggande byggnader, fast och rörlig yttre och inre solavskärmning, solskyddsglas och persienner. 
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5.4.1 Befintliga byggnader 

Figur 5.13 beskriver solvärmelasttalet för ett antal rum i befintliga byggnader på ett typplan vid 3 trappor. 
Mörkgrå färgsättning innebär att ingen klassning uppnås, rödbrun innebär att BRONS nivå uppnås, ljusgrå 
SILVER nivå, ljusgul GULD nivå. Ofärgade ytor är inte analyserade. För denna beräkning har 
mellanliggande persienner i 2-glas fönster av äldre typ antagits vara neddragna till 30 % för ett fall och till 
100 % med 60° lamellutning för ett annat fall för att jämföra dess betydelse. 

 
Figur 5.13 Solvärmelasttal, för befintliga byggnader, 3 trappor, persienner neddragna till cirka 30 % 

Det framgår av Figur 5.13 att flera av rummen inte klarar någon klassning alls då solavskärmning i form av 
persienner inte är fullt neddragna, vilket är ett realistiskt scenario.  

  

Norr 
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Det framgår av Figur 5.14 att alla rum klarar klassning, lägst BRONS, och sammantaget SILVER då 
solavskärmning i form av persienner är fullt neddragna. Detta visar betydelsen av persienner för 
solavskärmningen i befintliga glasrutor. Dessvärre är det sannolikt att persienner normalt inte är fullt 
fördragna därför att det väsentligt minskar dagsljusinsläppet. 

 
Figur 5.14 Solvärmelasttal, för befintliga byggnader, 3 trappor, persienner neddragna till cirka 100 % 

  

Norr 
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5.4.2 Om- och tillbyggnadsförslag 

Figur 5.15 visar solvärmelast enligt Miljöbyggnad för ett typplan vid 3 trappor för om- och 
tillbyggnadsförslaget. De flesta ytor uppfyller kravnivå GULD för solvärmelasttal. Detta är tack vare 
mycket god yttre solavskärmning i kombination med modernt solskyddsglas. Ett fåtal rum uppnår endast 
BRONS kravnivån. Dessa ligger dock på gränsen till SILVER, och det är möjligt att anpassa rumsdjup 
och solavskärmning för att uppnå SILVER. Troligtvis finns ändå några rum som endast uppnår BRONS 
eller SILVER nivå framförallt på övre, mer solutsatta våningsplan.   

Bedömningen är att man kan uppnå kravnivå SILVER på denna indikator för ett om- och 
tillbyggnadsförslag. Detta är en kompromiss för att dessutom kunna uppnå kravnivå GULD på 
dagsljuskomfort. 

 

 

Figur 5.15 Solvärmelasttal för om- och tillbyggnadsförslag, typplan 3 trappor 

  

Norr 
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5.6 Termisk komfort 
För termisk komfort utreds ett sommarfall med hänsyn till PPD-index (Percentage People Dissatisfied) 
samt operativ temperatur i mittpunkten för utvalda rum.  

För att redovisa detta har solexponerade kontorsytor på 3 trappor för befintliga byggnader (Hästskon 9 & 
12), samt ett typplan på 3 trappor för om- och tillbyggnadsförslaget (endast ombyggda delar i Hästskon 12 
det vill säga hus S, M, H) valts för komfortberäkning och operativ temperaturberäkning i 
energiberäkningsprogrammet IES <Virtual Environment> 6.4.0.8. 

För Miljöbyggnad 2.1 gäller att man skall klara  

PPD-index < 20 % för kravnivå BRONS 

PPD-index < 15 % för kravnivå SILVER 

PPD-index < 10 % för kravnivå GULD 

Betyget utgår från det sämsta rummet. Om mer än hälften av de bedömda rummens yta uppfyller högre 
kravnivå höjs totalbetyget till denna nivå. Det innebär att GULD klassning på termisk komfort indikatorn 
kan uppnås även om hälften av rummens yta endast uppfyller kravnivå SILVER, om resterande yta 
uppfyller kravnivå GULD. 

Vid komfortberäkning gäller följande konventionella förutsättningar: 

• Beklädnadsnivå 0,69 [clo] (motsvarande medeltung klädsel, man) 

• Aktivitetsnivå motsvarande 90 [W sensibel effekt/person] eller 1,5 [met] vid cirka 22 °C 
rumstemperatur (man vid lätt kontorsarbete). 

