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Abstract 

Utö is an island located approximately 16 km northeast of Nynäshamn in the archipelago of Stockholm, 

managed by Skärgårdsstiftelsen. Utö Värdshus is located at the north side of the island and provides facili-

ties like hotel rooms, cabins, restaurant and conference and meeting halls. Some parts of the buildings are 

heated by heat pumps using lake heat from old water filled caves. The ventilation in the buildings used for 

conference and meetings are poor and does not meet the current regulations for such facilities. 

The purpose with the project was to investigate the possibilities and costs to improve the ventilation in the 

conference buildings and also investigate possibilities for a small district heat system. The project was 

conducted in collaboration with Skärgårdsstiftelsen, Utö Värdshus and with Värmex who have contribut-

ed with material for the actual system in the heat central. Study visits have been carried out to collect data 

from the reality and map the current energy systems. Models for the conference buildings has been creat-

ed in the simulation software Design Builder were also the savings were able to establish for implementa-

tion of new ventilation systems. Calculations has been performed to establish important key parameters 

used in the simulation and also when dimensioning a new heat central.  

By installing FTX-ventilation and at the same time reduce the infiltration in Societetshuset and Disponen-

thuset, 34 % and 54 % of the annual heating need can be reduced in the buildings. If also a small district 

heat system is constructed between the buildings included in this study and if a new heat pump and solar 

heat system is installed, an annual saving corresponding 84 000 SEK can be reached in electricity costs. 

The annual carbon dioxide emissions can be reduced by 3,1 tons which corresponds to 34 % of the actual 

emission levels.  
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Sammanfattning 

Utö ligger ca 16 km nordost om Nynäshamn i Stockholms skärgård som förvaltas av Skärgårdsstiftelsen. 

På öns norra del ligger Utö Värdshus som har hotell, stugor, restaurang, konferens och-samlingslokaler. 

Delar av Värdshuset är idag uppvärmda med hjälp av värmepumpar i en värmecentral som tar sin värme 

från närbelägna vattenfyllda gruvhål. Ventilationen i fastigheterna som används som konferens och sam-

lingslokaler är bristfällig och uppfyller inte dagens standard för konferenslokaler.  

Syftet med projektet var att undersöka möjligheter och kostnader för att förbättra ventilationen i byggna-

derna samt undersöka förslag för att minska energianvändningen. Projektet har genomförts i samarbete 

med Skärgårdsstiftelsen, Utö Värdshus och med Värmex som bidragit med underlag för värmecentralen. 

Studiebesök har genomförts för att samla data och för att kunna kartlägga de nuvarande energisystemen. 

Modeller för konferensbyggnaderna har skapats i simuleringsprogrammet Design Builder där även bespa-

ringspotential har varit möjlig att fastslå vid implementering av förbättrad ventilation. Beräkningar har 

genomförts för att få fram viktiga nyckeltal som använts i simuleringarna samt vid dimensionering av en 

ny värmecentral.  

Genom att installera FTX-ventilation samt minska infiltrationen i Societetshuset och Disponenthuset kan 

34 % respektive 54 % av det årliga värmebehovet reduceras i byggnaderna. Om även ett värmenät installe-

ras kopplat till samtliga byggnader som ingår i studien och om en ny värmepump och ett solvärmesystem 

installeras, kan en besparing motsvarande 84 000 SEK per år erhållas i elkostnader. Om dessa förbätt-

ringsförslag implementeras kan även koldioxidutsläppen reduceras med 3,1 ton vilket motsvarar 34 % av 

de nuvarande utsläppen. 
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Förord 

Detta är ett examensarbete inom Hållbar Energiteknik som utförts under vårterminen 2013. Projektet 

omfattar en studie av implementering av ett nytt energisystem samt förbättring av ventilation för ett antal 

byggnader. Projektet har genomförts i samarbete med Skärgårdsstiftelsen, Värmex, Utö Värdshus samt 

KTH. Ett särskilt tack riktas till följande personer, som bidragit med hjälp och information under pro-

jektets gång: 

 

Jaime Arias Hurtado, universitetsadjunkt på institutionen för Energiteknik (KTH) 

Jonathan Alm, teknisk rådgivare på Skärgårdsstiftelsen 

Thomas Af Petersens, drifttekniker på Utö 

Anders Ericsson, Värmex AB  
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Nomenklatur 

Nedan presenteras de parametrar och variabler som använts i rapporten. 

 

Benämning Tecken Enhet 

Area av Societetshuset                 (m2) 

Area av Värdshuset             (m2) 

Maximal CO2 halt i byggnaden CMax (ppm) 

CO2 halt i omgivning Comg (ppm) 

Specifik värmekapacitet Cp (KJ/kg*K) 

Coefficient of performance för 

radiatorvärme 

COPRad (-) 

Coefficient of performance för 

varmvatten 
      (-) 

Densitet för vatten   (kg/m3) 

Årlig elanvändning i värmecen-

tralen 
    (kWh) 

Elbesparing plansolfångare                 (kWh) 

Total elanvändning för uppvärm-

ning av ingående byggnader 

               (kWh) 

Total elanvändning, fall 1            (kWh) 

Total elanvändning, fall 2            (kWh) 

Total elanvändning förbättrade 

byggnader 

                           (kWh) 

Elanvändning för varmvatten med 

förbättringar i värmecentralen 

                            (kWh) 

Elanvändning för varmvatten i 

Disponenthuset 

                   (kWh) 

Elanvändning för varmvatten i 

Societetshuset 

                   (kWh) 

Elanvändning för varmvatten i 

Stenhotellet 

                 (kWh) 

Elbesparing vakuumsolfångare                   (kWh) 

Elanvändning för varmvatten i 

värmecentral 

                 (kWh) 

Andel uppvärmd area                  (-) 

kalkylränta i (%) 

Använd el   (kWh) 
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Mängd producerad CO2        (kg) 

Producerad CO2    (kg/kWh) 

Värmeövergångstal h (W/m2*K) 

Värmeledningskoefficient  k (W/m*K) 

Längd av värmekulvert lVK (m) 

Massflöde radiatorkrets  ̇ (kg/h) 

Antal personer N (-) 

Antal år n (-) 

Antal moduler plansolfångare       (-) 

Antal moduler vakuumsolfångare         (-) 

priseskalering p (%) 

Installerad nödvändig effekt Dis-

ponenthuset 
 ̇               (kW) 

Maximal effekt Disponenthuset  ̇                   (kW) 

Installerad nödvändig effekt Soci-

etetshuset 
 ̇               (kW) 

Maximal effekt Societetshuset  ̇                   (kW) 

Installerad effekt Stenhotellet  ̇             (kW) 

Installerad värmeeffekt av värme-

pumparna 
 ̇   (kW) 

Installerad värmeeffekt värdshuset  ̇           (kW) 

Mängd CO2 som produceras av 

en människa 

S (l/min) 

Värmepumparnas aktuella drifttid t (h) 

Värmegenomgångskoefficient  U (W/m2*K) 

Värmeförlust från värmekulvert UVK (W/m*K) 

Värmeanvändning per area       (kWh/m2) 

Luftflöde  ̇     (m3/s) 

Radiatorvärme Disponenthuset                 (kWh) 

Radiatorvärme Disponenthuset 

med förbättring 

                              (kWh) 

Värmeförlust från Värmekulvert             (kWh) 

Värmeförlust från oisolerade rör                (kWh) 

Årlig värmekapacitet per modul 

plansolfångare 

            (kWh) 

Årlig värmekapacitet per modul               (kWh) 
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vakuumsolfångare 

Årlig värmeproduktion från plan-

solfångare 

              (kWh) 

Radiatorvärme till Societetshuset                 (kWh) 

Radiatorvärme Societetshuset med 

förbättring 

                              (kWh) 

Radiatorvärme Stenhotellet               (kWh) 

Årlig värmeproduktion från vaku-

umsolfångare 

                  (kWh) 

Uppvärmning av tappvarmvatten 

av värmepump 

              (kWh) 

Värme till radiatorer från värme-

centralen 

                  (kWh) 

Radiatorvärme Värdshuset             (kWh) 

Total värme producerad av vär-

mepumparna 
             (kWh) 

Tjockleken av rör i värmecen-

tralen 
     (m) 

Temperatur T (°C) 

Volym varmvatten som används V (m3) 
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1 Introduktion 

Det ställs allt högre krav på byggnaders energieffektivitet och förvaltare och ägare av byggnaderna vill 

erhålla en så ekonomisk drift som möjligt. Utö Värdshus beläget i Stockholms skärgård är ett populärt 

semestermål för turister på sommaren där hotell, värdshus och konferenslokaler erbjuds i en naturnära 

miljö. Byggnaderna förvaltas av Skärgårdsstiftelsen som har hand om underhåll samt upprustning av 

byggnaderna.  

Byggnaderna som ingår i studien är från tidigt 1900-tal och är i behov av upprustning av värme och venti-

lationssystem. Ett effektivare värmesystem är efterfrågat för att sänka uppvärmningskostnaderna och ett 

godkänt ventilationssystem för att kunna erbjuda lokaler med ett bra inomhusklimat.  

Det finns idag en värmecentral som distribuerar värme till värdshuset samt till Societetshuset som är en av 

de ingående byggnaderna i studien. Disponenthuset är den andra byggnaden som ingår i studien som inte 

är kopplad till värmecentralen utan enbart är uppvärmd med elradiatorer. Stenhotellet är en tredje byggnad 

som har ett vattenburet värmesystem som värms med hjälp av en elpanna och är inte heller kopplad till 

värmecentralen.  

Skärgårdsstiftelsen vill ha förslag på hur dessa system kan effektiviseras för att få en så lönsam drift som 

möjligt. Investeringskostnaden för nya värme och ventilationssystem kan vara hög men måste övervägas 

då en energieffektivare drift fås och även en miljövänligare profil av Utö Värdshus och dess byggnader. 

Värmekonsultföretaget Värmex har tidigare varit involverade i projekteringsuppdrag av värme- och venti-

lationssystem genom Skärgårdsstiftelsen. Företaget är intresserat att följa projektet och bidra med bak-

grundsunderlag och i viss mån experthjälp. 

1.1 Syfte 

Syftet med projektet är att: 

 Förse Disponenthuset och Societetshuset med godkänd ventilation enligt OVK 

 Förse byggnaderna med energieffektiva värmesystem 

 Reducera de årliga elkostnaderna för uppvärmning av byggnaderna 

1.2 Mål 

Målet med projektet är att: 

 Kartlägga nuvarande energisystem; 

 Föreslå förslag på nya lösningar på ventilationssystem för Disponenthuset och Societetshuset; 

 Föreslå förslag på nya lösningar på värmesystem för Disponenthuset och Societetshuset; 

 Undersöka möjlig utbyggnad av befintligt värmenät till Disponenthuset och Stenhotellet och di-
mensionera värmecentralen; 

 Genomföra en ekonomisk analys samt även en ekologisk analys. 

1.3 Avgränsningar 

Fokus i detta projekt kommer att appliceras på värmecentralen och förslag på förbättringar i Societetshu-

set och Disponenthuset. Värdshuset och Stenhotellet ingår inte i studien men värmebehoven för byggna-

derna måste appliceras till modellen för att kunna föreslå ett nytt värmesystem. Projektering av ventilat-

ions- och värmesystem i byggnaderna kommer inte genomföras i detta projekt.  
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1.4 Tillvägagångssätt 

1. Insamling av information för relevanta byggnader och värmecentralen såsom ritningar, bak-

grundsinfo samt energianvändning. 

2. Genomföra en litteraturstudie om värmesystem och förbättringsteknologier 

3. Skapa modell för Disponenthuset och Societetshuset i programvaran Design Builder. 

4. Undersöka förbättringspotential för Disponenthuset och Societetshuset var för sig med hjälp av 

Design Builder. 

5. Genomföra en ekonomisk analys för de framtagna lösningarna för Disponenthuset och Societets-

huset. 

6. Undersöka förbättringsmöjligheter i Värmecentralen. 

7. Undersöka besparingspotential vid möjlig utbyggnad av befintligt värmenät till Disponenthuset 

och Stenhotellet. 

8. Genomföra en ekonomisk analys för framtagna förslag. 

9. Genomföra utvärdering, analys och slutsats. 
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2 Litteraturstudie 

För att kunna föreslå uthålliga lösningar för ventilationssystem och uppvärmningsalternativ har en littera-

turstudie genomförts där bakgrundsfakta om värme och ventilationslösningar presenteras samt även vilka 

lagar och regler som finns angående ventilation och inomhusklimat i byggnader. 

I dagens samhälle med stigande elpriser är det av stort intresse att erhålla en energieffektiv drift av lokaler 

för att minska kostnaderna. Detta är en indikation på att elanvändningen måste minimeras för att få en så 

lönsam verksamhet som möjligt för Utö Värdshus. Även oljepriserna har stigit och även miljötänket har 

lett till att olja inte är ett hållbart uppvärmningsalternativ idag och bör ersättas med någon annan värme-

källa.  

Energimyndigheten har granskat elanvändningen i 148 byggnader som är hotell, resturanger och samlings-

lokaler där det vanligaste uppvärmningssättet är fjärrvärme medan endast 18 % av de granskade byggna-

derna hade elvärme eller värmepump som uppvärmningssystem. (Energimyndigheten, 2013f) Då vissa 

lokaler som Utö Värdshus ligger på en ö i skärgården finns ingen möjlighet till fjärrvärme varför värme-

pumpar, elvärme och oljepannor används för uppvärmning.  

Energimyndigheten undersökte också typ av ventilationssystem i de granskade byggnaderna. Majoriteten 

av byggnaderna, 76 % hade från och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX-system). 3 % av de 

inventerade byggnaderna hade ett från och tilluftssystem installerat utan värmeåtervinning (FT-system) 

och ingen av byggnaderna hade frånluftssystem installerat (F-system). Av de inventerade byggnaderna 

hade 72 % någon sorts värmeåtervinning där 63 % av byggnaderna hade roterande värmeväxlare. Av dessa 

ventilationsaggregat är över 50 % 15 år eller äldre. (Energimyndigheten, 2013f)  

2.1 Värmesystem 

Generellt sett finns tre huvudtyper av värmeförluster som påverkar värmeanvändningen negativt. I en 

byggnad kan transmissionsförluster, ventilationsförluster och infiltrationsförluster uppkomma beroende 

på hur pass bra byggnaden är isolerad samt hur effektivt ventilationssystem byggnaden har. Transmiss-

ionsförluster fås genom byggnadens klimatskal där väggar, yttertak, golv, ytterdörrar och fönster är inklu-

derade. I en byggnad krävs även ett luftutbyte för att inte skador på byggnaden ska uppkomma samt för 

att minimera hälsorisker. När luften i byggnaden byts ut fås en förlust om inte ett effektivt ventilationssy-

stem används. Infiltrationsförluster kan fås när kall utomhusluft läcker in i byggnaden genom springor och 

andra öppningar som inte är ordentligt tätade. (Havtun H., 2011)  

I Figur 1 nedan visas värmeförlusterna procentuellt för ett genomsnittligt typhus i Sverige. Där är det möj-

ligt att se att 15 % av värmeförlusterna fås från ventilationen och resterande 85 % sker genom klimatska-

let. Enligt energimyndigheten är den största förlusten i byggnader infiltrationsförluster genom springor 

och runt fönster och dörrar vilket motsvarar 35 % av förlusterna i en genomsnittlig byggnad. (Energimyn-

digheten, 2013c) 
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Figur 1 Värmeförluster i ett genomsnittligt typhus (Energimyndigheten, 2013c) 

Värmeförlusterna i en byggnad beror till största delen på utomhus- och inomhustemperaturerna. Arean av 

klimatskalet och alla dess komponenter samt isoleringsmaterial har därför inverkan på värmeförlusterna då 

den största delen av förlusterna fås genom klimatskalet. Typ av ventilationssystem samt tryckskillnad mel-

lan inomhus och utomhus tryck har också inverkan på värmeförlusterna. (Havtun H., 2011)  

Kraven på klimatskalet har ökat markant sedan det första kravet ställdes år 1950. Idag konstrueras bygg-

nader med ett U-värde i väggen på så lågt som 0,1 W/m2*K vilket då inte var en möjlighet. Den genom-

snittliga klimatskärmen idag har ett U-värde på 0,5 W/m2*K där även dörrar och fönster är inkluderade. 

(Energimyndigheten, 2013d)  

I Tabell 1 nedan visas de krav som sattes år 1950 och ger riktvärden för U-värdet i äldre byggnader. För 

byggnader konstruerade innan 1950 kan värmeisoleringen vara ännu sämre samt att isoleringen under 

årens gång kan förlora sin ursprungliga värmeisolering. 

Tabell 1 Krav på U-värde i klimatskal år 1950 (Renoveringshandboken, 2009) 

Del av klimatskal U-värde [W/m2*K] 

Trävägg 0,76 

Stenvägg 0,99 

Golv direkt på mark 0,64 

Tak med träbjälklag 0,52 

Fönster 3,00 

 

Ett typiskt tvåglasfönster har ett U-värde på ungefär 3 W/m2*K som förklarar den stora värmeförlusten 

från fönster. Gamla hus har oftast heller ingen återvinning i ventilationssystemet och erhåller ibland endast 

ett självdragssystem där värmen i den använda luften frigörs till omgivningen. Köldbryggor kan också 

uppstå där ytterväggen och bjälklagen ansluts där också isolerlagret oftast är tunt. (Renoveringshandboken, 

2009) 

Infiltrationen i en byggnad varierar kraftigt beroende på hur välisolerad byggnaden är. En byggnad med 

dålig isolering har en hög infiltration. Äldre byggnader har ofta hög infiltration som beror på dåligt tätat 

Ventilation 
15% 

Tak 
15% 

Väggar 
20% 

Golv och 
källare 

15% 

Fönster 
och dörrar 

35% 
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klimatskal samt dålig isolering av byggnaden som även kan ha fått sämre isolerförmåga. Infiltrationen 

beror även på platsen där byggnaden står. Ute i skärgården blåser det mycket vilket ökar infiltrationen i 

byggnaden om den utsätts för vinden. Ett äldre hus på en sådan plats kan ha en infiltration på 1,6 ACH 

vilket kan jämföras med ett välisolerat nybyggt hus som kan ha en infiltration på 0,3 ACH på samma plats. 

(Chan W.R, 2004) 

2.1.1 Vattenburet värmesystem 

Huvudsyftet med ett vattenburet värmesystem är att byggnaden värms upp med hjälp av vatten som cirku-

lerar i radiatorer. Kravet med ett sådant system är att radiatorerna måste vara kopplade till ett slutet rörsy-

stem och vattenrör måste då dras till varje radiator. Finns inte ett sådant system installerat i byggnaden 

från början skapas relativt höga investeringskostnader till skillnad mot ett värmesystem som inte är vat-

tenburet på grund av rördragning till varje radiator. Ett vattenburet värmesystem ger en stor flexibilitet till 

val av värmekälla och ger oftast en energieffektivare uppvärmning jämfört med elradiatorer. Till ett sådant 

system kan värmepumpar, solfångare, pannor och annan apparatur kopplas beroende på resurser.  

För att kunna använda olika sorters värmekällor krävs en ackumulatortank dit alla värmekällor är kopp-

lade. Ett exempel visas i Figur 2 där en ackumulatortank (4) används för uppvärmning av tappvarmvatten 

(8) och radiatorvatten (5) kopplad till två värmekällor. Förr användes olja i stor grad som värmekälla men 

med stigande oljepriser och negativ klimatpåverkan har idag andra alternativ tagit över. Idag är fjärrvärme, 

värmepump, solvärme (1), eller en panna (2) som drivs av exempelvis el eller pellets aktuella alternativ 

istället för en oljeeldad panna. Med hjälp av ett vattenburet värmesystem (6) finns stor möjlighet till en 

miljövänlig uppvärmning av byggnad och tappvarmvatten. För att säkerställa att vattentemperaturen är 

över 60 °C i ackumulatortanken installeras även en elpatron (3). (Energimyndigheten, 2013g) 

 

Figur 2 Exempel på vattenburet värmesystem (Energimyndigheten, 2013g) 

Ett vattenburet värmesystem kan också kopplas till flera byggnader från samma ackumulatortank. Acku-

mulatortanken med de olika värmekällorna finns då oftast placerade i en värmecentral som byggnaderna 

med uppvärmningsbehov är kopplade till. Byggnaderna är kopplade till värmecentralen med hjälp av vär-

mekulvertar som är isolerade rör som grävs ned i marken mellan byggnaderna. 

2.1.2 Hög- och lågtemperatursystem 

Det finns olika sorters vattenburna radiatorsystem där olika vattentemperatur används. I äldre byggnader 

konstruerade före år 1984 är oftast ett högtemperaturssystem installerat. I ett sådant system är vattentem-

peraturen ca 80 °C. Efter år 1984 började lågtemperaturssystem installeras i nybyggnationer där vatten-

temperaturen är 65 °C. Ett sådant system är effektivare då en lägre temperatur kan användas vilket även 

gör det möjligt att använda värmepump och solfångare för uppvärmning av byggnaden till en större del. 

(Energimyndigheten, 2010) 
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2.1.3 Tappvarmvatten 

Tappvarmvattnet i en byggnad är det varmvatten som används för dagliga behov i vattenkranarna. Tapp-

varmvattnet måste erhålla en temperatur som är över 55 °C för att förhindra tillväxt av legionellabakterier 

i vattnet. Legionella är en bakterie som förökar sig vid temperaturer mellan 20- 45 °C. (BFS, 2011e) På 

grund av detta är det mycket viktigt vid användande av en ackumulatortank att säkerställa att värmekäl-

lorna kan hålla en konstant temperatur i ackumulatortanken. Därför är oftast en el-patron installerad i 

ackumulatortanken som en extra värmekälla för att säkerställa att temperaturen aldrig är för låg. 