• Lufthastighet i vistelsezon 0,10 [m/s] 

För termisk komfort i vinterfallet klarar endast beräkningsprogrammet IES <Virtual Environment> 
6.4.0.8 att räkna ut den operativa temperaturen i en medeltemperaturnod för rummets mittpunkt, men 
termisk komfort i ett vinterfall är kritiskt invid ytterväggar. I rummets mittpunkt uppfylls kraven för 
termisk komfort för vinterfallet med PPD-index under 10 % i både befintliga byggnader och om- och 
tillbyggnadsförslaget och det är därför mindre intressant att redovisa.  
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5.6.1 Befintliga byggnader 

Termisk komfort sommartid för befintliga byggnader ter sig olika beroende på hur solavskärmningen med 
mellanliggande persienn i tvåglasrutor används. Här redovisas PPD-index och operativ temperatur både 
för ett scenario med samtliga mellanliggande persienner neddragna till cirka 30 % och till 100 %. Figur 
5.16 och Figur 5.17 visar scenariot med persienn neddragen till 30 % och med 60° lamellutning. Vissa rum 
får PPD-index över 20 % och kan därför inte uppnå klassning enligt Miljöbyggnad. 

 
Figur 5.16 PPD-index sommar för befintliga byggnader, 3 trappor, utvalda rum, persienner neddragna till cirka 30 % 

Tabell 5.1 visar andelen av rumsytan som får högre maximalt PPD-index än 15 %, respektive 10 %. 

Tabell 5.1 Andel av rumsyta med olika PPD-nivå sommar, befintliga byggnader, persienner neddragna till cirka 30 % 

Andel av rumsyta med högre PPD-index än 15 % 14 % 

Andel av rumsyta med högre PPD-index än 10 % 76 % 

 

 
Figur 5.17 Operativ temperatur sommartid för befintliga byggnader, 3 trappor, utvalda rum, persienner neddragna till 
cirka 30 % 
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Om persiennerna är neddragna till 100 % fås resultaten i Figur 5.18 och Figur 5.21. Det är tydligt att 
PPD-index är lägre, liksom operativ temperatur är lägre då persienner är fullt neddragna. Dessa resultat 
tyder på mycket bättre termisk komfort, men fullt fördragna persienner begränsar ljusinsläppet väsentligt. 
Det är därför troligt att brukare inte önskar fullt fördragna persienner. Detta scenario uppfyller emellertid 
kravnivå GULD. 

 

Figur 5.18 PPD-index sommar för befintliga byggnader, 3 trappor, utvalda rum, persienner neddragna till 100 % 

 
Tabell 5.2 visar andelen av rumsytan som får högre maximalt PPD-index än 15 %, respektive 10 %. 

Tabell 5.2 Andel av rumsyta med olika PPD-nivå sommar, befintliga byggnader, persienner neddragna till 100 % 

Andel av rumsyta med högre PPD-index än 15 %   0 % 

Andel av rumsyta med högre PPD-index än 10 % 30 % 

 

 

Figur 5.19 Operativ temperatur sommar för befintliga byggnader, 3 trappor, utvalda rum, persienner neddragna till 
100 %   
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5.6.2 Om- och tillbyggnadsförslag 

För fönsterglas i om- och tillbyggnadsförslaget reducerar en inre ljus och genomlysande gardin den direkta 
solenergin och minskar ljusbländning men påverkar bara g-värdet marginellt. G-värdet är istället mycket 
lågt tack vare yttre solavskärmning och modernt solskyddsglas. Dagsljuskomforten vid soliga 
sommardagar blir då sannolikt mycket god samtidigt som det ger mycket god termisk komfort. Att god 
termisk komfort uppnås sommartid syns på det låga PPD-index i Figur 5.20 samt och på den mycket låga 
operativa temperaturen i Figur 5.21. Klassning GULD uppnås. 

 

Figur 5.20 PPD-index för om- och tillbyggnadsförslag, typplan 3 trappor, utvalda rum 

 
Tabell 5.3 visar andelen av rumsytan som får högre maximalt PPD-index än 15 %, respektive 10 %. 

Tabell 5.3 Andel av rumsyta med olika PPD-nivå, om- och tillbyggnadsförslag 

Andel av rumsyta med högre PPD-index än 15 %   0 % 

Andel av rumsyta med högre PPD-index än 10 % 25 % 

 

 
Figur 5.21 Operativ temperatur för om- och tillbyggnadsförslag, typplan 3 trappor, utvalda rum  
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5.7 LCC-analys 
Resultatet av LCC-beräkningen följer i Figur 5.22. Det finns en tydlig tendens att akvifersystemlösningarna 
(alternativ 1, 3, 4) reducerar energikostnaden. Den sammantagna besparingen (LCC-resultatet) över en 
20-års period är cirka 30 – 40 MSEK för alternativ 1,3 och 4. Alternativ 4 har endast en liten 
kostnadsökning trots att beroendet av värmeåtervinning från SEB IT:s Kylcentral B utesluts. 

 
Figur 5.22 LCC-nuvärden för alternativen vid 20 års betraktelsetid 

 
Nyckeltal över LCC-resultat jämfört med alternativ 0, besparing per år, återbetalningstid samt avkastning 
på investerat kapital syns i Tabell 5.4. 

 

Tabell 5.4 LCC resultat, nyckeltal i tabellform (20 års betraktelsetid) – jämförelse med alternativ 0 

 Alt 1  

Befintliga 
byggnader 
och 
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Alt 2  

Om- och 
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Alt 3  

Om- och 
tillbyggnadsförslag 
och akvifersystem 

Alt 4  

Om- och 
tillbyggnadsförslag 
och akvifersystem 
utan SEB IT VÅ 

LCC resultat -30 % -14 % -35 % -27 % 

Besparing per år 3 650 000 SEK 1 165 000 SEK 4 790 000 SEK 4 255 000 SEK 

Återbetalningstid 4,5 år - 5,5 år 6,5 år 

Avkastning på 
investerat kapital 22 % - 18 % 15 % 
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6  Diskussion och slutsatser 

Befintliga byggnader i kvarteret Hästskon 9 och 12 har åldrande VVS-tekniska system med 
värmeapparater som driver upp värmesystemtemperaturer och köldbärarsystem som saknar tillräcklig 
kapacitet för att åstadkomma tillräcklig komfort enligt Miljöbyggnadskrav för dimensionerande 
sommarfall. Fläkteleffekten för befintliga luftbehandlingsaggregat är hög och värmeåtervinningsgraden är 
låg. 

Värmeåtervinning från SEB IT:s Kylcentral B som togs i drift under 2010 ger ett positivt bidrag till 
fastigheten vilket minskar dess egna energianvändning, men fastighetsägaren måste idag bortkyla 
kondensorvärme från hyresgästens kylcentral sommartid med dyr fjärrkyla. 

Försörjning av värme och kyla med ett termiskt akviferlagersystem är mycket lönsamt, men lösningen är 
komplex. Den lämpar sig emellertid väl för kvarteret Hästskon som är en mycket stor anläggning, vilket 
ger potentiellt stora energibesparingar. Lösningen är så optimerad att abonnerad fjärrvärme- och 
fjärrkylaeffekt kan minskas, och det mesta av byggnadernas köpta fjärrvärme- och fjärrkylaenergi kan 
ersättas med el. 

Akviferlagersystemets implementering i befintliga byggnader (alternativ 1) ger en säsongsenergi-
verkningsgrad via kylmaskiner för värme- och kylbehov på 5,6. Detta är möjligt tack vare en kombination 
av värmeåtervinning från köldbärarsystemet på värmebärarsystemet via värmepumpsdrift eftersom det 
under stor del av året finns samtidiga kyl- och värmebehov, samt frikyla från akviferlagret och frikyla via 
uteluften. 

Akviferlagersystemets implementering i ett om- och tillbyggnadsförslag (alternativ 3) ger en säsongsenergi-
verkningsgrad via kylmaskiner för värme- och kylaförsörjning på 7,0. Detta är möjligt då VVS-tekniska 
system vid en framtida ombyggnad optimeras för bästa verkningsgrad med låga värmebärartemperaturer 
och höga köldbärartemperaturer i kombination med fördelarna från akviferlagersystemet. Detta kräver att 
nya VVS-tekniska system utformas omsorgsfullt med hänsyn till systemoptimeringen. 