2.2 Värmepumpteknik 

Med hjälp av en värmepump kan solenergi lagrad i olika källor användas för uppvärmning av byggnader 

och även tappvarmvattnet. Solenergin lagras i berg, jord, sjöar eller luften som värme och med hjälp av en 

värmepump kan man lyfta värmen ca 50- 55 °C vilket ger en användbar temperatur för uppvärmning av 

byggnader. (Ericsson A., 2013a) Värmen fördelas sedan till byggnadens radiatorer eller till ackumulator-

tanken.  

En värmepump består av fem huvudkomponenter; kompressor, kondensor, expansionsventil, förångare 

och ett köldmedium som cirkulerar i det slutna systemet. Komponenterna är sammankopplade till ett 

slutet system vilket visas i Figur 3 nedan. I systemet cirkulerar en vätska som kallas köldmedium. Värme-

pumpen har en varm och en kall sida där den blå i figuren är kall och den röda är varm. Temperaturskill-

naden fås tack vare det arbete som kompressorn tillför då ett högre tyck fås på kondensorsidan och ett 

undertryck fås i förångaren. Köldmediet som cirkulerar kommer att i gasfas passera kompressorn och i 

kondensorn kondensera till flytande fas. Det är värmen från kondensorn som används för uppvärmning i 

värmesystemet och överförs genom att låta en sekundär fluid värmeväxla med köldmediet i kondensorn. 

När köldmediet kondenserat flödar det vidare till expansionsventilen som släpper igenom rätt mängd 

köldmedium för att upprätthålla tryckskillnaden. När köldmediet passerat expansionsventilen förångas det 

av på grund av det låga trycket och temperaturen sjunker. I förångaren som också är en värmeväxlare 

utnyttjas värmekällan som värmer upp köldmediet som nu är i gasfas innan det når kompressorn. (Gran-

ryd E., 2011) 

 

Figur 3 Kylcykel med ingående komponenter (Madani H., 2012) 

Det finns två olika huvudtyper av kondenseringsteknik, flytande och fast kondensering. Flytande konden-

sering innebär att vattentemperaturen som produceras anpassas efter behovet i fastighetens radiatorer och 

i tappvarmvattentanken. Detta betyder att vid kall väderlek producerar värmepumpen en högre temperatur 

än under varmare väderlek. Ett system med fast kondensering har inte denna anpassningsförmåga efter 

behovet. I ett system med fast kondensering produceras samma vattentemperatur och är ofta inte lika 

effektiva som system med flytande kondensering. (SVEP, 2013a) 
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Energin i en värmepump kommer till 60- 80 % från solen och den resterande delen är elenergi som krävs 

för att generera kompressorns arbete. (KV-Företagen, 2013b) Då det är en relativt liten del som är elektri-

citet finns möjlighet att göra en värmepump klimatneutral genom att välja att köpa grön el. Värmepumps-

tekniken räknas som en förnyelsebar energikälla enligt EU, har liten miljöpåverkan samt ger en möjlighet 

att välja en miljöprofil från elleverantören. (KV-Företagen, 2013a) EU ställer högra krav på energianvänd-

ningen i byggnader som har fastslagit att den ska minska med 20 % fram till år 2020. Värmepumpslös-

ningar är ett bra alternativ för att minska energianvändningen och bidra till minskade utsläpp. Värmepum-

par har inga direkta utsläpp som påverkar miljön negativt. De nya värmepumparna har endast en liten 

mängd kylmedium för att ge minimal påverkan på miljö i form av utsläpp. (KV-Företagen, 2013c) 

2.2.1 Värmekälla 

Som nämnt tidigare utnyttjas solvärme lagrad i olika medium med värmepumpsteknik. Vilken värmekälla 

som finns tillgänglig varierar och måste undersökas innan val av värmepump görs. Värme finns lagrad som 

uteluft-, sjövatten-, ytjord-, grundvatten-, berg-, och spillvärme. Beroende på värmekälla fås olika värmeef-

fekt som beror av utomhustemperaturen. I Figur 4 nedan visas hur värmeeffekten varierar med utomhus-

temperaturen och värmebehovet i ett typhus. Luftvärmepumpen har lägst investeringskostnad men har en 

kraftigt varierande värmeeffekt. Luftvärmepumpen klarar inte av kalla vinterdagar som är lägre än ca -17 

°C. Detta leder till att ett annat uppvärmningssystem måste finnas tillgängligt för att klara av de kallaste 

perioderna på året. Berg, sjö och ytjordvärme ger en mer konstant temperatur av värmekällan hela året och 

en mer jämn värmeeffekt kan fås jämfört med luftvärme. Dessa värmekällor säkerställer även värmepum-

pens drift de kallaste vinterdagarna. Sedan kan också frånluften i byggnader användas som värmekälla 

vilket ger en relativt konstant värmeeffekt året runt. Berg, sjö och ytvärmepumpar kräver högre investe-

ringskostnader än luftvärmepumpar och frånluftvärmepumpar men ger efter investering en effektivare och 

mer lönsam drift. (Palm B., 2012b)  

 

Figur 4 Värmeeffekten för olika värmekällor vid olika utomhustemperaturer (Palm B., 2012b) 

2.2.2 Kollektor 

För att överföra värmen från värmekällan till värmepumpen måste en värmeväxlare användas. Detta kan 

ske på olika sätt beroende på värmekälla och värmepump. Vid användande av sjövärme kan antingen sjö-

vattnet pumpas till en värmeväxlare och sedan föras tillbaka till vattendraget igen, eller värmeväxla i en 

kollektor som sänks ned i vattendraget. Problem med isbildning kan uppstå i värmeväxlaren då köldmediet 

har en mycket lägre temperatur än värmekällan. Detta leder till en försämrad verkningsgrad i systemet. 
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Kollektorn är ett plaströr som fungerar som en värmeväxlare mellan sjövattnet och fluiden som flödar till 

förångaren i värmepumpen. Kollektorn förankras i sjödraget och kan avge en effekt på 30- 100 W per 

meter kollektor vilket varierar beroende på temperatur i vattnet samt typ av kollektor. (Ericsson A., 2013) 

Om sjövattnet är så pass rent att partiklar och andra föroreningar som kan skada och fastna i värmeväxlar-

en kan avlägsnas med filter, bör detta användas istället för kollektor. En kollektor ger ett slutet system där 

filter inte behövs, dock fås en lägre verkningsgrad med kollektor varför en direkt värmeväxling med vär-

mebäraren är att föredra. (Acuña, J., 2013) 

2.3 Solvärme 

Solvärme är ett uthålligt komplement i en uppvärmningsanläggning där solfångare värmer upp cirkule-

rande vatten med hjälp av värme från solen. Varmvattnet kan sedan lagras i en ackumulatortank tills det 

behöver användas. Solvärme är ett alternativ som har låg driftkostnad och som utnyttjar förnyelsebar 

energi. Anläggningen är tyst och har lång livslängd då den inte har många rörliga delar. (Solenergiteknik, 

2013a). 

I Sverige varierar solskenstiden beroende på plats. I Figur 5 nedan visas hur den normala solskenstiden 

varierar beroende på var i landet mätningen är genomförd. Det är möjligt att se att det i norra delen av 

Sverige endast fås som lägst 1100 solskenstimmar per år och att det längs kusterna fås längst solskenstid 

på ca 1900 timmar. I Stockholms skärgård finns en väderstation på Svenska högarna som avläser sol-

skenstiden där en maximal solskenstid på 2333 timmar samt en minimal tid på 1978 timmar har uppmätts. 

(SMHI, 2013b)    

 

Figur 5 Normal solskenstid under ett år (SMHI, 2013a) 

Det finns olika sorters system för solvärme där vakuumrörsolfångare och plansolfångare är de vanligaste 

alternativen på marknaden som kommer presenteras mer nedan.  
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2.3.1 Vakuumrörsolfångare 

Vakuumrörssolfångare består av vakuumrör som är ihopkopplade till moduler som monteras på exempel-

vis byggnadens tak. I Figur 6 visas en installerad solfångare på ett tak.  

 

Figur 6 Vakuumsolfångare (Solenergiteknik, 2013b) 

De svarta vakuumrören kan jämföras vid vanliga termosar med ett yttre och ett inre glasrör bestående av 

ett tåligt borosilikatglas. Mellan de två glasrören är det vakuum vilket ger mycket bra isolering och ger 

solfångaren hög effektivitet även när det är kallt utomhus. Solljuset strålar genom det yttre glaset och når 

det inre glasröret där solstrålningen omvandlas till värme. Inuti röret finns flänsar av ett värmeledande 

material som leder värmen till en fluid som förångas i en så kallad heatpipe, se Figur 7. Heatpipen är ett 

slutet system där vätska förångas vid ca 40- 50 °C och stiger upp till toppen av röret där den kondenserar 

och sedan flödar tillbaka till botten på röret igen. I toppen sker en värmeväxling där den varma fluiden 

värmer upp vatten som förs till ackumulatortanken via ett samlingsrör.(Solenergiteknik, 2013b) 

 

Figur 7 Vakuumrörets uppbyggnad (Solenergiteknik, 2013b) 

Vakuumrören absorberar solstrålning från alla håll och reflekterar då en mindre mängd strålning än plana 

solfångare. Rören producerar även värme när det är molnigt men med en lägre verkningsgrad då infraröd 

strålning passerar molnen. (Solenergiteknik, 2013b) 

2.3.2 Plansolfångare 

Den plana solfångaren är konstruerad med en enklare teknik jämfört med vakuumrörsolfångaren. I Figur 

8 nedan visas en installerad plansolfångare. Till skillnad från vakuumrörsolfångaren har denna en plan yta 

som absorberar värme från solstrålningen.  
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Figur 8 Installerad plansolfångare (solenergiteknik, 2013b) 

I Figur 9 visas uppbyggnaden av en typisk plansolfångare. Den består av kopparrör som värms upp av det 

svarta materialet där solstrålningen absorberas till värme. Vattnet som önskas värmas upp cirkulerar i kop-

parrören och förs sedan till ackumulatortanken där det lagras. Kopparrören är isolerade för att så liten 

värmeförlust ska fås som möjligt. En glasskiva täcker hela apparaturen som tål stora tyngder som exem-

pelvis snö. (Solenergiteknik, 2013b) 

 

Figur 9 Plansolfångarens uppbyggnad (Solenergiteknik, 2013b) 

Plansolfångare har en hög verkningsgrad under sommarhalvåret men en lägre verkningsgrad under vinter-

halvåret. Plansolfångaren har en lägre investeringskostnad än vakuumrörsolfångaren och innan val av 

solfångare bör värmebehovet ses över. Om endast värme krävs sommartid och om investeringskostnader-

na måste hållas låga är plansolfångaren ett alternativ. (Solenergiteknik, 2013b) 

2.4 Ventilationssystem 

Det finns ett antal olika ventilationssystem på marknaden och valet av system beror på byggnaden. Det 

finns fem olika huvudtyper av ventilationssystem; Självdrag (S), Mekanisk frånluft (F), Mekanisk till- och 

frånluft (FT), mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX) och Mekanisk från- och tilluft med värmeå-

tervinning (FTX). (Svensk ventilation, 2013a) Nedan kommer FX- och FTX-system beskrivas vilka är av 

intresse i detta projekt. Självdragsystem utnyttjar tryckskillnader mellan insidan på byggnaden och omgiv-

ningen. Detta var vanligt fram till mitten på 1900-talet då frånluftssystemen blev allt mer vanliga. (Orestål 

U., 2007) Tekniken bakom mekanisk frånluft är densamma som för FX-system bortsett från värmeåter-

vinningen. Det samma gäller för FT-system som bygger på samma teknik som FTX-system utan värmeå-

tervinning.  

2.4.1 FTX- system 

Den använda frånluften som förs bort från det ventilerade utrymmet har en temperatur som under värme-

säsongen är högre än temperaturen på uteluften. Genom att använda ett FTX-system låter man den varma 

frånluften passera en värmeväxlare där den kalla utomhusluften som ska tillföras till byggnaden värms upp 

med hjälp av den varma frånluften som sedan flödar ut ur huset med en lägre temperatur. Den uppvärmda 
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uteluften fördelas sedan till byggnadens olika utrymmen. Tilluften förs till utrymmen där friskluft är av 

största intresse som exempelvis konferenslokaler, sovrum och andra rum där människor vistas under en 

längre tid. Frånluften sugs generellt ut från utrymmen där människor inte vistas under samma omständig-

heter eller där luftföroreningsrisk finns. Sådana lokaler i byggnader är speciellt toaletter och kök men från-

luft sugs också från korridorer och andra utrymmen som inte används i samma utsträckning.  

En visuell bild av ett FTX-system presenteras i Figur 10 nedan installerat i en byggnad där vanliga kom-

ponenter och luftflödesriktning är presenterade. Två separata fläktar används i ett FTX-aggregat där en 

står för tilluftsflöde och den andra för frånluftsflödet. Luften filtreras innan den flödar genom värmeväxla-

ren för att erhålla en säker och effektiv drift av värmeväxlaren. Värme och kylbatterier kan installeras efter 

värmeväxlaren om behov och intresse finns av att erhålla en konstant temperatur att tilluften. (Svensk 

Ventilation, 2013a)  

 

Figur 10 Bild på ett FTX-system (Svensk Ventilation, 2013a) 

FTX-system kan vara uppbyggda på olika sätt och innehålla olika teknologier beroende på användnings-

område, budget och behov. Att släppa ut den varma frånluften till omgivningen är en energiförlust som 

generarar högre uppvärmningskostnader. En värmeväxlare återvinner värmen i frånluften som med hjälp 

av en värmeväxlare värmer upp den kalla uteluften. Med en effektiv värmeväxlare är det möjligt att sänka 

energikostnaderna och även bidra till ett uthålligare samhälle.  

Nedan presenteras de vanligast förekommande värmeväxlarna. 

2.4.1.1 Roterande värmeväxlare 

Den roterande värmeväxlaren har högst verkningsgrad av aktuella typerna som finns på marknaden idag 

och har en verkningsgrad mellan 80- 85 %. Tekniken baseras på ett hjul uppbyggt av veckad alumini-

umplåt som är placerat i både till och frånluftsflöde. Hjulet värms upp av den varma frånluften, roterar 

och värmer sedan upp den kalla tilluften i en kontinuerlig process, se Figur 11. Trots att roterande värme-

växlare har högst verkningsgrad av de kommersiella värmeåtervinningssystemen för ventilationsluft är 

plattvärmeväxlare vanligare. Detta beror på att ett visst läckage av frånluft kan läcka in i tilluften vilket 

begränsar användningsområdet. (Svensk Ventilation, 2013b) 
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Figur 11 Roterande värmeväxlare (Svensk Ventilation, 2013b) 

2.4.1.2 Korsströmsvärmeväxlare 

Denna värmeväxlare är en av de vanligaste på marknaden och används främst där från och tilluft helt ska 

vara separerade. Detta är efterfrågat i flerfamiljhus och inom industrin där läckage mellan till och frånluf-

ten inte får ske. Nedan visas en schematisk bild av en korsströmsvärmeväxlare där flödesvägen kan ses, se 

Figur 12. Dessa värmeväxlare består av aluminiumplåt som är veckad och som skapar ett s.k. lamellpaket 

bestående av flera veckade plåtar. Värmeväxlaren har inga mekaniskt rörliga delar och har därför en hög 

driftsäkerhet. Verkningsgraden av en typisk korsströmsvärmeväxlare är mellan 50- 60 %. (Svensk Ventilat-

ion, 2013b) 

 

 

Figur 12 Plattvärmeväxlare (Svensk Ventilation, 2013b) 

2.4.1.3 Vätskekopplad värmeåtervinning 

Vätskekopplad värmeåtervinning består av värme- och kylbatterier som är placerade på tilluft respektive 

frånluftssidan och sammankopplade med ett kylmedium som värms upp av frånluften och värmer upp 

den kalla tilluften. Till skillnad från den roterande värmeväxlaren och plattvärmeväxlaren behöver inte till- 

och frånluftsystemen vara placerade intill varandra utan kan placeras helt separat på exempelvis olika vå-

ningsplan. Sådana system kan användas om det är brist på plats eller under renoveringar där ett gammalt 

system kan kompletteras med en sådan värmeåtervinning. (Svensk Ventilation, 2013b) 

2.4.2 FX-system 

F-ventilation är ett fläktstyrt ventilationssystem där luft sugs ut ur byggnaden med hjälp av fläkten. I ett 

sådant system finns inga tilluftkanaler utan tilluften sugs in i huset genom springor runt fönster, dörrar 

men också genom tilluftventiler som är monterade på ytterväggarna. Vid användande av ett sådant venti-

lationssystem finns ingen förvärmning och filtrering av tilluften vilket kan påverka kvaliteten av luften. F-

ventilation är trots detta ett populärt alternativ då lägre investeringskostnader krävs samt enklare installat-

ion av systemet. En schematisk bild av ett typiskt frånluftssystem visas i Figur 13 nedan. 
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Figur 13 Bild på ett F-system 

Frånluftssystemet kan komplementeras med värmeåtervinning som betecknas. Värmen från frånluften 

passerar en värmeväxlare som är kopplad till en värmepump som sedan kan anslutas till byggnadens vär-

mesystem. Genom att använda ett sådant system minskas energiförlusterna och byggnadens energieffekti-

vitet ökar. (Energimyndigheten, 2013a) 

I Figur 14 nedan visas ett typiskt FX-system i en bostadsbyggnad. I en byggnad med ett kök inkluderat 

sugs frånluften ut både av köksfläkten och frånluftsfläkten. Luften som sugs ut av köksfläkten flödar ut i 

omgivningen direkt (4). Luften som sugs ut av frånluftsfläkten (3) passerar värmeväxlaren som normalt 

sett är monterad i frånluftsvärmepumpen (5) innan den flödar ut i omgivningen (9). Värmen som finns i 

frånluften används som värmekälla för värmepumpen som producerar värme för uppvärmningaav bygg-

naden med hjälp av vattenburet radiatorsystem (7) och för uppvärmning av tappvarmvatten (6). Friskluft 

fås genom ventiler som normalt sett är monterade vid fönster (1).  

 

 

Figur 14 Byggnad med FX-system (Energimyndigheten, 2013a) 

FX-system är av intresse om värmeproduktionen ska se i byggnaden. Om fjärrvärme eller värme fås från 

en extern källa finns inte samma behov av FX-system och andra lösningar bör övervägas. 

2.5 Lagar och regler 

I Sverige finns ett flertal lagar och regler för inomhusmiljö där bland annat lufttemperatur, luftkvalitet och 

ventilation är viktiga aspekter. Det finns även maxvärden för energianvändningen i byggnaden som ska 

följas. Boverket, socialstyrelsen och arbetsmiljöverket är olika myndigheter som tillsammans med rege-

ringen fastslår lagar och regler för byggnader, beroende på användningsområde.  

2.5.1 Inomhusklimat 

Den termiska komforten i byggnader ska anpassas efter byggnadens avsedda användning. Enligt boverkets 

byggregler bör inte inomhustemperaturen understiga 18 °C och inte avvika mer än 5 °C i byggnaden. På 

toaletter skall dock temperaturen minst vara 20 °C. Lufthastigheten ska också tas i beaktande då en för 
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hög lufthastighet kan leda till drag. Lufthastigheten får inte överstiga 0,15 m/s under uppvärmningssä-

songen och under övrig tid på året inte överstiga 0,25 m/s. (BFS, 2011c)   

2.5.2 Ventilation 

För att säkerställa ett bra inomhusklimat i byggnader krävs att fungerande ventilation är installerad. I Sve-

rige ska regelverket om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) följas där det också finns regler 

som behandlar skadliga luftföroreningar, radonhalter, ljudnivåer och andra hälso- och säkerhetsrisker i 

byggnaden.  

Dessa OVK-regler ska tillämpas första gången ett ventilationssystem tas i bruk men också regelbundet när 

ventilationssystemet är i drift. Byggnadens ägare har i ansvar att se till att dessa regler följs för att förhindra 

eventuella hälsorisker och dålig komfort för människorna som vistas i byggnaden. Om ägaren inte följer 

reglerna om OVK eller ignorerar byggnadens brister ska kommunen med hjälp av byggnadsnämnd kräva 

att ägaren genomför nödvändiga åtgärder. Kommunen och byggnadsnämnden har rätt att med hjälp av 

vite se till så att ägaren genomför nödvändiga åtgärder. OVK skall utföras av en certifierad kontrollant 

som är certifierad.  

För byggnader med FT- och FTX- ventilation skall en återkommande besiktning ske med ett intervall av 3 

år. Om byggnaden har F-, FX-, eller S- ventilation räcker det med att en besiktning sker med 6 års inter-

vall. Om besiktningen sker tidigare än bestämt intervall skall nästa besiktning ske inom bestämt intervall 

från den nya aktuella besiktningsdagen. (Boverket, 2013a) 

Enligt Boverkets byggregler ska luftflödet vara minst 0,35 l/s per m2 och i byggnader som inte är bostads-

hus får ventilationen reduceras när ingen vistas i byggnaden. En reduktion av luftflödet får dock inte leda 

till eventuella hälsorisker eller skador på byggnaden och dess utrustning i form av exempelvis fukt. (BFS, 

2011a) Arbetsmiljöverket rekommenderar dessutom att uteluftflödet ska vara minst 7 l/s per person i 

lokalen. (AMV, 2013) 

Det finns också riktvärden för den specifika fläkteffekten i ventilationssystemet (SFP) beroende på typ av 

system och mäts i kW/(m3/s). Genom att addera eleffekten för alla ingående fläktar i ventilationssystemet 

och sedan dividera med det största värdet av tilluft- eller frånluftssystemet fås SFP. Beroende på om det är 

ett från- och tillufts aggregat med värmeåtervinning, från- och tillufts aggregat utan värmeåtervinning, 

frånluftsaggregat med värmeåtervinning eller endast ett frånluftaggregat utan värmeåtervinning varierar de 

maximala effektvärdena. I Tabell 2 nedan visas de nuvarande riktvärdena från boverkets författningssam-

ling. (BFS, 2011d)  

Tabell 2 Maximala värden på SFP (BFS, 2011d) 

Typ av system SFP [kW/(m3/s)] 

Från- och tilluft med värmeåtervinning 2,0 

Från- och tilluft utan värmeåtervinning 1,5 

Frånluft med värmeåtervinning 1,0 

Frånluft utan återvinning 0,6 

 

De nya ventilationsaggregaten som finns på marknaden uppfyller ofta dessa krav vilket dock kan vara bra 

att kontrollera då ett ventilationsaggregat har en relativt hög investeringskostnad. 
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3 Utö och Utö Värdshus 

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms Län äger och förvaltar ca 12 % av Stockholms Skärgårds yta där många 

byggnader är inkluderade. Utö beläget 16 km nordost om Nynäshamn i södra delen av Stockholms skär-

gård är en av de största öarna med en area på 154 hektar, se Figur 15. Utö är en av Skärgårdsstiftelsens 

mest välbesökta öar där Utö värdshus är beläget. Utö Värdshus har lokaler som används som restaurang, 

hotell samt konferens- och samlingslokaler.  

 

Figur 15 Karta över södra delen av Stockholms Skärgård 

Utö Värdshus äger ett antal fristående byggnader som visas i Figur 16.  Byggnaderna är uppvärmda med 

hjälp av värmepumpar som tar sin värme från närbelägna vattenfyllda gruvhål, elradiatorer eller elpannor. 

Ventilationen är bristfällig i Disponenthuset och Societetshuset där inte önskvärd standard för konferens-

lokaler uppfylls.  

 

 

Figur 16 Flygfoto över Utö Värdshus och dess byggnader 

Utö Värdshus ligger på norra delen av Utö i ett naturreservat som omfattar landmark och även 900 hektar 

vatten. Då området är ett naturreservat finns vissa restriktioner som berör byggnaderna som ligger i reser-

vatet. Det är inte tillåtet att ändra de befintliga byggnadernas exteriör och inte heller tillåtet att förändra 

markytans form genom exempelvis schaktning. På området får heller inte kablar grävas ned. Om något av 

följande behöver göras måste tillstånd sökas hos länsstyrelsen. (Länsstyrelsen, 1974) 
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Skärgårdsstiftelsen har även en miljöpolicy där en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad förvaltning är 

i fokus. Förutom att följa nuvarande miljölagstiftning ska också stiftelsen ta hänsyn till negativ miljöpåver-

kan från verksamheter som ska minimeras och undvikas.  

När det gäller byggnader arbetar stiftelsen för att minska och effektivisera den aktuella energianvändning-

en och sikta mot att införa förnyelsebara energikällor och mer miljövänliga källor. Vid renoveringar av 

byggnader ska miljöanpassade material användas i så stor del som möjligt där också återvinning och till-

verkning ska tas i beaktande. (Skärgårdsstiftelsen, 2013a) 

Miljöpolicyn och länsstyrelsens restriktioner måste tas i beaktande vid implementering av ny ventilations 

och uppvärmningssystem där hållbara lösningar ska vara i fokus. 

3.1 Nuvarande energisystem för Utö värdshus 

För att kunna undersöka förbättringspotentialen för ett nytt energisystem måste det nuvarande energiläget 

studeras. Granskningen av de nuvarande systemen har genomförts på plats där byggnadernas konstrukt-

ion, energisystem och aktivitet i byggnaderna granskats samt systemet i värmecentralen.  

3.1.1 Överblick 

Det nuvarande energisystemet för Utö Värdshus presenteras i Figur 17 nedan. Det finns en värmecentral 

som producerar värme för uppvärmning av byggnader och tappvarmvatten. Radiatorvärmen distribueras 

till Värdshuset som ligger bredvid värmecentralen och till Societetshuset via en värmekulvert. Tappvarm-

vatten värms upp i värmecentralen och distribueras till värdshuset. De resterande byggnaderna har sepa-

rata varmvattenberedare för uppvärmning av tappvarmvatten. Stenhotellet har även en elpanna som står 

för uppvärmning av byggnaden. Värmecentralen använder sjövatten i närbelägna gruvhål som värmekälla 

och elektricitet för drift av värmepumpar. Elektricitet används även i de andra byggnaderna till belysning 

och annan elutrustning.  

 

Figur 17 Överblick av nuvarande energisystem 

3.1.2 Värmecentral 

Värmecentralen är belägen intill värdshuset och använder två värmepumpar som baslast för att producera 

radiatorvärme till Värdshuset och Societetshuset samt tappvarmvatten till Värdshuset. Det finns även två 

äldre oljepannor installerade som förr stod för baslastdriften i värmecentralen innan värmepumparna in-

stallerades. Idag används dessa endast som spetslastpannor under de perioder då värmepumparna inte 

räcker till samt då driftfel eller dylikt inträffar för värmepumparna.  

I Figur 18 visas en schematisk bild över värmecentralen där energiflödet presenteras. Två sjövattenvärme-

pumpar är installerade för att producera värme till radiatorer samt tappvarmvatten. För att det uppvärmda 

vattnet ska kunna nå önskad byggnad behövs pumpar som förbrukar elektricitet. En elpatron är även in-
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stallerad i en ackumulatortank för att säkerställa att tappvarmvattnets temperatur är över 55 °C. Diverse 

elkonsumenter i värmecentralen såsom belysning, styrskåp och andra komponenter antas stå för en 

mindre del av elanvändningen i värmecentralen.  

 

Figur 18 Förenklat flödesschema över värmecentralen 

3.1.2.1 Värmepumpar 

De två värmepumparna som är installerade i värmecentralen är sjövärmepumpar som använder värme 

från gruvhålen. Värmepumparna är tillverkade av värmepumpföretaget IVT och är av typen Greenline 

F35.  Värmepumparna har en värmeeffekt på 36,7 kW per värmepump och är inte frekvensstyrda utan är 

antingen på eller avstängda. Kondensorn i värmepumpen har en hetgasdel där en högre temperatur fås 

jämfört med resterande del av kondensorn. Värmepumparna producerar värme till både tappvarmvatten 

och radiatorvärme. Vattenflödet i hetgasdelen av kondensorn är betydligt mindre än i resterande del av 

kondensorn varför den endast används för uppvärmning av tappvarmvatten. Värmepumparna har ett 

maximalt COP på 4,3 som i det aktuella driftläget troligtvis inte uppnås. För produktionen av radiator-

värme är troligtvis COP för radiatorvärme ca 2,6 och för uppvärmning av tappvarmvattnet ca 2,3. (Erics-

son A., 2013b) 

I Figur 19 nedan visas ett förenklat flödesschema för hur värmepumparna är kopplade i värmecentralen. 

Det aktuella systemet är relativt komplext och i verkligheten kan även ytterligare rör, kopplingar och pum-

par förekomma. Vattnet i systemet som värmts i kondensorn flödar ut till radiatorsystemet, till en sling-

tank samt till en värmeväxlare där tappvarmvatten värms. De två sistnämnda komponenterna förklaras i 

nästkommande kapitel. Innan det varma radiatorvattnet flödar ut till byggnaderna passerar den största 

delen av vattnet oljepannorna som vid behov kan höja temperaturen ytterligare. Den högra tanken i figu-

ren nedan fungerar som en buffert för radiatorsystemet där varmvatten lagras.  
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Figur 19 Flödeschema för installerade pumpar i värmecentralen 

I slingtanken förvärms kallvatten betecknat KV i figuren ovan som sedan flödar vidare till värmeväxlaren 

där tappvarmvattnet får sin korrekta temperatur. VVS i bilden symboliserar varmvattensystemet som 

beskrivs i kapitel 3.1.2.2. Från VVS flödar tappvarmvatten ut till byggnader och KV blandas med varm-

vattencirkulation vilket också kommer beskrivas i kommande kapitel och har därför exkluderats i Figur 19 

ovan. 

Värmepumparna får som nämnt tidigare sin värme från gruvhålen. Sjövattnet som pumpas från gruvorna 

passerar ett filter och en värmeväxlare innan det flödar tillbaka till gruvorna igen. Filter, pump och värme-

växlare är monterade i värmecentralen.  

3.1.2.2 Tappvarmvatten 

Tappvarmvattensystemet som distribuerar varmvatten till Värdshuset är kopplat enligt flödesschemat i 

Figur 20.  De gula pilarna representerar tappvarmvattnets väg i systemet, de röda representerar värme från 

värmepumparna och de blå representerar kallvatten samt cirkulerande vatten som anländer till värmecen-

tralen. 

Kallvattnet som anländer till systemet blandas först med cirkulerande varmvatten innan det värms upp i 

slingtanken. Det cirkulerande varmvattnet minimerar fördröjningen av varmvatten i värdshuset. I sling-

tanken flödar kallvattnet i ett rör som är omgivet av varmvatten som värms upp med hjälp av värmepum-

parna. Vattnet har nu en temperatur på ca 40 °C innan det värms till den slutgiltiga temperaturen i värme-

växlaren. Varmvattnet värms sedan till önskad temperatur i värmeväxlaren kopplad till värmepumparna.  

En extra bufferttank är kopplad till ackumulatortanken med uppvärmningssystemen för att säkerställa att 

varmvatten finns tillgängligt under perioder av hög förbrukning. För att säkerställa att varmvattnet alltid 

håller en temperatur över 55 °C är även en elpatron installerad i ackumulatortanken som används då vär-

mepumparna inte räcker till.  
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Figur 20 System för uppvärmning av tappvarmvatten 

3.1.2.3 Pumpar 

I värmecentralen finns totalt 12 pumpar installerade med olika effekt. Pumparna har en konstant hastighet 

vilket betyder att de endast kan leverera ett fast flöde.(Ericsson, 2013) Pumpeffekten antas stå för 10 % av 

den totala elanvändningen i värmecentralen. (Arias, 2013) 

3.1.2.4 Oljepannor 

Två oljepannor är installerade i värmecentralen som stod för värmebehovet innan värmepumparna instal-

lerades. Oljepannorna är tillverkade år 1975 och har en effekt på 150 kW vardera. Oljepannorna startas 

när temperaturen på radiatorvattnet är för låg. I Figur 21 nedan visas ett flödesschema för hur oljepan-

norna är kopplade till värmesystemet. Oljepannorna är kopplade på radiatorkretsen där radiatorvatten från 

värmepumparna kommer från den vänstra lodräta linjen.  

 

 

Figur 21 Flödesschema för oljepannorna 

 I Tabell 3 visas datum och mängd olja som levererats till oljepannorna i värmecentralen. Informationen 

om oljeleveranserna var tillgänglig från 2011 där det är möjligt att se att det år 2011 levererades totalt 6190 

l olja och 2012 levererades 5960 l olja. Den senaste påfyllningen av olja var 25 februari år 2012 och efter 

det har inga fler påfyllningar genomförts. Detta beror på en säkrare drift av värmepumparna som innan 

dess inte fungerade korrekt. Det är stora ekonomiska summor som spenderats på olja där den totala kost-

naden år 2011 var 86 863 kr och år 2012 var 99 236 kr. År 2012 förbrukades mycket olja i början på året 

då 3 påfyllningar krävdes. 
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Tabell 3 Oljeleveranser 2011 och 2012 

Lev. Datum Mängd [l] á pris Summa [SEK] 

2011-01-14 3780 13,99 52 882 

2011-02-15 2410 14,1 33 981 

2012-01-14 2000 16,75 33 500 

2012-02-16 1980 16,7 33 066 

2012-02-25 1980 16,5 32 670 

 

3.1.2.5 Värmekulvert 

En värmekulvert sammankopplar Societetshuset med värmecentralen för distribuering av radiatorvärme 

som består av två rör som är isolerade och nedgrävda. Den nuvarande värmekulverten läcker en okänd del 

värme, antingen genom läckage alternativt dålig isolering vilket har fastslagits då det vindertid skådats 

snöfria fläckar på marken ovanför kulverten när värme är påslaget i byggnaden.  

3.1.3 Byggnader 

Utö Värdshus äger utöver Värdshuset även Disponenthuset, Societetshuset och Stenhotellet vilka visades 

på karta i Figur 16. Byggnaderna är äldre kulturmärkta byggnader med varierande användningsområden. 

Även konstruktionsmaterialet i klimatskalet varierar från sten till trä. Byggnaderna som ingår i studien är 

alla utrustade med tvåglasfönster varav många fönster var dåligt tätade. Byggnadernas användningsområde 

är konferenslokaler, hotell och boende vilket även ställer krav på inomhusklimat och luftkvalitet. Ingen 

ventilation är installerad i Disponenthuset och Societetshuset erhåller endast en tilluftsventilation till den 

största lokalen.  

De aktuella systemen samt brister i de nuvarande byggnaderna presenteras nedan i detta kapitel. 

3.1.3.1 Disponenthuset 

Disponenthuset ligger ca 7 m från värmecentralen och har elradiatorer installerade i samtliga lokaler samt 

en varmvattenberedare som står för uppvärmning av tappvarmvatten. Byggnadens area är ca 225 m2 och 

det huvudsakliga användningsområdet är konferens och personalbostad för personal på Utö Värdshus. 

Bostaden täcker hela övervåningen med sällskapsrum, kök, toalett samt sovrum. Byggnaden har endast en 

självdragventilation installerad vilken troligtvis inte uppfyller kraven på installerad ventilation enligt OVK.  

Klimatskal 

Ytterväggarna är konstruerade av någon sorts sten och är ca 0.5 m tjocka, se vänster bild i Figur 22. Arean 

av väggarna är ca 260 m2 exklusive fönster och dörrar som antagits till 25 % av den totala arean av klimat-

skalet. Fönstren som är installerade är öppningsbara tvåglasfönster där infiltration runt om fönstren är ett 

faktum. Bilden till höger i Figur 22 illustrerar en bild av ett fönster taget med en IR-kamera där det är 

möjligt att se en lägre temperatur runt om fönstret. Detta är en indikation på dålig isolering vilket resulte-

rar i ett större värmebehov i byggnaden.  
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Figur 22 Till vänster: Bild på tjocklek av yttervägg vid ett fönster. Till höger: IR-bild av ett fönster i byggnadens klimat-
skal. 

I Figur 23 visas en IR-bild på ett av byggnadens yttervägghörn. En relativt stor temperaturskillnad går att 

avläsa i figuren där maximala temperaturen på det fotade området är 7 °C och lägsta temperaturen endast 

är 3,6 °C. Den mörkblå nyansen i bilden representerar det kallaste området som är i vägghörnet. Ett så-

dant läckage i klimatskalet leder också till en ineffektivare drift av byggnaden och är därför viktig att lokali-

sera.  

 

Figur 23 IR-bild av ett vägghörn i Disponenthuset 

I byggnaden finns även två verandadörrar som också analyserades med IR-kameran vilket visas i Figur 24. 

I bilden står ett bord framför dörren men fokus ska läggas på dörrkarmen närmast golvet där en tempera-

tur på endast 3 °C erhålls. Det går även att se visst läckage på dörrpanelen samt även i dörrkarmen på 

sidan. Detta är tydliga indikationer på att dörren är bristfälligt isolerad och att värmeförlust fås i dessa 

delar.  
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Figur 24 IR-bild av verandadörr i Disponenthuset 

I fallen ovan undersöktes byggnaden från insidan. Värmeförluster i byggnader kan också analyseras genom 

att undersöka byggnaden från utsidan med en IR-kamera vilket visas i Figur 25 där framsidan av byggna-

den är fotad från Värdshusets entré. I det här fallet är det möjligt att se att en värmeförlust fås genom 

väggen under det vänstra fönstret samt också genom och runt fönstret. Under det högra fönstret var inte 

radiatorn påslagen vid den undersökta tidpunkten medan radiatorn under det vänstra fönstret var påsla-

gen. Även entrédörren har en relativt högre temperatur än omgivande material vilket tyder på att läckage 

även fås där. Ovanför entrédörren finns ett fönster på andra våningen som i bilden är gul och grön. Detta 

tyder på att en förlust fås men inte lika drastisk som från entrédörren och väggen på entréplan. Det är 

möjligt att se att byggnadens vägg är gul vilket tyder på att en smärre värmeförlust fås genom helaväggen 

som troligtvis är bristfälligt. Vad som bör tas i beaktande är att Disponenthuset är en äldre byggnad och 

att en viss värmeförlust kommer att fås genom klimatskalet.  

 

Figur 25 IR-bild fasad av disponenthuset 

Ventilationssystem 

I äldre byggnader som Disponenthuset finns oftast bara ett naturligt drag som står för luftutbytet. Då 

byggnaden används till konferens är det viktigt att lägga fokus på ventilationen. Som byggnaden är i nulä-

get är inte ventilationen godkänd enligt OVK och Boverkets byggföreskrifter. I våtutrymmen som toalet-

ter måste det även finnas ett frånluftssystem vilket under granskningen av byggnaden inte var tillräckligt. 

På övervåningen som användes som personalbostad fanns inte heller någon ventilation mer än köksfläkt.  
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Värmesystem 

Disponenthuset har som nämnt ovan elradiatorer installerade i varje rum. På nedervåningen är 10 elradia-

torer installerade med en effekt på 1000W per radiator och i en toalett är en elradiator på 800 W installe-

rad. I toaletten är även golvvärme installerad med en okänd effekt. På övervåningen är elradiatorer med 

varierande effekt installerade vilka totalt uppgår till 6700 W. Totalt är ca 17,5 kW elvärme installerat i 

byggnaden exklusive golvvärmen i toaletten på entréplan. Radiatorerna styrs endast av termostater på varje 

element. Då det inte är några besökare i byggnaden sänks inomhustemperaturen till ca 10 °C och när be-

sökare väntas används en inställningstemperatur på ca 20 °C på entréplan där konferenslokalerna finns. 

Under granskningen av byggnaden var det ingen konferens i byggnaden och inomhustemperaturen på 

nedervåningen var 10,6. Temperaturen mättes även på övervåningen där radiatorerna var inställda för en 

temperatur på ca 17 °C. 

3.1.3.2 Societetshuset 

Societetshuset är beläget ca 65 m från värmecentralen och en värmekulvert är kopplad mellan byggnaden 

och värmecentralen för distribution av radiatorvärme. Byggnaden har ett vattenburet radiatorsystem och 

varmvattenberedare för uppvärmning av tappvarmvatten. Byggnaden är 360 m2 och har ett flertal olika 

konferenslokaler i olika storlekar och erhåller Utö Värdshus största konferenslokal. Denna konferenslokal 

finns på entréplanet i byggnaden och ett antal mindre lokaler finns på övervåningen. Byggnaden har ett 

installerat ventilationssystem som är bristfälligt. 

Klimatskal 

Societetshuset är en byggnad från tidigt 1900-tal och har liksom Disponenthuset en del brister i klimatska-

let. Byggnaden är en träbyggnad med tvåglasfönster installerade som är dåligt tätade. Arean av väggarna är 

ca 300 m2 exklusive fönster och dörrar som antagits till 25 % av den totala arean av klimatskalet.  Liksom 

vid granskningen av Disponenthuset användes även vid granskningen av Societetshuset en IR-kamera för 

att undersöka om köldbryggor fanns. I Figur 26 har en bild på ett av byggnadens fönster i den stora kon-

ferenssalen tagits där en stor temperaturskillnad visas. Maximala yttemperaturen i bilden är 21,4 °C och 

den lägsta yttemperaturen är ca -1,8 °C. I bilden är det möjligt att se det mörkblå området i nederkanten av 

fönstret där det är hög infiltration. Detta beror på dåligt isolerat fönster vilket leder till en ineffektiv upp-

värmning av byggnaden.  

 

Figur 26 Värmeläckage runt fönster 

I Figur 25 visas en annan bild tagen med IR-kamera på en verandadörr som också finns i den stora konfe-

renssalen och gränsar till en inglasad veranda. I den här bilden syns också en tydlig temperaturskillnad där 

den maximala yttemperaturen är 10 °C och den lägsta temperaturen är -1,4 °C. I bilden är det möjligt att 

se de mörkblå området längst med dörrspringan där det är lägst temperatur.  
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Figur 27 Värmeläckage i verandadörr 

Ventilationssystem 

I byggnaden finns ett tilluftssystem som förser den stora konferenslokalen med luft. Ventilationssystemet 

är installerat på vinden och har ett inbyggt värmeaggregat som är kopplat till det vattenburna radiatorsy-

stemet. Aggregatet är tillverkat 1987 och består av ett filter, värmeaggregat och en tilluftsfläkt. Ingen vär-

meåtervinning är installerad vilket ger en ineffektiv drift av systemet. Ventilationssystemet har endast en 

på och av styrning och startas via en timerknapp i stora konferenslokalen där ventilationen är på 4 timmar 

per knapptryck. Tilluftsdonen är riktade rakt ut i rummet och lufttemperaturen uppmättes till ca 17 °C. I 

de mindre konferenslokalerna på övervåningen finns ingen ventilation installerad vilket leder till ett dåligt 

inomhusklimat, speciellt då många personer vistas i lokalen under en längre tid.  