Alternativ 5, om- och tillbyggnadsförslag med akviferlagersystem och utan SEB IT värmeåtervinning ger 
en säsongsenergiverkningsgrad på kylmaskiner för värme- och kylaförsörjning på 6,7. Alternativet innebär 
att man genom att lägga till ytterligare en kylmaskin på cirka 500 [kW] värmeeffekt för värmeförsörjning 
producerar sin egen värme med värmepumpfunktion ur ett balanserat akviferlagersystem och på så sätt 
gör sig fri från värmeåtervinning från SEB IT Kylcentral B. Optimerade VVS-tekniska system tillsammans 
med akviferlagersystemet innebär att energianvändningen bara ökar marginellt. Anledningen till att 
säsongsenergiverkningsgraden minskar något från 7,0 till 6,7 är att SEB IT värmeåtervinningens bortfall 
gör att kylmaskiner måste arbeta fler timmar både som värmepump och kylmaskin, med krav på något 
högre utgående värmebärartemperatur på kondensorsida istället för flytande (låg) 
kondenseringstemperatur vilket är fallet för alternativen 2 och 4. 

Miljöbyggnadssystemet har indikatorer för bland annat energianvändning, bedömning av termisk komfort 
med PPD-index, dagsljuskomfort med dagsljusfaktor och solvärmebelastning med instrålad 
solvärmeeffekt. Med akviferlagersystemet uppfyller kvarteret Hästskon vid ombyggnad det högsta kravet 
GULD på energianvändningsindikatorn.  

Det finns ett samband mellan termisk komfort, dagsljusinsläpp och solavskärmning och därför måste 
dessa prestanda bedömas med hänsyn till varandra. Moderna dynamiska simuleringsprogram som 
IES <Virtual Environment> tillåter mycket noggrann bedömning av dessa nyckelindikatorer för att 
optimera prestanda i dessa hänseenden och möjliggör systemdesign för optimal funktion som också 
uppfyller de högsta kraven. Den analys som gjorts i detta arbete visar att det är mycket viktigt att bedöma 
dessa parametrar tillsammans. 
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Fasaden på hus S kräver optimering av solavskärmning och dagsljustransmission med hänsyn till 
rumsdjupet. I vissa delar är ett djupt kontorslandskap planerat, och då är stor glasad area i kombination 
med fasta utvändiga solavskärmningar och modernt solskyddsglas med hög dagsljustransmittens en 
tänkbar lösning, vilket visas i resultaten för detta arbete. Både kravnivå SILVER på solvärmelasttal och 
GULD på dagsljuskomfort uppnås för S-huset, liksom även kravnivå GULD på termisk komfort 
sommartid. Glaset på fasaden mot Sveavägen och Mäster Samuelsgatan blir mycket genomskinlig även 
utifrån, med låg utvändig ljusreflektans. Det ökar möjligheten att se in i byggnaden och minskar 
”spegelfasad”-effekten som kan upplevas som otrevlig sett utifrån. Då grunda rum placeras i hörn av 
byggnaden mot sydväst måste däremot en mycket avskärmande glastyp väljas för att ge tillräcklig 
solavskärmning och låg solvärmelast enligt kraven i Miljöbyggnad. Detta ökar också spegelglaseffekten. 

Om- och tillbyggnadsförslaget har planer för en ljusgård i hus M/H, men dagsljussimulering visar att den 
inte fungerar för att öka dagsljusfaktorn på de lägre våningsplanen. Det beror troligtvis på M-husets höjd i 
förhållande till ljusgårdens djup. Liknande problem finns för M-husets västra fasad mot 
Malmskillnadsgatan som inte uppnår tillräcklig dagsljusfaktor, troligtvis beroende på inskränkningen av 
Malmskillnadsgatans bredd och S- och M-husens höga höjd. Samtidigt visar solvärmelastberäkningar att 
det är möjligt att öka solenergiinsläpp och därmed dagsljusinsläpp på båda dessa delar. En lösning för att 
öka dagsljusfaktorn skulle därför kunna vara att göra ljusgården mycket större, ungefär som ljusgården i 
hus R, samt att öka den generella mängden glasad yta på H-huset mot norr och öst och M-husets västra 
fasad. 

Utredningarna av termisk komfort visar att befintliga byggnader är beroende av fullt fördragna 
mellanliggande persienner i gamla tvåglasrutor för att uppnå god termisk komfort sommartid. Eftersom 
detta kraftigt minskar dagsljusinsläppet är det sannolikt att dessa persienner inte används på detta sätt. 
Lösningen är dessutom känslig då fastigheten är beroende av hyresgästers persienner för att 
klimatanläggningen skall fungera så att den uppfyller moderna krav på termisk komfort. 