Värmesystem 

Byggnaden har ett vattenburet radiatorsystem installerat som är kopplat till värmecentralen. Radiatorsy-

stemet är ett enrörssystem vilket resulterar i en ojämn temperaturfördelning samt svårmanövrerat system. 

Radiatorerna som är installerade är lågtemperatursradiatorer och kräver då inte en temperatur på 80 °C. 

Utöver radiatorsystemet sker också viss uppvärmning i ventilationsaggregatet när ventilationen är påsla-

gen.  

På grund av den för låga inomhustemperaturen som erhålls med det nuvarande systemet har även extra 

mobila radiatorer använts för att erbjuda gästerna en högre inomhustemperatur vilket är en ineffektiv 

lösning.  

3.1.3.3 Stenhotellet 

Stenhotellet är 250 m2 och är beläget ca 140 m från värmecentralen. Byggnaden värms upp med hjälp av 

en elpanna kopplad till ett vattenburet radiatorsystem. Byggnaden har också varmvattenberedare för upp-

värmning av tappvarmvatten. Stenhotellet används som hotell där rummen är fördelade på byggnadens tre 

våningar. Varje rum har en egen toalett med dusch vilket leder till att mycket tappvarmvatten används 

under högsäsong. 

Ventilationssystem 

Byggnaden har ett installerat frånluftssystem där kanaler är dragna till varje toalett i de gamla skorstenarna. 

Ingen värmeåtervinning finns i detta system vilket betyder att den varma frånluften blåses ut till omgiv-

ningen.  
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Värmesystem 

Värmesystemet i Stenhotellet består av ett vattenburet tvårörssystem med radiatorer i samtliga rum. En 

elpanna är installerad i källaren som är kopplad till radiatorsystemet och värmer upp radiatorvattnet. Pan-

nan har en installerad maximal effekt på 42 kW och tre varmvattenberedare är installerade.  

3.2 Nuvarande elanvändning 

Det nuvarande energiläget i byggnaderna samt i värmecentralen är av intresse för att kunna analysera den 

nuvarande driften. Det var möjligt att få information om elanvändningen från år 2009 per dag från 

eloperatören fram till dagens elanvändning. Då det endast är el som levereras från operatören finns inga 

siffror för värme tillgängliga utan dessa simulerades vilket presenteras i nästkommande kapitel. I detta 

kapitel presenteras och diskuteras den aktuella elanvändningen för de ingående byggnaderna och för vär-

mecentralen. 

3.2.1 Besökare 

Antalet besökare är av intresse för att få en uppfattning om hur ofta de olika byggnaderna används. In-

formationen som tilldelats från Utö Värdshus beskriver antalet dagar som Societetshuset och Disponent-

huset varit uppbokade per månad och för Stenhotellet var den procentuella beläggningen per vecka till-

gänglig. I Figur 28 visas antalet bokningar per månad för Disponent och Societetshuset där det är möjligt 

att se att Societetshuset haft fler besökare än Disponenthuset under 2012. Detta beror på att Disponent-

huset genomgått renovering fram till 21 april samt även renovering i slutet av september och början av 

oktober. Under perioden byggnaden hade besökare syns dock ändå tydligt att Societetshuset haft fler be-

sökardagar vilket troligtvis beror på ett större utbud av lokaler.  

 

Figur 28 Antal bokade dagar per månad för disponent- och societetshuset år 2012. 

I Figur 29 nedan vissas hur stor del av Stenhotellet som varit uppbokat veckovis för år 2012. I figuren är 

det möjligt att se att byggnaden inte haft några gäster fram till vecka 14 då antalet succesivt ökat fram till 

vecka 29 då 97 % av hotellets rum var bokade. Sedan minskade beläggningen mot slutet av året. Under 

perioderna då byggnaderna inte har några gäster har inomhustemperaturen minskats till minimal inställ-

ning på radiatorer. 
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Figur 29 Andel beläggning av Stenhotellet per vecka år 2012 

3.2.2 Elanvändning 

Aktiviteten i byggnaderna som ingår i studien varierar beroende på period och årstid. Under december 

månad ökar elanvändningen i samtliga hus kraftigt vilket beror på julbord, julmarknader och andra aktivi-

teter. Värdshuset serverar ca 4000- 5000 julbord under december vilket leder till ett värmebehov i lokaler-

na men också ökat tappvarmvatten behov. Under samma period anordnas också julmarknader där Utö 

Värdshus står för elanvändningen.(Guldstrand, 2013) Under dessa julmarknader används värmefläktar i 

tälten för uppvärmning vilka ökar elanvändningen. (Petersens, 2013b) I Societetshuset anordnas också ett 

café under dessa tillställningar.(Guldstrand, 2013) 

I Figur 30 presenteras den totala årliga elanvändningen från år 2012 för de olika byggnaderna. Värmecen-

tralen står för den största delen som var 142,4 MWh, följt av Disponenthuset där 75,6 MWh el användes. 

I Stenhotellet användes 60,6 MWh el och i Societetshuset 21,4 MWh. Societetshuset har ingen elvärme 

varför lägst elanvändning fås. Totalt förbrukades 300 MWh el under 2012. 

 

Figur 30 Fördelning av elanvändning mellan ingående byggnader 
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3.2.2.1 Värmecentralen 

I värmecentralen finns det ett antal komponenter som använder el vilket presenterades tidigare i rappor-

ten. Värmecentralen spelar en viktig roll för Utö Värdshus och för att undvika onödiga kostnader är det 

viktigt att granska elanvändningen. I Figur 31 nedan visas den årliga elanvändningen från 2009 till 2012. I 

diagrammet går det att urskilja att energianvändningen år 2010 var väldigt låg och ökade sedan kraftigt år 

2011 och 2012. Detta beror troligtvis på att det år 2010 eldades mycket olja för uppvärmning då värme-

pumparna inte fungerade korrekt. 

 

Figur 31 Jämförelse av den årliga elanvändningen i värmecentralen 

Den årliga elanvändningen i Figur 31 ovan ger en överblick av hur elanvändningen förändrats de senaste 

åren. För att se hur användningen förändrats har elanvändningen analyserats per månad för att undersöka 

när eventuella avvikelser sker, vilket presenteras i Figur 32. Elanvändningen år 2010 var lägst jämfört med 

de andra årtalen vilket också går att urskilja i grafen nedan där kurvan för 2010 har en helt annan form än 

de andra ingående årtalen. Under början av året då det behövs värme är elanvändningen låg år 2010 vilket 

är en indikation på att oljepannorna istället varit i drift. Årtalen 2011 och 2012 följer varandra väl där elan-

vändningen är hög under uppvärmningssäsongen vilket är en indikation på att värmepumparna varit i drift 

under den tiden. 

 

Figur 32 Jämförelse av den årliga elanvändningen per månad för värmecentralen 

I Figur 32 ovan kunde variationer per månad upptäckas när de olika årtalen jämfördes. För att få en mer 

detaljerad bild av dessa avvikelser har elanvändningen plottas per dygn vilket visas i Figur 33 nedan. För 

att visa en tydlig bild av elanvändningen har endast år 2012 granskats och jämförts med uppvärmningssä-
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songen år 2013. Detta har genomförts för att se hur mycket mer el som krävts då oljepannorna inte varit i 

drift. Oljepannorna har varit i drift varierande perioder och från oljefakturor som presenterades i Tabell 3 

går det att urskilja att olja förbrukats fram till ungefär mars 2012. Därför har elförbrukningen under peri-

oden januari till mars år 2012 ersatts med elförbrukningen för samma period 2013 för att i simuleringar 

kunna exkludera oljeanvändningen. För samma period år 2013 förbrukades ca 29 MWh el jämfört med 17 

MWh år 2012 vilket är en skillnad på 12 MWh el vilket går att urskilja i Figur 33 nedan.  

Under sommarperioden minskar elanvändningen från ca 500 kWh per dag till ca 240 kWh per dag vilket 

troligtvis i största grad står för uppvärmning av varmvatten. Under slutet av året stiger elanvändningen 

kraftigt under en period i december där elanvändningen överstiger 600 kWh per dag. För att undersöka 

detta mer i detalj har elanvändningen per dag undersökts under perioden som har hög elanvändning, vil-

ken presenteras i Figur 34.  

 

Figur 33 Elanvändning per dygn för värmecentralen 

I Figur 34 nedan går det att se att under perioden i december med förhöjd elanvändning finns två kraftiga 

toppar den 2 december och 9 december år 2012 samt även en lägre topp den 14 december vilka är helgda-

gar. Utö Värdshus arrangerar julbord samt julmarknad vilket troligtvis ger dessa toppar av elanvändningen. 

 

Figur 34 Elanvändningen från november till december år 2012 
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3.2.2.2 Disponenthuset 

Den årliga elanvändningen i Disponenthuset presenteras i Figur 35 där det är möjligt att jämföra den to-

tala årliga elanvändningen. Elanvändningen år 2009 och 2010 är relativt lika varandra på 76,6 MWh och 

78,4 MWh. År 2011 var den totala elanvändningen 64,3 MWh och är lägre än föregående år. Någon för-

ändring i användande eller utrustning i byggnaden kan ha genomförts då förbrukningen är lägre. År 2012 

uppmättes den högsta årliga elanvändningen i byggnaden till 81,2 MWh vilket är mer jämförbart med år 

2009 och 2010. Detta indikerar på att det troligtvis inte är byggnadens utrustning som ledde till den lägre 

elanvändningen år 2011 utan mer troligt ett mindre användande av byggnaden.  

 

Figur 35 Jämförelse av den årliga totala elanvändningen i Disponenthuset 

I Figur 36 nedan visas elanvändningen per månad för årtalen 2009 till 2012 för att se om användningen 

skiljer sig mellan de olika årtalen. År 2011 var elanvändningen ca 2 MWh lägre än år 2012 i januari månad. 

Elanvändningen år 2011 är lägre än resterande år fram till juli där elanvändningen är likvärdig för alla de 

utvärderade årtalen och har sedan likvärdig elanvändning som år 2010 och år 2012 fram till december 

månad. 

 

Figur 36 Jämförelse av den årliga elanvändningen per månad för Disponenthuset 

I Figur 37 nedan visas den årliga elanvändningen per dag för år 2011 och år 2012 där det är möjligt att se 

att elanvändningen är som högst i början på året för både år 2011 och år 2012 samt relativt låg i slutet på 

året. Detta indikerar på att byggnaden inte används i slutet på året då troligtvis inomhustemperaturen är 

låg. 
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Figur 37 Jämförelse av den totala elanvändningen för de granskade årtalen i Disponenthuset 

3.2.2.3 Societetshuset 

Den årliga elanvändningen i Societetshuset presenteras i Figur 38 där det är möjligt att jämföra den totala 

årliga elanvändningen. Elanvändningen år 2009, 2010 och 2011 är relativt lika varandra och skiljer som 

mest 3 MWh mellan år 2010 och 2011. Detta är en relativt liten mängd då en jämförelse genomförs mot år 

2012 då elanvändningen var 28 MWh vilket är 8 MWh mer än föregående år. Då Societetshuset inte är 

eluppvärmt består denna elanvändning endast av använd el i byggnaden och för uppvärmning av varmvat-

ten. Detta tyder på att någon förändring av elanvändningen i byggnaden under 2012 vilket kan bero på 

flera faktorer. Ett ökat besökarantal kan ligga bakom denna ökning då mer el används i byggnaden. En 

annan orsak kan vara en installerad telestation på vinden i byggnaden som leder till en ökning av byggna-

dens elanvändning. Denna telemast drar även mer el under de perioder då teletrafiken är hög vilket kan 

vara under helger.  

 

 

Figur 38 Jämförelse av den årliga totala elanvändningen i Societetshuset 

För att kunna analysera varför elanvändningen har ökat så kraftigt år 2012 har förbrukningen plottats per 

månad för de olika årtalen i Figur 39 där det är möjligt att studera avvikelser från föregående årtal. I figu-

ren är det tydligt att elanvändningen i början på år 2012 är mycket högre än föregående år. Elanvändning-

en ökade från januari till mars där elanvändningen är högst. Från mars till maj sjunker sedan elanvänd-

ningen för att ytterligare sjunka fram till juli. Vad som är möjligt att se i grafen är att elanvändningen år 

0

100

200

300

400

500

600

kW
h

/ 
d

yg
n

 

2011

2012

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

kW
h

 

2009

2010

2011

2012



  -44- 
 

2012 erhåller högst värden på elanvändningen varje månad. Elanvändningen stiger även i slutet av året 

vilket elanvändningen i värmecentralen även gjorde.   

 

Figur 39 Jämförelse av den årliga elanvändningen per månad för Societetshuset 

I Figur 40 visas elanvändningen per dygn för 2011 och 2012 där det är möjligt att se hur elanvändningen 

varierar. Det är möjligt att se att under perioden januari till april år 2012 fås fler toppar på elanvändningen 

jämfört med 2011. Vad som också är möjligt att se är att lägsta elanvändningen mellan topparna är högre 

än föregående år vilket tyder på att en ändring genomförts i byggnaden som ändrar den lägsta energian-

vändningen. Elanvändningen år 2012 är som nämnt tidigare högre resten av året och under sommarperi-

oden syns denna trend men utan kraftiga pikar i elanvändningen. Topparna för elanvändning är högre år 

2012 än för föregående samt även den lägsta elanvändningen mellan topparna. Detta kan delvis bero på 

den installerade telestationen i byggnaden som installerades år 2012.  

 

Figur 40 Jämförelse av den totala elanvändningen för de granskade årtalen i Societetshuset 

För perioden november och december är det svårt att se hur elanvändningen förhåller sig till mellan åren 

och har därför fokuserats i Figur 41 nedan. I grafen går det att avläsa att majoriteten av de pikar då elan-

vändningen ökat kraftigt sker på helgdagar. Det är också möjligt att studera en ökad elanvändning mellan 

pikarna den 6:e december och den 13:e december.  
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Figur 41 Jämförelse av elanvändningen i november och december för år 2011 och 2012 

I Figur 42 har elanvändningen analyserats för samma intervall som ovan för år 2012 och jämförts med 

besökardagar. Detta har genomförts för att kunna avgöra hur besökardagarna påverkar elanvändningen i 

Societetshuset. Det är möjligt att se att det ofta är en kraftig ökning av elanvändningen tätt innan en besö-

kardag. Elanvändningen är generellt högre för besökardagarna i december jämfört med besökardagarna i 

november.   

 

Figur 42 Elanvändning i Societetshuset samt antal dagar med besökare för november och december 

3.2.2.4 Stenhotellet 

Nedan presenteras elanvändningen i Stenhotellet där uppvärmningen är inkluderad. I Figur 43 nedan pre-

senteras den årliga elanvändningen för år 2009 till år 2012. Elanvändningen i Stenhotellet har varierat en 

del om elanvändningen jämförs mellan de senaste åren. Elanvändningen har minskat något vilket kan bero 

på flera faktorer. Antalet besökare, utomhustemperatur, kontroll av värmesystem och kontroll av byggna-

den i sig kan ha en inverkan på elanvändningen. Besökarantalet kan variera mellan årtalen vilket leder till 

att då det inte är många besökare fås även en lägre elanvändning. Utomhustemperaturen påverkar också 

hur mycket värme som behövs under de kalla perioderna. Om dessutom byggnaden haft gäster under 

dessa dagar fås en kraftig ökning av elanvändningen i byggnaden. Kontroll av värmesystemet i byggnaden 

kan också resultera i en minskad elanvändning. Om inomhustemperaturen minimeras de perioder då 

byggnaden inte används leder till en minskad elanvändning. Att även ha kontroll av byggnaden så att föns-
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ter är stängda under uppvärmningsperioder och att all elektronisk utrustning är avstängd de perioder 

byggnaden inte används leder även till en minskad elanvändning.   

 

Figur 43 Jämförelse av den årliga totala elanvändningen i Stenhotellet 

I Figur 43 presenteras elanvändningen per månad för år 2009 till 2012 där det är möjligt att se skillnader i 

elanvändningen. I början på året varierar användningen för de olika årtalen och är relativt lik i slutet av 

året.  

 

Figur 44 Jämförelse av den årliga elanvändningen per månad för Stenhotellet 

I Figur 45 nedan är elanvändningen granskad per dygn och jämförd mellan år 2011 och 2012. Elanvänd-

ningen är relativt lik för de båda årtalen där viss avvikelse kan skådas samt en stor avvikelse i mars då det 

är en väldigt låg och konstant elanvändning. Detta tyder på att alla system i byggnaden varit avstängda 

under den perioden år 2011 eller att något fel inträffat med mätutrustningen för elanvändning. 
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Figur 45 Jämförelse av den totala elanvändningen år 2011 och 2012 för Stenhotellet 
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4 Förbättringsförslag 

Byggnaderna som ingår i studien är äldre byggnader som även är kulturmärkta vilket resulterar i att bygg-

nadernas exteriörer inte får ändras markant. Förbättringsåtgärderna ska även vara ekonomiskt genomför-

bara. Byggnaderna har ett dåligt isolerat klimatskal med hög infiltration. De har även ineffektiva värmesy-

stem och har inte godkänd ventilation enligt OVK. Även Skärgårdsstiftelsens miljöpolicy har tagits i beak-

tande vid val av förbättringsförslag. Nedan presenteras förbättringsförslagen för respektive byggnad samt 

även investeringskostnader. Ett värmesystem kopplat till samtliga byggnader är också undersökt som pre-

senteras i detta kapitel. 

4.1 Värmesystem 

Ett förslag för uppvärmning av byggnaderna är att bygga ut det befintliga värmenätet till Disponenthuset 

och även Stenhotellet med hjälp av en värmekulvert. Utbyte av den befintliga värmekulverten till Socie-

tetshuset är också inkluderad i beräkningarna då den läcker värme. 

För att sammankoppla byggnaderna till värmecentralen måste en värmekulvert installeras vilket har före-

slagits enligt Figur 46 nedan där den röda linjen är föreslagen värmekulvert. Den nödvändliga längden av 

värmekulvertsektionerna är också presenterad i figuren nedan där 25 m behövs till värdshuset, 65 m till 

Societetshuset och ytterligare 135 m till Stenhotellet. Till Disponenthuset behövs endast några meter var-

för detta inte är utskrivet i figuren. Totalt behövs ca 225 m värmekulvert. 

 

Figur 46 Föreslagen dragning av värmekulvert 

Med ett sådant system kan en större kontroll fås över uppvärmningen av byggnaderna från endast värme-

centralen. Service och optimering av systemet blir enklare att genomföra då all utrustning finns lokaliserat 

på samma plats. Om det även uppstår något fel på systemet är denna begränsad till värmecentralen och 

inte ute i någon av byggnaderna vilket också underlättar för reparationer.  

4.1.1 Värmekulvert 

För att koppla byggnadernas radiatorsystem till värmecentralen behövs en värmekulvert som radiatorvatt-

net ska flöda i. Värmekulverten består av två rör, ett för tillflödet och ett för returflödet som är isolerade 

med exempelvis polyuretanskum. I beräkningarna kommer KEJ Teknik ABs kulvert att användas som 

kallas PEX-kulvert. En kulvert med två rör för tillopp och retur-vatten till radiatorerna har en värmeför-

lust på ca 13 W per meter om temperaturskillnaden mellan mark och fluid är 60 °C.(Jönsson E. 2013) 

Arbetet som krävs för att bygga ett sådant värmesystem är relativt omfattande där mark måste schaktas, 

hål måste borras i byggnadsväggarna samt rördragning. Arne Selander är en entreprenör som Skärgårds-
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stiftelsen anlitat vid andra projekt och har föreslagit en ungefärlig kostnad för ett sådant arbete. Utbyte av 

befintlig kulvert mellan värmecentralen och Societetshuset kostar ca 150 000 kr för arbete och material. 

Om sedan en kulvert ska dras till Stenhotellet kostar det ca 100 000 kr till. Ett ca pris för totala arbetet och 

materialet är ca 270 000 kr för ett värmesystem kopplat till samtliga byggnader. 

4.1.2 Installation av värmepump 

Vid utbyggnad av värmesystemet till samtliga byggnader som ingår i studien krävs en större uppvärm-

ningseffekt. Det finns många olika leverantörer av värmepumpar men för att förenkla driften av värme-

centralen föreslås en värmepump av IVT vilket är samma leverantör som de nuvarande värmepumparna 

har. I kapitel 5.3.4 har det totala effektbehovet beräknats där vilket sedan användes vid val av värmepump. 

I de ekonomiska beräkningarna har en värmepump av modell Greenline F 70 använts som kostar 137 900 

SEK och har en effekt som tillsammans med de aktuella värmepumparna kan avge en tillräcklig effekt. 

(Werther S., 2013) 

4.2 Byggnader 

Nedan presenteras förbättringsåtgärderna för Disponenthuset och Societetshuset. Till båda byggnaderna 

har installation av FTX-system föreslagits och till Disponenthuset har även ett vattenburet värmesystem 

analyserats. 

4.2.1 Vattenburet värmesystem i Disponenthuset 

Elradiatorerna som används idag ger en ineffektiv uppvärmning ur energisynpunkt. Genom att installera 

ett vattenburet värmesystem i byggnaden kopplat till värmecentralen där värme produceras av värmepum-

par kan uppvärmningskostnaderna reduceras markant. Ett vattenburet värmesystem kräver rördragning till 

samtliga rum i byggnaden samt en central där rören från värmecentralen kopplas ihop med byggnadens 

värmesystem. Investeringskostnaden för ett sådant värmesystem varierar beroende på byggnad och det 

arbete som krävs. I projektet har en investeringskostnad på 100 000 SEK använts vilket är föreslaget av 

Värmex som projekterar sådana system. Denna investeringskostnad inkluderar även installationsarbetet 

som krävs. (Eriksson A., 2013c) 

4.2.2 Ventilationssystem 

Ett fungerande ventilationssystem som förser lokalerna med friskluft är ett krav i lokaler som används för 

konferens och andra aktiviteter. Disponenthuset erhåller endast självdrag vilket troligtvis inte uppfyller 

kravet på luftflöde till lokalen och behöver ett nytt system installerat. Societetshuset har ett tilluftsystem av 

äldre modell installerat som förser en del av byggnaden med friskluft, då det i byggnaden finns fler lokaler 

som används för konferens måste även detta system bytas ut. Nedan presenteras förslag på system för 

Disponenthuset och Societetshuset separat då olika möjligheter finns för byggnaderna. Det finns ett flertal 

olika leverantörer för ventilationsaggregat på marknaden där Fläktwoods är en av de större leverantörerna 

vars produkter kommer att användas i det här projektet.  

Flödet som krävs i byggnaden måste beräknas utifrån hur många personer som kommer att vistas i bygg-

naden. Detta görs med Ekv.  1 nedan där S är mängden CO2 som produceras av en person, n är antalet 

personer, Cmax är den maximala CO2 halten i byggnaden och Comg är CO2 halten i utomhusluften.  

 ̇     
   

         
 Ekv.  1 

En människa antas ut koldioxid med en andel av 0.3 l/min och det antas att koldioxidhalten i luften på 

Utö är 350 ppm vilket är ett standardvärde för koldioxidhalten i luften. Då ventilationsaggregatets maxi-

mala flöde är känt kan det maximala antalet besökare beräknas för att aggregatet ska klara av att förse 

byggnaden med friskluft så att inte gränsvärdet på 1000 ppm CO2 överstigs. (McQuiston, 2005) 
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I Tabell 4 nedan har nödvändiga flöden för Disponenthuset och Societetshuset beräknats vilket är nöd-

vändigt vid val av storlek på luftbehandlingsaggregat. 

Tabell 4 Nödvändigt luftflöde 

 Disponenthuset Societetshuset 

Maximalt antal pers 60 150 

Nödvändigt flöde [m3/s] 0,46 1,15 

 

Förbättringsförslagen för ventilationssystemen i Disponenthuset och Societetshuset är till- och frånluftsy-

stem med värmeåtervinning som kommer att tas med i beräkningar i detta projekt. För Societetshuset 

kommer även ett värmebatteri att inkluderas i ventilationsaggregatet. 

En ventilation med från och tilluft som har värmeåtervinning är en effektiv lösning ur ett energimässigt 

perspektiv. Fläktwoods luftbehandlingsaggregat eQ BASE är ett effektivt aggregat som finns i flera olika 

storlekar beroende på byggnadens behov.  Luftbehandlingsaggregatet har högeffektiva kammarfläktar, 

roterande värmeväxlare med en verkningsgrad på 80 % och kan utrustas med värmebatteri.  

För Disponenthuset där ett nödvändigt flöde på 0,46 m3/s krävs, rekommenderas luftbehandlingsaggrega-

tet eQ BASE 008 som kan leverera ett maximalt luftflöde på 0,7  m3/s med ett SFP värde under 2. Inve-

steringskostnaden för detta aggregat är 144 480 kr. 

För Societetshuset där ett nödvändigt flöde på 1,15 m3/s är nödvändigt rekommenderas luftbehandlings-

aggregatet eQ BASE 011 som kan leverera ett maximalt luftflöde på 1,2 m3/s med ett SFP värde under 2.  

Investeringskostnaden för detta aggregat är 171 165 kr (FlaktWoods,2013) 

4.2.3 Minskad infiltration 

För att få en effektiv drift av ventilationen är så låga värmeförluster som möjligt genom klimatskalet efter-

frågade. Isolering av klimatskalet bör först undersökas mer detaljerat med värmekamera för att sedan se 

var de största förlusterna är. I projektet hittades förluster genom väggar, i vägghörn och runt fönster och 

dörrar. Då byggnaderna är gamla rekommenderas tilläggsisolering i både Societetshuset och Disponenthu-

set. Investeringskostnaden för en sådan åtgärd är ca 520 SEK per m2 vägg. (Repab Fakta, 2012) Detta 

resulterar i att investeringskostnaden för tilläggsisolering av Disponenthuset blir 135 200 SEK och av 

Societetshuset blir 156 000 SEK. 

4.3 Värmecentral 

För värmecentralen har solvärme och isolering av oisolerade rör undersökts. En solvärmelösning bidrar till 

en mer hållbar värmecentral som då kommer utnyttja mer förnybar energi. Nedan presenteras förslagen 

mer i detalj. 

4.3.1 Solvärme 

Ett förslag för att minska elanvändningen som krävs för uppvärmning av varmvatten i värmecentralen är 

att använda solvärme. Taket på värmecentralen men också delar av värdshusets tak ligger i sydlig riktning 

vilket är det optimala för solvärme. Ett förslag för takinstallation av solfångare presenteras i Figur 47 ne-

dan där installation av solfångare på både värmecentralens tak och en del av värdshuset tak är föreslaget. 

Totalt finns ca 52 m2 tak area i sydligt läge där solvärme kan installeras. Om plansolfångare skulle installe-

ras på den föreslagna ytan kan 10,1 MWh värme produceras varje år och med vakuumsolfångare kan 20,7 

MWh värme produceras varje år. 
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Figur 47 Förslag för takinstallation av solvärmepanel 

Ett förenklat kopplingsschema över hur installation skulle kunna genomföras är presenterat i Figur 48 

nedan. Värmen som produceras av solfångarna värmer upp varmvatten i en ackumulatortank där även 

värmepumpar värmer upp vattnet.  

 

 

Figur 48 Skiss över systemlösning med solfångare 

Investeringskostnaden för ett sådant system har fastslagits utifrån ett paketpris från företaget Sol och 

energiteknik där en investeringskostnad för Vakuumsolfångare var 222 000 SEK och för plansolfångare 

168 000 SEK. Eventuella monteringskostnader och diverse tilläggskostnader kan tillkomma då dessa pri-

ser utgår från färdiga paket.  

4.3.2 Isolering av rör 

I värmecentralen finns ca 13,5 m oisolerade rör som varmvatten flödar i. Isover är ett företag som är spe-

cialister på isolering för de flesta applikationer. Företaget har en produkt som heter Isover AluComfort 

7200 och är en isolerprodukt för varma rör. Tjockleken av rören antas vara 2 mm och med hjälp av be-

räkningar i Kapitel 5.3 var det möjligt att räkna ut värmeförlusten till 1,98 MWh per år om drifttiden an-

togs vara 3100 h. Genom att isolera rören med denna produkt kan 90 % av den förlorade värmen sparas. 

Investeringskostnaden för 14 m isolering är ca 5000 SEK med arbete inkluderat. (Isover, 2013) 
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5 Modell 

Projektet har genomförts med hjälp av modellen i Figur 49 nedan. I projektet har fokus applicerats på 

Societetshuset, Disponenthuset samt värmecentralen. Stenhotellet har också ingått i beräkningarna men 

inga förbättringar har föreslagits för byggnaden. För Värdshuset har endast det årliga värmebehovet be-

räknats som varit nödvändigt vid dimensionering av en ny värmecentral.  

Aktuell elanvändning i värmecentralen har använts för att beräkna värmebehovet i Societetshuset och 

Värdshuset. Societetshusets värmeanvändning är av intresse för att kunna skapa en simulering av byggna-

den i programvaran Design Builder och applicera FTX-ventilation och reducerad infiltration. Det aktuella 

värmevärdet används som referens för att skapa en så verklig modell av byggnaden som möjligt.  

För Disponenthuset har antagande för värmeanvändningen använts som referens för att skapa en modell 

av den aktuella byggnaden i Design Builder. (Design Builder, 2013) Sedan har FTX-ventilation implemen-

terats till modellen för att avgöra hur mycket värme som kan sparas. Även effekten går att få från simule-

ringarna.  

Efter att Disponenthuset och Societetshuset analyserats applicerades fokus på värmecentralen och på ett 

nytt värmesystem för distribution av radiatorvärme till samtliga ingående byggnader. Nödvändig värmeef-

fekt, flöde av radiatorvatten, värmeförlust i värmekulverten samt förbättringsförslag för värmecentralen 

har genomförts där besparingar av el och värme beräknats. Två olika fall har undersökts för dimensioner-

ing av värmecentralen för att kunna analysera besparingspotential vid upprustning av endast värmesyste-

met. I detta fall har samtliga byggnader kopplats till värmecentralen med hjälp av värmekulvert där samt-

liga byggnader har vattenburet värmesystem installerat. Det andra fallet visar besparingspotential om samt-

liga förbättringsåtgärder för byggnaderna och värmecentralen används. 

När detta steg var genomfört riktades fokus mot en ekonomisk analys för förbättringarna av byggnaderna 

och för värmecentralen med ett utbyggt värmesystem. Sedan har även en ekologisk analys genomförts där 

de minskade koldioxidutsläppen har beräknats. 

 

 

Figur 49 Flödesschema över modell 
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För värmecentralen kommer gruvhålen att fortfarande användas som primär värmekälla då detta är en stor 

närbelägen energikälla. Utöver denna kommer också förslag på utnyttjande av solvärme att undersökas 

som en sekundär värmekälla.  

Nedan presenteras alla beräkningar som genomförts för de olika undersökta byggnaderna och för värme-

centralen. För att kunna skapa referens-modeller i Design Builder för byggnaderna var det nödvändigt att 

börja med att uppskatta den aktuella värmeanvändningen i byggnaderna. När detta var genomfört genom-

fördes simuleringar av byggnaderna med implementerade förbättringsåtgärder. Efter detta genomfördes 

beräkningar av effekt, flöden, koldioxidutsläpp samt även en ekonomisk analys för att undersöka lönsam-

heten och miljöpåverkan. 

5.1 Aktuell värmeanvändning i Societetshuset 

För att kunna genomföra en simulering av det nuvarande läget i Societetshuset måste den aktuella värme-

användningen räknas ut för Societetshuset och Värdshuset var för sig. Värmecentralen producerar även 

varmvatten till värdshuset vilket måste tas i beaktande i beräkningen. 

5.1.1 Uppvärmning av tappvarmvatten 

För att kunna beräkna andelen värme som produceras i värmecentralen till radiatorkretsen måste andelen 

värme för uppvärmning av varmvatten beräknas. Varmvattenanvändningen i värdshuset är dokumenterad 

och var för år 2012 ca 1698 m3/år. Även kallvattentemperaturen och varmvattentemperaturen är givna 

och avlästa i värmecentralen till 8 °C respektive 55 °C. I beräkningarna är det antaget att dessa temperatu-

rer är konstanta för hela året. 

Med hjälp av Ekv.  2 nedan beräknas energiåtgången för uppvärmning av varmvattnet med hjälp av vär-

mepumparna där V är volymen,   är densiteten för vatten som är 1000 kg/m3, Cp är den specifika värme-

kapaciteten och    temperaturskillnaden. Det är antaget att värmepumpen står för uppvärmning av tapp-

varmvattnet till 50 °C och elpatronen från 50 °C till 55 °C.  

               ̇             /1000 Ekv.  2 

 

              ̇              /1000 Ekv.  3 

Den specifika värmekapaciteten har normalt enheten KJ/kg*K och måste därför omvandlas till Wh/kg*K 

för att kunna beräkna uppvärmning av varmvattnet i wattimmar vilket genomfördes med Ekv.  4.  

       
  

    
 

   

   

  

    
 Ekv.  4 

Värmepumpen genererade ca 83,2 MWh värme för varmvattenproduktion under år 2012 och elpatronen 

stod för ca 9,9 MWh. Dessa värden kommer att användas i nästa del för att beräkna andelen radiator-

värme producerad av värmepumparna.    

5.1.2 Producerad radiatorvärme 

När energin för uppvärmning av varmvattnet är beräknad kan värmeanvändningen i Societetshuset och 

Värdshuset beräknas. För att detta ska vara möjligt måste antaganden göras. För värmepumparna i värme-

centralen har ett COP på 2,6 använts i beräkningarna. (Ericsson A, 2013b)  

Den totala elanvändningen i värmecentralen inkluderar även pumpar och diverse elektrisk apparatur. I 

beräkningarna är det antaget att pumparna står för ca 10 % av den totala elanvändningen i värmecentralen. 

(Arias, 2013a). Den diverse elektriska apparaturen utöver pumparna är antagen att stå för en mycket liten 

del av den totala elanvändningen och är i beräkningarna försummad. 
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Mängden värme producerad av värmepumparna beräknas med hjälp av Ekv.  5 nedan där EEl  står för den 

årliga elanvändningen i värmecentralen där pumparnas elanvändning har subtraherats multiplicerat med 

COP för värmepumparna.  

                        Ekv.  5 

Drifttiden på värmepumparna beräknas i Ekv.  6 nedan där PVP är värmepumparnas totala installerade 

värmeeffekt. 

  
            

   
 Ekv.  6 

För att sedan beräkna hur stor del värme som står för radiatorvärme subtraheras mängden värme som 

åtgår till uppvärmning av tappvarmvattnet från den totala värmeproduktionen, se Ekv.  7 nedan. 

                                             Ekv.  7 

Då det inte finns någon flödesmätare för radiatorvärmen till varken Värdshuset eller Societetshuset an-

vänds ett areaförhållande för att göra en uppskattning av andelen värme som går till respektive byggnad. I 

Ekv.  8 nedan beräknas andelen uppvärmd area i Societetshuset FSocietetshuset jämfört med värdshuset. 

                
               

                           
 Ekv.  8 

Mängden producerad värme som använts i Societetshuset respektive Värdshuset beräknas med Ekv.  9 

och Ekv.  10 nedan där den totala producerade värmen till radiatorerna multipliceras med area andelen för 

Societetshuset. 

                                                  Ekv.  9 

 

                                                  Ekv.  10 

Värmeanvändningen per area, qArea är antaget att vara lika för Societetshuset och Värdshuset och beräknas 

med Ekv.  11 nedan.  

      
               

               
 

           

           
 Ekv.  11 

Värmeanvändningen för Societetshuset beräknades till ca 76,7 MWh och för Värdshuset till ca 148,1 

MWh för år 2012. Den beräknade värmeanvändningen i Societetshuset kommer att användas för att skapa 

en simuleringsmodell i Design Builder och för värdshuset vid dimensionering av värmecentralen. 

5.2 Byggnader 

För att undersöka värmebehovet i byggnaderna har programvaran Design Builder använts. Med hjälp av 

denna programvara är det möjligt att skapa modeller av byggnaderna och applicera alla parametrar som 

påverkar simuleringen. Genom att använda programmet kan utöver värmebehovet även kylbehov och 

elanvändning fås. Till programvaran kan olika uppvärmningssystem och ventilationssystem appliceras för 

att kunna redogöra för en besparing. Två separata simuleringar kommer att genomföras för Societetshuset 

och Disponenthuset med hjälp av Design Builder. Sedan kommer energibehovet i Stenhotellet att upp-

skattas för dimensionering av värmecentralen. 

Simuleringarna har genomförts i ett antal steg för att kunna uppnå en så verklig simulering som möjligt. 

Först har planritningar studerats och används vid skapande av byggnadens geometri i Design Builder. 

Själva byggnaden skapas och så verkliga parametrar för väggar, fönster, tak och andra delar av klimatskalet 

appliceras. När detta är genomfört används information om de aktuella systemen såsom beläggning, tapp-

varmvattenbehov, nuvarande värme och ventilationssystem för att skapa en så verklig modell som möjligt. 
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Värme och elanvändning jämförs sedan med den verkliga elanvändningen för att kunna få ett riktvärde av 

den verkliga byggnaden. Då den simulerade energiförbrukningen skiljer sig med mindre än 10 % anses den 

vara acceptabel. (Arias, 2013). 

5.2.1 Disponenthuset 

5.2.1.1 Simulering av aktuell byggnad 

Nedan presenteras de parametrar som användes vid simulering av referensbyggnaden av Disponenthuset.  

Geometri 

Geometrin av disponenthuset som användes återskapades med hjälp av de tillgängliga planritningarna för 

varje våning med rätt dimensioner. Först skapades klimatskalet och därefter de olika zonerna i byggnaden. 

Tjockleken av ytterväggarna mättes till 0,5 m under besök på Utö. Takhöjden som används är antagen till 

2,5 m på båda våningsplanen. I Figur 50 nedan visas de planritningen som återskapats i Design Builder. 

 

 

  

 

Figur 50 Planskiss som användes vid simulering av Disponenthuset, till vänster våning 1 och till höger våning 2. 

Värmeledningsförmågan i klimatskalet har en betydande inverkan på värmebehovet i byggnaden. Det 

finns inga dokumenterade U-värden för byggnaden men genom att studera klimatskalet visuellt samt med 

hjälp av litteratur har det varit möjligt att uppskatta värmeledningsförmågan. I Tabell 1 i början av rappor-

ten presenterades kraven på U-värde för byggnader år 1950.  

Vid den visuella granskningen av byggnaden fastslogs att väggarna består av sten alternativt tegel och inte 

har någon större del isolering. Kraven från år 1950 användes för modellen i simuleringsprogrammet som 

var 0,99 W/m2*K för stenväggar. Värmeledningen som används för taket på byggnaden är också baserat 

på kraven år 1950 som var 0,52 W/m2*K.  
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Byggnaden har tvåglasfönster installerade där ett U-värde på 3 W/m2*K har använts vilket presenterades i 

Kapitel 2.1 tidigare i rapporten. 

Infiltrationen genom klimatskalet är svår att uppskatta och mäta då det läcker in luft i springor runt föns-

ter, dörrar och genom andra springor i byggnaden. I Kapitel 2.1 presenterades riktvärden för infiltration i 

äldre byggnader byggda i områden med ett hårt klimat vilket kan liknas vid klimatet i skärgården. Riktvär-

det av infiltrationen för en byggnad motsvarande Disponenthuset var 1,6 ACH vilket har använts i simule-

ringen. 

Värmesystem 

I simuleringen har den installerade effekten av radiatorer, den aktuella värmeanvändningen, den aktuella 

tappvarmvattenförbrukningen använts för att skapa en simulering som återspeglar det verkliga fallet så 

verkligt som möjligt. Den installerade effekten på 17,5 kW är fördelad i de olika lokalerna efter hur det ser 

ut i verkligheten. Den årliga värmeanvändningen var inte given och antogs vara 60 % av den totala elan-

vändningen i byggnaden. (Ericsson A, 2013b) För att återskapa den verkliga situationen så bra som möjligt 

har olika scheman skapats för de olika våningarna. För bottenvåningen där konferenslokalerna finns följer 

radiatorerna ett schema som är baserat på besökardagar för 2012 som är presenterade i Appendix A. När 

det är besökare i byggnaden är radiatorerna inställda på 20 °C och 11°C resten av dagarna då byggnaden 

står tom. På andra våningen där det periodvis bor personal har ett antagande används där radiatorerna är 

inställda på 15 °C från januari till mars, 20 °C från mars till oktober och 15 °C från oktober till december. 

Varmvattenförbrukningen i Disponenthuset är okänd. Ingen vattenmätare mäter hur mycket varmvatten 

som används i byggnaden vilket måste antas. Varmvattenförbrukningen i Societetshuset är dokumenterad 

och samma varmvattenförbrukning antas i Disponenthuset. Vattenförbrukningen för år 2012 var uppmätt 

till 0,17 l/m2*dag i Societetshuset som även kommer att användas i modellen av Disponenthuset.  

Varm- och kallvattentemperaturerna är också parametrar som ska anges för modellen i Design Builder. 

Varmvattentemperaturen antas vara 55 °C vilket är kravet från Boverket som presenterades i Kapitel 2.1.3. 

Kallvattentemperaturen är antagen att vara 8 °C för hela året. (Ericsson, 2013). 

   

Ventilation 

I disponenthuset finns endast naturlig ventilation och en köksfläkt på andra våningen som i simuleringen 

försummas då den antas stå för en så pass liten del av det totala luftutbytet att den inte har någon större 

inverkan. I simuleringarna är det antaget att det finns naturlig ventilation som levererar 8 l/s och person 

när det är 0 °C eller varmare utomhus. Flödet har antagits utifrån arbetsmiljöverkets rekommendationer 

samt att byggnaden är gammal och då har ett högre luftflöde.    

Elanvändning 

Elanvändningen i Disponenthuset är beroende av aktiviteterna i byggnaden. Renovering har genomförts 

under år 2012 som granskades vilket försvårar simulering av elanvändningen. Belysningseffekten som 

används i simuleringen är 5 W per m2 i det stora konferensrummet i byggnaden och 3 W per m2 i resten 

av lokalerna på entréplan. Belysningen på denna våning är på när det är besökare i byggnaden och följer 

besökardagarna som finns i Appendix A. För att få elanvändningen att stämma överens med den verkliga 

har övrig utrustning motsvarande 18 W per m2 applicerats till modellen under vardagar från kl 9:00 till 

17:00.  