För om- och tillbyggnadsförslaget uppnås mycket god termisk komfort samtidigt som dagsljusinsläppet är 
mycket bra. En ljus genomsiktlig invändig gardin minskar bländningen från infallande sol. I övrigt sörjer 
yttre solavskärmning och modernt solavskärmningsglas för att solenergiinstrålningen blir låg samtidigt 
som dagsljusinsläppet blir högt, och den resulterande termiska komforten sommartid blir mycket hög. 

Sammanfattningen av utredningen kring optimering av ett om- och tillbyggnadsförslag för att uppfylla 
Miljöbyggnadskraven med den svåraste optimeringsproblematiken kring dagsljus, solvärmelast och termisk 
komfort är att med viss anpassning av utformningen av förslaget för att få god dagsljuskomfort samtidigt 
som termisk komfort och solvärmelastkrav uppfylls kan GULD klassning i Miljöbyggnad 2.1 uppnås för 
kvarteret Hästskon 12 och 9 i sin helhet. 

De ekonomiska fördelarna med akviferlösningen syns tydligt i den LCC-analys som genomförts. Denna 
tyder på en sammantagen besparing (LCC-resultat) över en 20-års period på cirka 30 – 40 MSEK för 
alternativen 1, 3 och 4 med akviferlagersystem i någon form. Högst blir besparingen för alternativ 3 som 
kombinerar akviferlagersystemet med ett om- och tillbyggnadsförslag där VVS-tekniska system optimeras 
för bästa verkningsgrad, och SEB IT:s Kylcentral B behålls med värmeåtervinning till byggnadernas 
värmesystem. 
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Bilaga 1 Geometrisk modell 
Geometriska modeller har skapats i Google Sketchup med ledning av relationsritningsunderlag för 
befintliga byggnader, samt om- och tillbyggnadsförslag från Equator Arkitekter. I denna bilaga finns fler 
översiktsbilder som visar de geometriska modellerna. 

 

1. Befintliga byggnader 
Figuren visar den geometriska modellen av kv Hästskon 12 och 9 i befintligt utförande. Modellen har 
byggts upp i Google Sketchup Pro 8.0 med ledning av relationsritningsunderlag från Vasakronan 
(Vasakronan, 2012e) med både plan- och fasadritningar. Modellen har sedan exporterats till IES <Virtual 
Environment> 6.4.0.8 för energiberäkning. 

 

 
Figur 0.1 Översiktsbild över geometrisk Google Sketchup-modell av befintliga kv Hästskon 9 & 12 



Energisimulering av kvarteret Hästskon 9 och 12 med ombyggnad och termiskt akviferlager 
 

Bilaga 1 Geometrisk modell 
-2- 

 
Figur 0.2. Geometrisk energiberäkningsmodell i Google Sketchup för befintliga byggnader. 

 

 
Figur 0.3 



Bilaga 1 Geometrisk modell 

Bilaga 1 Geometrisk modell 
-3- 

 
Figur 0.4. Geometrisk energiberäkningsmodell i Google Sketchup för befintliga byggnader. 
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2. Om- och tillbyggnadsförslag 
Figuren visar den geometriska modellen av kv Hästskon 12 och 9 för om- och tillbyggnadsförslaget. 
Modellen har byggts upp i Google Sketchup Pro 8.0 med ledning av arkitektförslag daterat 2009-08-31 för 
ytor som tagits fram av Equator arkitekter (Vasakronan, 2012d) med planritningar.  

För fasaden har antaganden om glasad yta gjorts. En solavskärmningslösning har också tagits fram. Dessa 
har anpassats för att tillsammans med vald glastyp ge goda möjligheter att uppfylla krav i Miljöbyggnad 2.1 
gällande solvärmelast och dagsljuskomfort. Principfasadritningar i Figur 4.4 och Figur 4.5 visar 
fasadlösningen med dimensioner och solavskärmning. 

Den geometriska modellen exporteras till IES <Virtual Environment> 6.4.0.8 för energiberäkning. 

 
Figur 0.5 Geometrisk energiberäkningsmodell i Google Sketchup för om- och tillbyggnadsförslag. 
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Figur 0.6 

 

 
Figur 0.7 
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Figur 0.8 

 



 

 
 

Bilaga 2 Planlösningar 
Planlösningar för befintliga byggnader samt om- och tillbyggnadsförslaget som använts för 
energiberäkning kan inte redovisas med hänsyn till SEB:s sekretess. 
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