5.2.1.2 Implementering av förbättringsåtgärder 

Förbättringsförslagen som presenterades i Kapitel 5.2 har i detta kapitel implementerats i referens-

modellen. Analys av reducerad infiltration samt implementering av FTX-ventilation har genomförts med 
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hjälp av Design Builder. Analys av installation av ett vattenburet värmesystem istället för det aktuella har 

genomförts med hjälp av beräkningar i Microsoft Excel.  

Vattenburet värmesystem 

Vid implementering av ett vattenburet värmesystem har elanvändningen för uppvärmning av referens-

byggnaden dividerats med COP för den nuvarande värmepumpen för att beräkna besparingspotentialen 

av el, se Ekv.  12 nedan. Tillsatsvärme på 5 % för värmepumpen har också inkluderats i beräkningen. 

              
               

      
 (

               

      
)       Ekv.  12 

Minskad infiltration 

För att undersöka hur mycket energi som kan sparas genom att minska infiltrationen har modellen som 

beskrevs i föregående kapitel använts. Infiltrationen har reducerats från 0,8 till 0,5 ACH och värmebeho-

ven har sedan jämförts för att analysera besparingen. 

Ventilation med värmeåtervinning 

Det var möjligt att använda FTX-ventilation i Design Builder när den detaljerade HVAC funktionen var 

vald. Till och frånluft är kopplat till alla rum förutom till entré utrymmet. För att kunna beräkna bespa-

ringen har samma förhållanden som i simuleringen för referensbyggnaden använts. Ventilationen följer 

besökarschemat som finns i Appendix A nedan för att kunna få en så relevant besparing som möjligt. En 

roterande värmeväxlare har använts i simuleringen med en verkningsgrad på 80 %. Resultaten från simule-

ringarna presenteras i kapitel 6 och Kapitel 7 i rapporten. 

5.2.2 Societetshuset 

5.2.2.1 Simulering av aktuell byggnad 

Nedan presenteras de parametrar som användes vid simulering av referensbyggnaden av Societetshuset.  

Geometri 

Societetshuset har liksom Disponenthuset byggts upp i Design Builder med hjälp av planritningar. I Figur 

51 nedan visas hur planritningen skapats i Design Builder där bottenvåningen visas till vänster och övre 

våningen till höger. Byggnadens ytterväggar är ca 0,2 m och takhöjden har antagits till 2,5 m.  
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Figur 51 Planskiss som användes vid simulering av Societetshuset, till vänster våning 1 och till höger våning 2. 

I Design Builder är det möjligt att bygga upp väggens gränssnitt i form av olika lager där det är möjligt att 

ange materialens olika U-värden. U-värdena i Tabell 1 som var kraven för byggnader byggda 1950 har 

använts i simuleringsprogrammet för att definiera värmeledningen i klimatskalet. Ytterväggarna består av 

trä med isolering mellan vilket antas erhålla samma U-värde som kravet år 1950 som var 0,76 W/m2*K. 

Taket antas också ha samma U-värde som kravet år 1950 vilket var 0,52 W/m2*K.  

Fönstren som är installerade i byggnadens klimatskal är 2-glasfönster och U-värdet för dessa fönster antas 

vara samma som i simuleringen av Disponenthuset där ett U-värde på ca 3 W/m2*K användes.  

Infiltrationen genom klimatskalet är liksom för Disponenthuset svår att uppskatta och mäta. Då det är 

läckage runt fönster, dörrar och i vägghörn har infiltrationen presenterad i Kapitel 2.1 använts som var 1,6 

ACH.   

Värmesystem 

I Societetshuset är ett vattenburet radiatorsystem installerat och i Design Builder har den detaljerade 

HVAC funktionen använts för att skapa en så verklig byggnad som möjligt. I Figur 52 visas modellen av 

värmesystemet från Design Builder där en panna använts med COP 1 för att kunna jämföra värmebeho-

vet med de verkliga värdena som beräknades tidigare.  

 



  -59- 
 

 

Figur 52 Aktuellt värmesystem för Societetshuset återskapat i Design Builder 

Då reglerkurvan för Värmecentralen inte är känd har den antagits i simuleringen till att det ska levereras 

radiatorvatten som är 65 °C när utomhustemperaturen är -15 °C och radiatorvatten med en temperatur på 

45 °C när det är 0°C utomhus. Radiatorerna är simulerade så att dom ska ge en inomhustemperatur på 18 

°C och aldrig låta temperaturen understiga 13 °C.  

Varmvattenanvändningen i byggnaden mäts med vattenmätare och dokumenteras. År 2012 var 

användningen 0,17 l/m2*dag.  

Ventilationssystem 

Byggnaden har ett installerat ventilationssystem som förser det stora konferensrummet (zone 2 i Figur 51) 

med friskluft. I Figur 53 visas systemet uppbyggt i Design Builder där en tilluftsfläkt samt ett värmebatteri 

används för att återskapa det verkliga systemet. Luften värms till en temperatur av 18 °C vilket uppmättes 

med en termometer under en vinterdag i februari i tilluftsflödet. I simuleringen antas att ventilationen 

endast är på de dagar då byggnaden är uppbokad mellan kl 9:00- 17:00. De dagar då Societetshuset är 

uppbokad visas i Appendix B. Flödet av luften har antagits till ett minimumflöde på 0,35 l/s-m2. 

 

 

Figur 53 Aktuellt ventilationssystem för Societetshuset återskapat i Design Builder 
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5.2.2.2 Implementering av förbättringsåtgärder 

Minskad infiltration 

För att undersöka hur mycket energi som kan sparas genom att minska infiltrationen har referens-

modellen använts. Infiltrationen har reducerats från 1,6 till 0,7 ACH och värmebehoven har sedan jäm-

förts för att analysera besparingen. 

FTX-ventilation 

FTX-ventilation har implementerats i simuleringsmodellen istället för det nuvarande tilluftssystemet. Den 

nya ventilationen har kopplats till samtliga konferens- och samlingslokaler i byggnaden med till och 

frånluft. Aggregatet som använts i simuleringen har en roterande värmeväxlare med en verkningsgrad på 

80 %. För att kunna jämföra skillnaderna i energianvändning har samma schema för ventilationen använts 

som i referensfallet, se Appendix B. Tilluftstemperaturen har ändrats till 20 °C för att få en behagligare 

inomhustemperatur.  

 

Figur 54 Föreslagen förbättring av ventilationssystem i Societetshuset 

5.2.3 Stenhotellet 

Ingen simulering har genomförts av Stenhotellet där värmebehovet istället har uppskattats direkt från den 

kända elanvändningen i byggnaden. Då det inte finns någon elmätare för enbart elpannan i byggnaden har 

ett antagande att 60 % av den totala elanvändningen står för uppvärmning av byggnaden. (Renoverings-

handboken, 2009) Detta ger en värmeanvändning på 36 347 kWh per år vilket motsvarar 145 kWh/m2. 

190 m3 kallvatten förbrukades i Stenhotellet år 2012 och 30 % är antaget vara varmvatten. (Ericsson A., 

2013b) Detta resulterar i att 57 m3 varmvatten användes år 2012 vilket motsvarar 0,62 l/dag. 

5.3 Design av nytt värmesystem 

Tre fall för ett nytt värmesystem har undersökts undersökas där det första fallet beskriver samtliga bygg-

nader kopplade till värmecentralen utan implementering av förbättringar. Det andra fallet beskriver samt-

liga byggnader kopplade till värmecentralen med implementering av förbättringar. Det tredje fallet be-

handlar implementering av förbättringar exklusive solvärme. När detta är genomfört kommer sedan den 

totala energianvändningen jämföras mellan de olika fallen och mot den aktuella energianvändningen.  

5.3.1.1 Värmekulvert 

Värmebehovet för Disponenthuset, Societetshuset, Värdshuset och Stenhotellet kopplat till värmecen-

tralen för uppvärmning har beräknats och en jämförelse med det nuvarande systemet har genomförts. 

Den nödvändiga värmeeffekten och flödet av radiatorvattnet har även beräknats för dimensionering. 

Värmeförlusten som fås i värmekulverten till omgivningen beror av värmekulvertens isolering och längd, 

radiatorvattnets temperatur samt markens temperatur. Värmeförlusten beräknas med hjälp av Ekv.  13 
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nedan där U är värmeförlusten angiven i W/ m* K, l är längden av värmekulverten och    är temperatur 

differensen mellan radiatorvatten och marktemperaturen. 

                       Ekv.  13 

I Appendix C presenteras förlusten med resterande parametrar. Den totala längden av nödvändig värme-

kulvert var 225 m vilket uppmätts med hjälp av Eniro kartor. Värmeförlusten från värmekulverten som 

används i beräkningarna är 13 W per meter kulvert och producerad av KEJ Teknik AB. (KEJ Teknik, 

2013)  

5.3.1.2 Solvärme 

Beräkning av hur mycket energi som kan sparas vid installation av solvärmepaneler på värmecentralens tak 

har genomförts för vakuumsolfångare och plansolfångare. För att beräkna hur många solfångarmoduler 

som går att installera har bredden på taket dividerats med bredden av en solfångarmodul. En vakuumsol-

fångarmodul är 2,45 m bred och en plansolfångarmodul är 2,1 m bred vilket resulterar i att 10 vakuumsol-

fångarmoduler kan installeras och 12 plansolfångarmoduler kan installeras. Vattentemperaturen som fås av 

systemet antas vara tillräcklig för uppvärmning av varmvatten Värmekapaciteten per modul 

(              och            ) är givet från leverantören och är 2072 kWh/år (Sol och Energiteknik 

AB, 2013c) för en vakuummodul och 843 kWh/år för en planmodul. (Sol och Energiteknik AB, 2013d) 

I Ekv.  14 och Ekv.  15 beräknas den årliga totala värmen som kan fås från vakuumsolfångare respektive 

plansolfångare vid takinstallation.  

                                        Ekv.  14 

 

                                Ekv.  15 

I Ekv.  16 och Ekv.  17 beräknas hur mycket elektricitet som kan sparas om solvärmesystemet bidrar med 

uppvärmning av tappvarmvatten i värmecentralen. För att räkna ut reduceringen av elanvändning divide-

ras den totala värmeproduktionen med COP för uppvärmning av tappvarmvattnet som i beräkningarna är 

2,3.  

 ̇                 
                 

     
 Ekv.  16 

 

 ̇               
               

     
 Ekv.  17 

 

5.3.1.3 Isolering av rör i värmecentral 

För att beräkna värmeförlusten från de oisolerade rören i värmecentralen används Ekv.  18 nedan där U är 

den totala värmegenomgångskoefficienten i W/m2*K, Arör är arean av de oisolerade rören i m2,    är 

temperaturdifferensen mellan fluiden och den omgivande luften i K och t är värmepumparnas drifttid år 

2012. 

 I värmecentralen uppmättes en oisolerad rörlängd till 13,5 m med en omkrets på 0,12 m. Arean av de 

oisolerade rören beräknades då till 1,62 m2. Temperaturen på fluiden i rören är ca 55 °C och lufttempera-

turen runt om rören är antagen till 15 °C året runt.  

                        Ekv.  18 
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Värmegenomgångskoefficienten beräknas med Ekv.  19 nedan där k är värmeledningskoefficienten, h är 

värmeövergångstalet och      är tjockleken på röret i meter vilken är antagen till 2 mm och      är tjock-

leken isolering som i beräkningarna har tjockleken 6 cm. I Tabell 5 nedan visas värmeledningskoefficien-

terna för luft och vatten samt värmeövergångstalet för koppar och isolering.  

  
 

 
     

 
    

       
 

    
    

 
 

       

 Ekv.  19 

 

Tabell 5 Värmeledningskoefficienter och värmeövergångstal för ingående medium (EngineeringToolbox,2013) 

Medium Värmeledningskoefficient 

[W/m*K] 

Värmeövergångstal 

[W/m2*K] 

Luft - 10 

Vatten - 600 

Koppar 401 - 

Isolering 0,037 - 

 

5.3.2 Referensfall- Nuvarande värmesystem  

Den totala elanvändningen som krävs för uppvärmning av det aktuella systemet är av intresse för beräk-

ning av besparingspotential med de olika fallen i kommande kapitel. I beräkningen är uppvärmning av 

byggnader och varmvatten inkluderat där elanvändningen för de olika fallen kommer att jämföras. Med 

Ekv.  20 nedan beräknas den årliga elanvändningen för det aktuella energisystemet. 

                                                               

                                                        

                  

Ekv.  20 

Där elanvändningen för uppvärmning av varmvatten och för radiatorvärme beräknas med Ekv.  21 och 

Ekv.  22 nedan.  

                 
             

     
              Ekv.  21 

                  
                 

      
 Ekv.  22 

Elanvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten i byggnaderna beräknades med Ekv.  23 där   ̇   är 

den uppmätta varmvattenanvändningen per dag,   är densiteten av vatten och    är 47 °C. Varmvatten-

användningen per dygn antogs vara densamma i båda byggnaderna. Med dessa data kunde värmeanvänd-

ningen för uppvärmning av tappvarmvattnet beräknas till 1233 kWh i Societetshuset, 765 kWh i Dispo-

nenthuset och 2279 kWh i Stenhotellet. 

               ̇               Ekv.  23 

 

5.3.3 Fall 1- Värmesystem utan implementerade förbättringsåtgärder 

Det första fallet behandlar ett värmesystem som levererar radiatorvärme till samtliga byggnader. För att 

detta ska vara möjligt måste då även ett vattenburet radiatorsystem installeras i Disponenthuset.  
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Den totala elanvändningen som krävs för uppvärmning av detta system beräknas på liknande sätt som för 

referensfallet ovan men med ett nytt värde för elanvändningen som krävs för uppvärmning av byggnader-

na med ett vattenburet radiatorsysteminstallerat i disponenthuset, se Ekv.  24 och Ekv.  25 nedan. Vid 

användning av värmepump måste tillsatsvärme,  ̇   tas med i beräkningarna då värmepumpen endast står 

för 95 % av energibehovet för att inte överdimensioneras för den normala driften. Tillsatsvärmen fås med 

hjälp av en inbyggd elvärmare i värmepumpen.   

                                                             

                                         
Ekv.  24 

 

              

 
                                                                     

      

     

Ekv.  25 

Den totala elanvändningen jämförs sedan med referensfallet för beräkning av besparingspotentialen.  

5.3.4 Fall 2- Värmesystem med implementerade förbättringsåtgärder 

Det andra fallet behandlar ett värmesystem som levererar radiatorvärme till samtliga byggnader där också 

de föreslagna förbättringsåtgärderna är inkluderade.  

Den totala elanvändningen som krävs för denna uppvärmning beräknas på liknande sätt som för fallen 

ovan men där nya värden för Disponenthuset, Societetshuset och för uppvärmningen av tappvarmvatten i 

värmecentralen används, se Ekv.  26.  

                                                                 

                                                        
Ekv.  26 

Elanvändningen för byggnaderna med förbättringar beräknas med hjälp av Ekv.  27 nedan där även för-

lusten i värmekulverten och besparingen som fås med isolerade rör är inkluderade. För beräkning av den 

nya elanvändningen som krävs för uppvärmning av tappvarmvattnet i värmecentralen används Ekv.  28, 

där besparingen med solfångare är inkluderad. Detta beräknas för både plan- och vakuumrörsolfångare för 

att jämföra besparingspotentialen. 

                          

 
                                                                                                                

      

 
Ekv.  27 

 

                                             
           

     
 

Ekv.  28 

5.3.5 Fall 3- Värmesystem med förbättringsåtgärder exklusive solvärme 

Det tredje fallet behandlar ett värmesystem enligt Fall 2 ovan där solvärmelösningen har exkluderats för 

att undersöka hur stor inverkan solvärmelösningen har, både ur en ekonomisk och en energimässig syn-

punkt. För att göra detta användes Ekv.  31 nedan. 

                                                                         

                                     
Ekv.  29 
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5.3.6 Effektbehov 

För Societetshuset och Disponenthuset har de maximala effektbehoven fastställts med hjälp av en funkt-

ion i Design Builder som dimensionerar den maximala effekten för byggnaden för Societetshuset 

 ̇                   och  ̇                  . En värmepump dimensioneras oftast för att kunna stå för minst 

95 % av byggnadens årliga energibehov. För att detta är möjligt ska värmepumpens effekt motsvara ca 65 

% av byggnadens maximala effektbehov. (Energimyndigheten 2013e) Detta används i Ekv.  30 och Ekv.  

31 nedan där effektbehovet för Societetshuset och Disponenthuset beräknas.  

 ̇                ̇                        Ekv.  30 

 

 ̇                ̇                        Ekv.  31 

Den nödvändiga installerade värmeeffekten för Värdshuset och Stenhotellet beräknas med Ekv.  32 och 

Ekv.  33 nedan. Summan av värme och tappvarmvattenanvändningen summeras och divideras med anta-

let timmar som det är behov av varmvatten och uppvärmning vilken i mellersta Sverige i genomsnittet är 

3100 h per år. (Energimyndigheten, 2013e) Detta används för beräkning av effektbehov för värdshuset 

och Stenhotellet i ekvationerna nedan. 

 ̇           
               

    
 Ekv.  32 

 

 ̇             
                   

    
 Ekv.  33 

Den totala installerade effekten som krävs i värmecentralen beräknas med Ekv.  34 nedan.   

 ̇       ̇                ̇                ̇            ̇             Ekv.  34 

5.3.7 Beräkning av vätskeflöde i radiatorsystem 

För beräkning av massflödet av radiatorvatten används Ekv.  35 nedan där  ̇ är vattenflödet i l/h, P är 

effekten i Wh och    är temperaturdifferensen mellan tillopp och returledning.  

 ̇  
     ̇     

      
 Ekv.  35 

5.4 Ekonomisk modell 

För att analysera hur lönsamma de olika förbättringsförslagen är genomförs en ekonomisk analys. I denna 

analys kommer återbetalningstid, årliga besparingar och livscykelkostnaden att analyseras. Återbetalnings-

tiden är en viktig parameter för att se hur lång tid det tar att betala tillbaka en förbättring medan livscykel-

kostnaden kan användas för att avgöra hur mycket förbättringen kommer att kosta över hela sin livscykel. 

Vid de ekonomiska beräkningarna har ett elpris på 1 SEK/kWh använts. (Vattenfall, 2013a) 

5.4.1 Återbetalningstid 

Återbetalningstiden beräknas i den ekonomiska analysen av projektet för att ge investeraren en tydlig bild 

av hur lång tid det tar att betala tillbaka investeringen. Detta genomförs för att investeraren ska kunna 

jämföra återbetalningstiden av investeringen med sin maximala återbetalningstid som kan accepteras. Me-

toden är enkel och jämför investeringskostnaden med den årliga besparingen som fås vid användande av 

förbättringen vilken visas i ekvationen nedan.(Skärvad & Olsson, 2009) 
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 Ekv.  36 

5.4.2 Livscykelkostnad 

Livscykelkostnaden är en metod som undersöker nuvarande och framtida kostnader över investeringens 

livslängd. Kostnader som inkluderas i denna kostnadsanalys är investeringskostnad, driftkostnad och un-

derhållskostnader. Kostnaderna under en livscykel kan delas upp i enstaka kostnader och årliga återkom-

mande kostnader. De enstaka kostnaderna kan uppkomma under ett eller vid flera tillfällen och kan vara 

investeringskostnad, kostnad för reparationer etc. De årliga återkommande kostnaderna är exempelvis 

energikostnader och årliga underhållskostnader. I beräkningen kommer endast investeringskostnaden och 

energikostnaden användas då underhållskostnader och andra kostnader är okända. Livscykelkostnaden 

beräknas med Ekv.  5 nedan. 

                     Ekv.  37 

För att kunna jämföra energikostnaden kostnaderna med investeringskostnaden måste den beräknas om 

till dagens värde. Genom att multiplicera den årliga energikostnaden med a som beräknas med hjälp av 

Ekv.  38 nedan är det möjligt att jämföra kostnaderna med investeringskostnaden där i är kalkylränta per 

enhet, p är den förväntade inflationen per enhet och n är antalet år.  

  
             

     
 Ekv.  38 

I beräkningarna har en kalkylränta på 4 %, priseskalering på 2 % och en beräkningstid på 20 år använts. 

(Arias, 2012) 

5.5  Ekologisk analys 

Genom att genomföra en ekologisk analys kan miljöpåverkan av energisystemet analyseras där mängden 

koldioxid beräknas. Detta genomförs för referensfallet som är det aktuella energisystemet och jämförs 

sedan med fall 1, fall 2 och fall 3. Detta visar hur stor miljöpåverkan det aktuella energisystemet har samt 

hur mycket det kan reduceras med förbättringsförslagen.  

Andelen koldioxidutsläpp som fås från elanvändningen beräknas med Ekv.  39. Den elektricitet som an-

vänts E i kWh multipliceras med CO2 intensiteten vid elproduktionen i Sverige som har enheten kg CO2 

per kWh el. I beräkningarna är det antaget att det produceras 0,04 kg CO2 per 1 kWh el. (Arias, 2012) 

            Ekv.  39 

5.6 Känslighetsanalys 

För att avgöra osäkerheten i modellen har en känslighetsanalys genomförts för simuleringarna av byggna-

derna. Antaganden såsom infiltration, naturlig ventilation, konstruktionsparametrar och temperaturer kan 

ge modellen en viss osäkerhet.  

Genom att genomföra en känslighetsanalys kan modellens känslighet bekräftas och hur stor skillnad en 

förändring av dessa parametrar påverkar slutresultatet. I känslighetsanalysen undersöks referensbyggna-

derna för de båda byggnaderna som ska motsvara den verkliga byggnaden så bra som möjligt. Genom att 

förändra vissa parametrar en åt gången med 10 % och sedan jämföra resultatet med den fastslagna simule-

ringen av referensbyggnaden kan känsligheten beräknas.  

Med hjälp av Ekv.  40 kan skillnaden mellan resultatet vid 10 % förändring av utvärderad parameter och 

referenssimuleringen fås. Detta genomförs för alla parametrar som vill undersökas och används sedan i 

Ekv.  41 där den totala känsligheten för simuleringen fås med alla undersökta parametrar inkluderade. 
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Då ett antal parametrar antogs i modellen är osäkerheten av intresse för att avgöra hur pålitligt resultatet 

från simuleringarna är.  Känslighetsanalysen genomfördes för referenssimuleringen där en förändring på 

10 % applicerades till de osäkra parametrarna var för sig. Skillnaden mellan resultatet från vardera simule-

ring med förändrad parameter          och referensfallet               beräknas med Ekv.  40 nedan. 

Skillnaden mellan parametrarna,    beskriver känsligheten av den undersökta parametern.  

                                                           Ekv.  40 

 För att beräkna den totala känsligheten för hela simuleringsmodellen används Ekv.  41 nedan. 

                 √∑          
 

 

   

 Ekv.  41 
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6 Simulering av byggnader 

I detta kapitel presenteras resultat från simuleringar av de aktuella byggnaderna som kommer att användas 

vid implementering av förbättringsåtgärder. Simuleringarna genomfördes för Disponenthuset och Socie-

tetshuset där de aktuella energilägena i byggnaderna har eftersträvats i simuleringarna. Resultaten från 

simuleringarna används som grund för att senare beräkna ut hur mycket energi som går att spara vid im-

plementeringen av förbättringsåtgärderna. I detta kapitel jämförs referensanvändningen av el och värme 

presenterad i kapitel 3.2 med den simulerade användningen för de olika fallen. Referensvärdet för värme-

användning i Societetshuset har beräknats med hjälp av beräkningar i kapitel 5.1. 

6.1  Disponenthuset 

Resultaten av simuleringarna för Disponenthuset i aktuellt skick visas i Tabell 6 nedan där en jämförelse 

med de verkliga värdena har genomförts. Den årliga värmeanvändningen för byggnaden från simuleringen 

skiljer sig med ca 3 % jämfört med det verkliga fallet och elanvändningen i byggnaden skiljer sig med ca 1 

%.   

Tabell 6 Noggrannhet av simulering av Disponenthuset 

Verkliga Värden Årlig förbrukning [kWh] Förbrukning per area [kWh/m2] 

Värme 45 364 201 

Total El 75 606 336 

Simulerade Värden  Felmarginal [%] 

Värme 46 625 2,8 

Total El 74 616 1,3 

 

I Figur 55 nedan jämförs den totala elanvändningen per månad för den simulerade elanvändningen med 

den verkliga elanvändningen. Den simulerade och den verkliga elanvändningen följer liknande mönster 

vilket anses vara en acceptabel simulering för fortsatt användning i projektet. 

 

Figur 55 Simulerad elanvändning jämfört med den nuvarande för Disponenthuset 
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6.2 Societetshuset 

Noggrannheten från simuleringen av Societetshuset presenteras i Tabell 7 där den verkliga årliga värme 

och elanvändningen har jämförts med den simulerade. Den totala värmeanvändningen som jämförs med 

den verkliga är summan av radiatorvärme och tillskottet av värme i ventilationsaggregatet vilka beräknades 

i kapitel 5.1. Noggrannheten av värmeanvändning för simuleringen var ca 8 % och för elanvändningen ca 

3 %. 

Tabell 7 Nogrannhet av simulering av Societetshuset 

Verkliga Värden Årlig förbrukning [kWh] Förbrukning per area [kWh/m2] 

Värme 76 680 211 

El 21 419 59 

Simulerade Värden  Felmarginal [%] 

Värme 71 251 8,3 

El 20 765 3,1 

 

I Figur 56 nedan jämförs elanvändningen per månad för den simulerade elanvändningen med den verkliga 

elanvändningen. Under sommarhalvåret är värmeanvändningen relativt hög jämfört med den simulerade 

vilket kan bero på att areaförhållandet mellan Societetshuset och Värdshuset användes för att uppskatta 

det verkliga värmebehovet.  

 

Figur 56 Simulerad värmeanvändning jämförd med den nuvarande för Societetshuset 
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7 Energibesparing 

I detta kapitel presenteras de energibesparingar som kan erhållas vid implementering av de olika förbätt-

ringsförslagen som undersökts i projektet. Tillsatsvärme på 5 % har använts vid beräkning av energibespa-

ring då byggnaderna sammankopplas med värmecentralen. 

7.1 Disponenthuset 

Nedan presenteras energibesparingen som kan fås i Disponenthuset om förbättringarna presenterade i 

kapitel 4.2 implementeras. Besparingspotentialen som presenteras nedan är resultat av beräkningarna pre-

senterade i kapitel 5.2.1. 

7.1.1 Vattenburet värmesystem 

Ett vattenburet radiatorsystem minskar elanvändningen i byggnaden markant. I Tabell 8 nedan visas först 

elanvändningen för uppvärmning av den nuvarande byggnaden som används som referensbyggnad i be-

räkningarna. Sedan visas elanvändningen för uppvärmning av byggnaden efter implementering av ett vat-

tenburet värmesystem kopplat till värmecentralen. Värmebehovet och det totala energibehovet visas för 

byggnaden där även elanvändningen är inkluderad. Om förluster i värmekulvert exluderas i denna jämfö-

relse fås en besparing av elanvändning på ca 64 % för uppvärmning av byggnaden. Förluster i värmekul-

vert beräknas i kommande kapitel.  

Tabell 8 Besparing el för uppvärmning vid implementering av vattenburet radiatorsystem i Disponenthuset 

 Värmebehov [kWh/år] Total energianvändning 

[kWh/år] 

Referens 46 625 74 616 

Vattenburen värme 16 801 44 792 

 

7.1.2 FTX-ventilation och reducerad infiltration 

Om ett FTX-system installeras i Disponenthuset, infiltrationen reduceras och om byggnaden isoleras så att 

ingen naturlig ventilation fås kommer också värmebehovet i byggnaden att minska. I Tabell 9 nedan visas 

besparingarna som fås om förbättringarna implementeras. Det totala energibehovet inkluderar förutom 

värme även elanvändningen i byggnaden. En besparing på 54 % av det nuvarande värmebehovet kan fås 

om dessa förbättringar implementeras till byggnaden. Detta motsvarar en besparing på 20 % av den aktu-

ella elanvändningen för uppvärmning av referensbyggnaden. 

Tabell 9 Besparing el vid implementering av FTX-ventilation i Disponenthuset 

 Värmebehov 

[kWh/år] 

Total energianvändning 

[kWh/år] 

Referens 46 625 74 616 

FTX-ventilation 21 580 49 571 

 

I Figur 57 nedan presenteras besparingen per månad det är möjligt att se att en stor del värmebehovet 

under vinterperioden kan reduceras.  
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Figur 57 Reducering av värmebehovet för Disponenthuset 

7.2 Societetshuset 

Om FTX-ventilation installeras i Societetshuset och om infiltrationen reduceras kommer besparingar att 

uppnås. I Tabell 10 nedan presenteras besparingspotentialen som är resultat från simuleringar presente-

rade i kapitel 5.2.2. Efter implementering av ett nytt ventilationssystem kommer värmebehovet reduceras 

med 34 % och ett bättre inomhusklimat erhållas för samtliga konferenslokaler i byggnaden. Ytterligare 

besparing kan erhållas om värmeaggregatet kopplas till värmepumparna i värmecentralen vilket beräknas i 

kommande kapitel. 

Tabell 10 Reducering av värme och el vid implementering av FTX-ventilation i Societetshuset 

 Värmebehov 

[kWh/år] 

Total energianvändning 

[kWh/år] 

Referens 71 251 47 154 

FTX-ventilation 47 370 38 309 

 

I Figur 58 nedan jämförs värmebehovet för den nuvarande byggnaden med byggnaden när förbättringar 

har implementerats. Det är möjligt att se en reducering av värmebehov under vinterperioden även för 

Societetshuset. Om byggnaden dessutom kommer få fler gäster kommer det fås ännu större besparingar 

då värmeåtervinningen kommer återvinna mer värme. 
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Figur 58 Reducering av värmebehovet för Societetshuset 

7.3 Värmecentralen 

Nedan presenteras besparingar av värme- och elanvändning för värmecentralen för analyserade förbätt-

ringsförslag. Dessa förslag avser isolering av rör i värmecentralen som i dagsläget inte är isolerade och en 

jämförelse i besparing av solvärme där vakuumrör- och plansolfångare analyserats. 

Värmecentralen använde år 2012 ca 142,4 MWh elektricitet vilket motsvarade ca 308 MWh värme som 

används vid procentuell besparing nedan. 

7.3.1 Isolering av rör 

Genom att isolera rördelarna i värmecentralen som i nuläget är oisolerade kan en besparing av både värme 

och elektricitet fås. Med hjälp av beräkningarna i Kapitel 6.3 har det fastslagits att värmebehovet kan redu-

ceras med 1,8 MWh per år om rördelarna isoleras. Med de nuvarande värmepumparna resulterar detta i en 

besparing av 0,7 MWh elektricitet per år. Ca 0,5 % av den årliga elanvändningen besparas om denna im-

plementering genomförs. 

7.3.2 Solvärme 

I Tabell 11 nedan visas hur mycket värme och elektricitet som kan sparas vid installation av plansolfångare 

jämfört med vakuumrörsolfångare.  

Tabell 11 Jämförelse i årlig besparing mellan plansolfångare och vakuumrörsolfångare 

 Plansolfångare [MWh/år] Vakuumrörsolfångare [MWh/år] 

Värme  10,1 20,7 

Elektricitet 4,1 8,3 

 

Om vakuumrörsolfångare installeras kommer värmebehovet för uppvärmning av tappvarmvattenen av 

värmepumpen att reduceras med 20,7 MWh per år, vilket med de nuvarande värmepumparna resulterar i 

en besparing av ca 8,3 MWh elektricitet per år. Om istället plansolfångare installeras får endast en reduce-

ring av ca 10,1 MWh värme och 4,1 MWh elektricitet per år. Med vakuumsolfångare fås en årlig procentu-

ell reducering av värmebehov från värmepumparna för tappvarmvatten på 25 % och en total reducering 

av elanvändningen i värmecentralen med 6 %. För plansolfångare fås en värmebesparing på 12 % och en 

elbesparing på 3 %. 
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7.4 Utbyggnad av värmesystem 

Nedan presenteras besparingspotentialen för en utbyggnation av värmenätet. Disponenthuset, Societets-

huset, Värdshuset och Stenhotellet ska i dessa förslag värmas med hjälp av värmecentralen som levererar 

radiatorvatten via en värmekulvert och uppvärmning av byggnaderna sker med vattenburen radiatorvärme.  

Tre fall har analyserats och jämförts med det aktuella systemet idag där det första fallet behandlar en in-

stallation av ett värmenät utan implementering av förbättringsåtgärder. Ett vattenburet värmesystem måste 

dock installeras i Disponenthuset med vattenburen radiatorvärme. Det andra fallet behandlar installation 

av ett värmesystem med implementerade förbättringsåtgärder och det tredje fallet behandlar fall 2 utan 

solvärme. Besparingar för dessa olika fall presenteras nedan för uppvärmning av byggnader med tapp-

varmvatten inkluderat. 

7.4.1 Nuvarande system 

Det nuvarande systemet använder 225 MWh el för uppvärmning av byggnader och tappvarmvatten vilket 

beräknades i kapitel 5.3.2.  Byggnaderna som är inkluderade i denna beräkning är Disponenthuset, Socie-

tetshuset, Värdshuset och Stenhotellet. I Tabell 13 nedan visas elanvändningen för uppvärmning av de 

olika byggnaderna där värmecentralen står för uppvärmningen av Societetshuset och Värdshuset.  

Tabell 12 Totala värmeanvändningen för ingående byggnader 

 MWh/år 

Värmecentral 142,0 

Disponenthuset 46,6 

Stenhotellet 36,3 

 

7.4.2 Fall 1- Värmesystem utan implementerade förbättringsåtgärder 

I Tabell 13 visas besparingarna som fås om ett värmesystem konstrueras kopplat till samtliga byggnader 

utan förbättringsalternativ. 63 MWh el kan sparas vilket motsvarar 28 % av den totala nuvarande elan-

vändningen om ett sådant värmesystem konstrueras. 

Tabell 13 Årlig elbesparing för värmesystem utan förbättringsförslag 

Årlig Elanvändning [MWh/år] Besparing [%] 

Nuvarande system 225,0  

Fall 1 162,0 28 

 

7.4.3 Fall 2- Värmesystem med implementerade förbättringsåtgärder 

I Tabell 14 nedan presenteras besparingarna som fås om ett värmesystem konstrueras kopplat till samtliga 

byggnader där även förbättringsförslagen är implementerade. I värmecentralen är även de oisolerade rören 

isolerade och de olika solfångarlösningarna är jämförda med varandra. Om ett värmesystem kopplat till 

samtliga byggnader med implementerade förbättringsförslag och även vakuumrörsolfångaren är installerad 

till värmecentralen kan ca 84 MWh el sparas varje år vilket motsvarar 37 % av den totala nuvarande elan-

vändningen. Om istället Plansolfångarlösningen installeras kan 79,4 MWh el att sparas vilket motsvarar 35 

% av den totala nuvarande elanvändningen.   

  



  -73- 
 

Tabell 14 Årlig elbesparing för värmesystem med förbättringsförslag 

Årlig Elanvändning [kWh/år] Differens [%] 

Nuvarande system 225,0  

Fall 2- Vakuumrör 141,0 37 

Fall 2- Plan 145,6 35 

 

7.4.4 Effektbehov 

Nedan presenteras de beräknade effektbehoven för varje byggnad var för sig samt även det totala effekt-

behovet för värmecentralen kopplad till samtliga byggnader. I Tabell 15 visas effektbehoven för fall 1 där 

förbättringsåtgärder inte tagits med i beräkningarna förutom ett vattenburet radiatorsystem i Disponent-

huset. Värdshuset har högst effektbehov då byggnaden är störst samt att den största delen varmvatten 

även används i byggnaden. Totalt behövs en effekt på 141 kW för att värmecentralen ska kunna stå för 

uppvärmning av alla byggnader. En installerad värmeeffekt som är 48 % högre än den nuvarande effekten 

krävs för att värmecentralen ska kunna stå för värmebehovet av byggnaderna. 

Tabell 15 Effektbehov för värmecentral utan förbättringsåtgärder 

Byggnad Effekt [kW] 

Disponenthuset 22,9 

Societetshuset 28,2 

Stenhotellet 12,7 

Värdshuset 77,0 

Total 140,8 

 

I Tabell 16 nedan visas effektbehoven för byggnaderna var för sig samt även det totala effektbehovet för 

värmecentralen för fall 2 då förbättringsåtgärder tillämpats. Solvärmeinstallationen samt isolering av oiso-

lerade rör i värmecentralen är medräknat i effektbehovet som ytterligare gav en reducering. Effektbehovet 

har beräknats för både Vakuumsolfångare och plansolfångare var för sig för att jämföra hur stor effekt-

skillnad det blir av värmepumpen. Med vakuumrör krävs en effekt på 122 kW och med plansolfångare 125 

kW. Det är en relativt markant skillnad av effektbehovet om plan- respektive vakuumsolfångare används. 

Med dessa lösningar krävs en installerad värmeeffekt som är ca 40 % högre än den nuvarande effekten i 

värmecentralen. 
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Tabell 16 Effektbehov för värmecentral med förbättringsåtgärder 

Byggnad Effekt [kW] 

Disponenthuset 17,8 

Societetshuset 21,2 

Stenhotellet 12,7 

Värdshuset 76,97 

Reducerad effekt 

solvärme: 

 

     -Vakuumrör -6,7 

     -Plan -3,3 

Isolering av rör -0,9 

Total:  

    -Vakuumrör 121,1 

    -Plan 124,5 

 

7.4.5 Beräknat flöde 

Vid dimensionering av ett värmesystem är det maximala flödet systemet ska klara av att leverera till de 

olika byggnaderna av intresse. För att systemet ska kunna avge effekterna presenterade i föregående kapi-

tel krävs flöden presenterade i Tabell 17 och Tabell 18 nedan för radiatorkretsen. I Tabell 17 presenteras 

flöden för byggnaderna kopplade till värmecentralen utan förbättringsåtgärder och i Tabell 18 visas flöden 

för samma system men med förbättringsåtgärder. 

Tabell 17 Beräknat flöde för radiatorkretsen utan förbättringar 

Byggnad Flöde [l/h] 

Disponenthuset 653,4 

Societetshuset 806,8 

Stenhotellet 363,8 

Värdshuset 2220,0 

Totalt 4043,0 

 

Inga förbättringar har föreslagits för Värdshuset och Stenhotellet är samma flöde föreslaget, medan det för 

Disponenthuset och Societetshuset fås en reducering av det nödvändiga flödet med 22,4 % respektive 

25,0 %.  
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Tabell 18 Beräknat flöde för radiatorkretsen med förbättringar 

Byggnad Flöde [l/h] 

Disponenthuset 507,1 

Societetshuset 605,4 

Stenhotellet 363,8 

Värdshuset 222,0 

Totalt 3696,3 

 

Det totala flödet som värmecentralen måste kunna leverera minskar med 8,6 % om förbättringsåtgärderna 

i Disponenthuset och Societetshuset används.  

7.4.6 Förlust i värmekulvert 

Den årliga förlusten från en ny värmekulvert är beräknad till 8,1 MWh. I denna beräkning har en upp-

värmningstid på 3100 h per år använts. År 2012 användes troligtvis inte värmesystemen 3100 h men för 

att vara på den säkra sidan har 3100 h använts som uppvärmningstid. En något högre förlust är då med-

räknad i resultatet för att resultaten ska spegla en ökad användning av byggnaderna i framtiden och då inte 

vara missvisande. 
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8  Ekonomisk analys 

I detta kapitel presenteras resultaten från den ekonomiska analys som genomförts. LCC, återbetalningstid 

och årliga besparingar presenteras för Disponenthuset och Societetshuset var för sig, för ett värmenät 

kopplat till byggnaderna utan förbättringar samt ett värmenät kopplat till byggnaderna med förbättringar. 

Då är även förbättringar i värmecentralen inkluderade. 

8.1 Disponenthuset 

För Disponenthuset analyserades implementering av ett nytt ventilationssystem av typen FTX och isole-

ring av byggnaden för att minska infiltrationen. Sedan undersöktes också utbyte av det nuvarande värme-

systemet som består av elradiatorer till ett vattenburet radiatorsystem kopplat till Värmecentralen.  

I Tabell 19 nedan presenteras de ekonomiska resultaten för Disponenthuset vid installation av FTX-

system och minskad infiltration samt för ett vattenburet radiatorsystem var för sig. Sedan har fallet när 

båda dessa förbättringar implementerats analyserats vilket är den totala förbättringen.  

Om endast ett FTX-system installeras i byggnaden där också reducering av infiltration är inkluderat kom-

mer den årliga energikostnaden att minska med 34 %. Återbetalningstiden är 10,7 år och den totala LCC 

kostnaden är ca 12 % lägre än för den nuvarande byggnaden.  

Om endast ett vattenburet radiatorsystem installeras i byggnaden kopplat till värmecentralen resulterar 

detta i en reducering av den årliga energikostnaden med ca 41 %. Återbetalningstiden för detta system blir 

endast 3,3 år och den totala LCC kostnaden kommer reduceras med ca 33 %  

Tabell 19 Ekonomiska resultat för förbättringsförslag i Disponenthuset 

 Aktuell 

byggnad 

FTX system Vattenburet 

radiatorsystem 

Total förbättring 

Disponenthuset 

Investeringskostnad 

[SEK] 

- 279 680 100 000 379 680 

Total årlig energikostnad 

[SEK] 

75 606 49 571 44 792 35 984 

Årliga besparingar [SEK] - 26 035 30 814 39 622 

Återbetalningstid [år] - 10,7 3,3 9,6 

LCC Total [SEK] 1 236 266 1 090 237 832 413 968 070 

 

Om båda förbättringsförslagen implementeras kommer den årliga energikostnaden att minska med 52 %. 

Återbetalningstiden kommer att bli 9,6 år och den totala LCC kostnaden kommer att reduceras med ca 22 

%. 

8.2 Societetshuset 

För Societetshuset analyserades implementering av ett FTX-ventilationssystem för att kunna leverera ett 

godkänt inomhusklimat åt konferensgästerna enligt OVK. Vid implementering av ett FTX-system har 

även infiltrationen i byggnaden reducerats. I Tabell 20 visas de ekonomiska resultaten för implementering 

av ventilation samt minskad infiltration i Societetshuset. 

Om ett sådant ventilationssystem installeras i byggnaden kommer den totala årliga energikostnaden att 

minska med ca 26 %. Installation av ett FTX-system samt reducering av infiltrationen ger en reducering av 

livscykelkostnaden med ca 36 %. Dock kommer inomhusklimatet bli bättre och besökarantalet kommer 

antagligen att åka vilket kommer resultera i ökade intäkter.  
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Tabell 20 Ekonomiska resultat för förbättringsförslag i Societetshuset 

 Aktuell 

byggnad 

FTX system 

Investeringskostnad 

[SEK] 

- 327 165 

Total årlig energikostnad 

[SEK] 

47 154 38 309 

Årliga besparingar [SEK] - 8 845 

Återbetalningstid [år] - 37,0 

LCC Total [SEK] 1 504 593 968 070 

 

Installationskostnad för ett FTX-system med tilläggsisolering av byggnaden har en hög investeringskost-

nad vilket tillsammans med relativt låga besparingar ger en återbetalningstid på 37 år. Detta är mycket lång 

tid och säkerligen över systemets livslängd. Livscykelkostnaden kommer dock att minska med 36 % och 

ett bra inomhusklimat kommer att erhållas. Ett bra inomhusklimat kan leda till ett ökat användande av 

byggnaden vilket genererar större inkomst åt Utö Värdshus. Alltså bör inte fokus appliceras på den långa 

återbetalningstiden, utan även på vad systemet kan generera åt Utö Värdshus i form av ökade intäkter.  

8.3 Värmecentralen och solvärmelösning 

För värmecentralen undersöktes solvärmelösningar samt även isolering av oisolerade rör. vakuumsolfång-

are samt plansolfångare undersöktes och i Tabell 21 nedan är de ekonomiska resultaten presenterade.  

Bägge solvärmelösningarna har relativt hög investeringskostnad vilket ger en lång återbetalningstid och 

även hög LCC. Vakuumsolfångaren var den bättre lösningen med kortare återbetalningstid, större årliga 

besparingar samt marginellt lägre LCC jämfört med plansolfångare. Återbetalningstiden beräknades till 

26,7 år jämfört med 42 år för plansolfångaren. De årliga besparingarna beräknades till ca 8300 kr för va-

kuumsolfångare och 4000 kr för plansolfångaren.  

Isolering av de oisolerade rörsektionerna i värmecentralen är en mycket enkel och billig åtgärd. Med en 

investeringskostnad på 5000 kr kunde en återbetalningstid på 7,1 år fås för isolering av rören. De årliga 

besparingarna är ca 700 kr vilket inte är en stor summa, dock är åtgärden mycket enkel att genomföra 

varför ändå förslaget rekommenderas. 

Tabell 21 Ekonomiska resultat för förbättringsförslag i värmecentralen 

 Aktuellt 

system 

Vakuum 

solfångare 

Plan solfång-

are 

Isolering av rör 

Investeringskostnad 

[SEK] 

- 222 000 168 000 5 000 

Total årlig energikostnad 

[SEK] 

142 000 133 700 138 000 141 300 

Årliga besparingar [SEK] - 8 300 4 000 700 

Återbetalningstid [år] - 26,7 42,0 7,1 

LCC Total [SEK] 2 328 492 2 408 200 2 424 500 2 315 500 
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8.4 Värmesystem 

En ekonomisk analys har även genomförts för ett värmesystem där samtliga byggnader är kopplade till 

värmecentralen via värmekulvert. Då värmebehovet kommer att öka måste även värmecentralen utrustas 

med en ny värmepump vilket är inkluderat i beräkningarna nedan. En ekonomisk analys har genomförts 

för de nuvarande byggnaderna kopplade till värmecentralen utan några förbättringar samt med förbätt-

ringar. För analysen av ett system med de aktuella byggnaderna utan några förbättringar krävs dock install-

ation av vattenburet radiatorsystem i Disponenthuset vilket är inkluderat i beräkningarna. 

8.4.1 Fall 1- Värmesystem utan implementerade förbättringsåtgärder 

I Tabell 22 visas resultaten från den ekonomiska analysen av ett värmesystem där samtliga byggnader är 

kopplade till värmecentralen via värmekulvert. Denna förbättringsåtgärd har en relativt hög investerings-

kostnad då värmekulvert måste grävas ned och kopplas till byggnaderna, installation av vattenburet värme-

system i Disponenthuset samt även installation av extra värmepump i värmecentralen för att kunna leve-

rera den värme som kommer att krävas.  

Med denna förbättringsåtgärd fås en reducering av den årliga elkostnaden med 28 % mot det aktuella sy-

stemet som är installerat idag. Återbetalningstiden för ett sådant system beräknades till 8,1 år och livscy-

kelkostnaden kommer att minska med 14,2 % jämfört med det aktuella systemet.  

Tabell 22 Ekonomiska resultat för Fall 1 

 Aktuellt 

system 

Vattenburen värme till 

samtliga byggnader 

Investeringskostnad 

[SEK] 

- 507 900 

Total årlig energikostnad 

[SEK] 

225 000 162 000 

Årliga besparingar [SEK] - 63 000 

Återbetalningstid [år] - 8,1 

LCC Total [SEK] 3 679 100 3 156 800 

 

8.4.2 Fall 2- Värmesystem med implementerade förbättringsåtgärder 

I detta fall genomfördes en ekonomisk analys för ett värmesystem kopplat till samtliga byggnader där även 

föreslagna förbättringsåtgärder implementerats. I Tabell 23 presenteras resultat för två olika fall där det 

första fallet beräknades med vakuumrörssolfångare och det andra med plan solfångare. Det är en relativt 

liten skillnad mellan dessa olika fall där den största besparingen av energikostnad fås med vakuumsolfång-

are installerad. En årlig besparing motsvarande 37 % fås om detta system installeras. Återbetalningstiden 

för med vakuumsolfångare och plansolfångare är densamma då investeringskostnaden är lägre med plan-

solfångaren men besparingen är högre med vakuumrörsolfångaren. Den lägsta livscykelkostnaden fås med 

vakuumrör och är ca 3 % lägre än dagens aktuella system. 
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Tabell 23 Ekonomiska resultat för Fall 2 

 Aktuellt 

system 

Total förbättring 

med Solvärme (va-

kuumrör) 

Total förbätt-

ring med sol-

värme (plan) 

Investeringskostnad 

[SEK] 

- 1 341 800 1 287 800 

Total årlig energikostnad 

[SEK] 

225 000 141 000 145 600 

Årliga besparingar [SEK] - 84 000 79 400 

Återbetalningstid [år] - 15,9 16,2 

LCC Total [SEK] 3 629 100 3 532 300 3 553 700 

 

8.4.3 Fall 3- Värmesystem med förbättringsåtgärder exklusive solvärme 

I detta fall genomfördes en ekonomisk analys för ett värmesystem som fall 2 men utan solvärmelösning. I 

Tabell 24 nedan presenteras resultaten för detta fall där det är möjligt att se att en något kortare återbetal-

ningstid, lägre livscykelkostnad samt lägre årlig besparing fås om solvärmelösningen exkluderas. Om ett 

sådant system installeras kommer de årliga energikostnaderna att reduceras med ca 30 % vilket motsvarar 

75 000 SEK per år. Livscykelkostnaden kommer att minska med ca 5 % jämfört med det aktuella syste-

met. 

 

Tabell 24 Ekonomiska resultat för Fall 3 

 Aktuellt 

system 

Total förbätt-

ring utan sol-

värme 

Investeringskostnad 

[SEK] 

- 1 119 700 

Total årlig energikostnad 

[SEK] 

225 000 150 000 

Årliga besparingar [SEK] - 75 000 

Återbetalningstid [år] - 14,9 

LCC Total [SEK] 3 629 100 3 457 600 
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8.5 Summering av resultat 

I detta kapitel presenteras en grafisk summering av resultaten för att tydliggöra hur de olika alternativen 

förhåller sig till varandra. I denna grafiska summering har investeringskostnad, återbetalningstid och årliga 

besparingar jämförts för de olika alternativen. 

Investeringskostnaden för de olika förslagen visas i Figur 59 där det är möjligt att se att investeringskost-

naden för Fall 2 med vakuumsolfångare var det dyraste förslaget, följt av plansolfångare och Fall 3 utan 

solvärme. Om endast vattenburen värme installerades i byggnaderna kopplat med värmekulvert till värme-

centralen var investeringskostnaden 62 % lägre än Fall 2 med vakuumrörsolfångare.  

 

Figur 59 Grafisk jämförelse av investeringskostnader 

En jämförelse för återbetalningstiden mellan de olika förslagen visas i Figur 60 där den längsta återbetal-

ningen fås vid implementering av plansolfångare för värmecentralen följt av installation av FTX-system i 

Societetshuset och installation av vakuumsolfångare för värmecentralen. Återbetalningstiden är relativt 

jämn mellan Fall 2 med solfångarlösningar och Fall 3 utan solfångarlösning. Mellan plansolfångare och 

Fall 3 utan solfångare skiljer det endast 1 år eller 6 % vilket till viss del beror på relativt höga investerings-

kostnader för byggnaderna. Återbetalningstiden för förbättringsförslaget för Societetshuset har en mycket 

lång återbetalningstid som var 37 år vilket är 74 % längre än återbetalningstiden för Disponenthuset. 
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Figur 60 Grafisk jämförelse av återbetalningstid 

De årliga besparingarna som visas i Figur 61 har inverkan på återbetalningstiden. Störst besparingspotenti-

al fås vid implementering av Fall 2 med vakuumsolfångare, följt av Fall 2 med plansolfångare och Fall 3 

utan solfångare. Implementering av vattenburen värme för samtliga byggnader kopplade till värmecen-

tralen är en mycket lönsam implementeringsåtgärd med kort återbetalningstid. Den långa återbetalningsti-

den för Societetshuset kan förklaras med de låga besparingar som fås för byggnaden vid implementering 

av FTX-system och reducerad infiltration.  

 

Figur 61 Grafisk jämförelse av årliga besparingar 
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9  Ekologisk analys 

Nedan presenteras hur stor klimatpåverkan det aktuella energisystemet har samt hur mycket klimatpåver-

kan kan reduceras genom implementering av de föreslagna förbättringarna. Detta visar förbättringarnas 

positiva effekter för en miljövänligare drift av byggnaderna.  

9.1 Disponenthuset 

Disponenthuset i aktuellt uppförande använder elektricitet som motsvarar ca 3 Ton CO2 per år. Om ett 

vattenburet radiatorsystem installeras i byggnaden kopplat till den aktuella värmecentralen med dess vär-

mepumpar kommer byggnaden stå för ett utsläpp av 1,8 Ton CO2 per år. Detta motsvarar en reducering 

på 40 % av CO2 utsläpp jämfört med dagens system där elvärme är installerat i hela byggnaden.  

Om dessutom ett FTX system installeras i byggnaden samt att infiltrationen minskas kommer byggnaden 

stå för ett CO2 utsläpp som motsvarar 1,4 Ton CO2 per år. Detta motsvarar en reducering av 52 % CO2 

jämfört med den aktuella byggnaden.  

9.2 Societetshuset 

Societetshuset förbrukar i nuläget elektricitet som motsvarar 2,0 Ton CO2 där även el för uppvärmning är 

inkluderad. Om ett FTX system installeras i byggnaden samt att infiltrationen reduceras kommer byggna-

den att stå för 1,6 Ton CO2 per år vilket är en reducering av 20 %.  

9.3 Värmecentral 

Den aktuella värmecentralen använde år 2012 med de första månaderna från 2013 elektricitet som mots-

varar 5,7 Ton CO2. De första månaderna år 2013 användes i beräkningen för försumma oljepannorna som 

inte varit i drift många timmar sedan april 2012. Om solvärme av typ vakuumsolfångare installeras kom-

mer en årlig reducering av 0,36 Ton CO2 fås vilket motsvarar 6 % av den nuvarande CO2 produktionen.  

Plansolfångare reducerar CO2 produktionen med 0,18 Ton CO2 per år vilket endast är 3 % av den nuva-

rande CO2 produktionen.  

Om de oisolerade rören isoleras kommer en reducering av CO2 motsvarande 37 kg per år fås vilket är 0,7 

% av totala CO2 produktionen. Detta är endast en liten besparing men med tanke på att väldigt lite arbete 

krävs är det en mycket onödig miljöpåverkan.  

9.4 Värmenät 

Om ett värmesystem kopplar samtliga byggnader till värmecentralen för distribuering av radiatorvärme 

finns potential för reducering av även miljöpåverkan. I Tabell 25 visas hur stor del CO2 som kan förhind-

ras att produceras om föreslagna förbättringsförslag implementeras.  

Tabell 25 CO2 reducering med föreslagna systemlösningar 

 Ton CO2 per år Reducering CO2 

[Ton/år] 

Aktuellt system 8,7 - 

Fall 1 6,5 2,2 

Fall 2- Vakuumsolfångare 5,6 3,1 

Fall 2- Plansolfångare 5,8 2,9 

Fall 3- Utan solfångare 6,0 2,7 
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Om byggnaderna kopplas till värmecentralen enligt Fall 1 för uppvärmning då byggnaderna endast utrus-

tats med vattenburet radiatorsystem kommer klimatpåverkan att reduceras med 2,2 Ton CO2 per år. Detta 

motsvarar 25 % av miljöavtrycket från det aktuella totala systemet med alla byggnader och värmecentral 

inkluderade. 

Vid implementering av Fall 2 då samtliga förbättringsförslag för alla byggnader och för värmecentralen 

implementeras med vakuumsolvärme kommer andelen producerad CO2 per år att minska med 3,1 Ton. 

Detta motsvarar en reducering med 36 % gentemot den nuvarande CO2 lasten på miljön.  
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10  Känslighetsanalys 

För att avgöra hur pålitliga resultaten från simuleringarna av Disponenthuset och Societetshuset är, har en 

känslighetsanalys genomförts. Genom att testa modellen genom att ändra olika parametrar var för sig med 

10 % och sedan jämföra med det simulerade resultatet för referensbyggnaden, kunde en känslighet fås i 

procent jämfört med referensfallet.  

I Tabell 26 nedan visas de parametrar som valde att undersökas samt känsligheten för dessa jämfört med 

referensbyggnaden som simulerades av Disponenthuset. Vid en 10 % förändring av inomhustemperaturen 

i modellen genomfördes gav detta en förändring på 4,9 % jämfört med resultatet från simuleringen av 

referensbyggnaden. Vidare hade U-värde av fönster relativt liten påverkan medan infiltrationen gav en 

förändring på 3,5 % i simuleringsresultatet. 

Den totala osäkerheten för simuleringen är 8 % där samtliga parametrar i tabellen nedan är inkluderade för 

slutresultatet av värmebehov.  

Tabell 26 Resultat från känslighetsanalys för simuleringsmodell av Disponenthuset 

Parameter    [kWh] Känslighet [%] 

Infiltration 1 654 3,5 

Inomhustemperatur 2 276 4,9 

Naturlig ventilation 1 786 3,8 

U-värde fönster 786 1,7 

U-värde yttervägg 1 605 3,4 

Total osäkerhet 3 724 8,0 

 

För Societetshuset genomfördes samma procedur som för Disponenthuset ovan för att undersöka käns-

ligheten av referenssimuleringen vilket presenteras i Tabell 27 nedan. I societetshuset fanns ingen naturlig 

ventilation varför istället den mekaniska ventilationen har undersökts. Även för Societetshuset fås störst 

osäkerhet vid förändring av inomhustemperaturen då en förändring på 10 % av inomhustemperaturen 

resulterade i en förändring på 16,6 % av värmebehovet för byggnaden. Infiltrationen hade också en hög 

känslighet på 9 % medan en förändring av U-värde för fönster ger en mycket liten känslighet på värmebe-

hovet från simuleringen. Den mekaniska ventilationen har också en mycket liten osäkerhet på endast 0,2 

%. Den totala känsligheten för referens-modellen beräknades till 18,9 % vilket tyder på att parametrarna 

påverkar resultatet från simuleringen relativt kraftigt.  

Tabell 27 Resultat från känslighetsanalys för simuleringsmodell av Societetshuset 

Parameter    [kWh] Känslighet [%] 

Infiltration 6 443 9,0 % 

Inomhustemperatur 11 805 16,6 

Mekanisk ventilation 145 0,2 

U-värde fönster 383 0,5 

U-värde yttervägg 1 153 1,6 

Total osäkerhet 13 504 18,9 
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11  Diskussion 

11.1 Bakgrundsinformation 

Energianvändningen i de olika byggnaderna och i värmecentralen har varit av betydelse för att ett så pålit-

ligt resultat som möjligt ska kunna erhållas. I projektet har inte all nödvändig information kunnat hämtas 

från verkligheten. Den enda tillgängliga informationen som är sparad är elanvändningen som har varit 

tillgänglig genom Vattenfall och vattenförbrukningen som dokumenterats av driftteknikern. För värme-

centralen som distribuerar värme till både värdshuset och Societetshuset har endast den totala elanvänd-

ningen för hela värmecentralen varit tillgänglig. Det finns ingen information som beskriver hur stor del av 

värmen som används i värdshuset respektive Societetshuset. Detta har lett till att antagen har varit nöd-

vändiga för att avgöra hur stor del värme som levereras till Societetshuset respektive till värmecentralen.  

I Disponenthuset som är eluppvärmt med elradiatorer fanns ingen information om hur stor del av den 

totala elanvändningen som användes åt uppvärmning. Sedan fanns det ingen information som beskrev hur 

stor mängd varmvatten som användes i byggnaden. För uppvärmning och varmvatten användes antagan-

den för att kunna få en siffra som beskrev hur stor del värme som användes idag samt ett varmvattenbe-

hov. Detsamma gällde för Stenhotellet där det var nödvändigt att anta värmebehovet för att kunna di-

mensionera en ny värmecentral. 

Antaganden som använts i projektet har diskuterats med professionella personer som varit väl insatta i 

ämnet och anses därför vara kvalitativa gissningar. Dock är det svårt att göra antaganden som stämmer 

överens med verkligheten. Utan antaganden hade det inte varit möjligt att undersöka besparingspotential 

varför antaganden använts. 

Då det varit problem med att få den bakgrundsinformation som krävdes för att kunna göra simuleringar 

av byggnader och gå vidare i projektet har detta tagit en relativt stor del av projekttiden. I värmecentralen 

har även en kartläggning av systemet genomförts vilket även tagit tid att genomföra då ritningarna över 

det installerade systemet i värmecentralen inte stämde överens med verkligheten.  

11.2 Modell 

I projektet har ett antal olika modeller genomförts. Först genomfördes en modell där värmebehovet i 

byggnaderna togs fram för att sedan kunna skapa en modell i programvaran Design Builder. Information-

en från simuleringarna användes sedan för att beräkna besparingspotential som användes i modellen som 

beskrev värmebehovet av en ny värmecentral, ekonomisk analys samt ekologisk analys. 

Ett antal parametrar var okända när simuleringen av den verkliga byggnaden skulle genomföras. För att 

simuleringsmodellen skulle bli så verklig som möjligt krävdes att så många parametrar som möjligt kunde 

inhämtas från verkligheten. I det här fallet fanns inte information om konstruktionsmaterial och värme-

ledningskoefficienter för byggnadens klimatskal. Även infiltrationen i byggnaderna var okänd vilket är en 

faktor som har stor påverkan på slutresultatet. I Disponenthuset fanns även naturlig ventilation också var 

okänd. Infiltration och naturlig ventilation är svåra parametrar att mäta då luft läcker in i byggnaden. Ge-

nom att testa med olika värden på infiltrationen och tillsammans med infiltrationsvärden i litteratur var det 

möjligt att komma fram till en möjlig infiltration i byggnaderna. 

Utöver parametrarna som berör själva byggnaderna var även parametrarna som beskriver användandet av 

byggnaderna knapphändig. Information om vilka dagar byggnaden var uppbokad fanns tillgänglig från Utö 

Värdshus men information om hur stor del av byggnaderna som användes vid dessa tillfällen var inte till-

gänglig. Då byggnadens inomhustemperatur reglerades manuellt av personalen fanns ingen data tillgänglig 

som beskrev hur uppvärmningssystemen använts, mer än elanvändningen i byggnaderna.  

Antaganden för inomhustemperatur och användning har därför delvis applicerats. Inomhustemperaturen 

då byggnaderna inte användes undersöktes vid ett studiebesök men temperaturen då byggnaderna var 
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uppbokade är okänd. Parametrar så som byggnadsmaterial, infiltration, inomhustemperaturer och använ-

dande av systemen kan variera mellan byggnader då människorna som använder byggnaderna inte är lika. 

Vid val av förbättringsförslag har behovet och bidrag till en så energieffektiv drift som möjligt tagits i be-

aktande. Byggnaderna behövde en godkänd ventilation och genom att välja FTX-lösningen fås en effektiv 

drift. Med FTX system kan även större besparingar att fås om fler gäster besöker byggnaden under vinter-

tid vilket inte fås med ett frånluftsystem. Storleken på aggregatet som föreslogs i Kapitel 4.2.2 valdes uti-

från SFP faktorn så att fläkten kommer att gå med en så effektiv drift som möjligt.  

Vidare har värmepumparnas verkningsgrad antagits där konsultfirman Värmex har bidragit med hjälp. 

Genom att använda dessa antaganden och beräkna iterativt var det möjligt att fastslå en kvalitativ gissning 

av vilket COP-värde som värmepumparna har i dagsläget. I värmecentralen fanns sensorer installerade för 

att kunna analysera driften vilket inte var inkopplat och då inte kunde användas. Detta resulterade i att en 

analys av den aktuella driften i värmecentralen inte var möjlig att genomföras varför en kvalitativ gissning 

av värmepumparnas COP användes. I en värmecentral bör det finnas ett sådant system så att driften ska 

kunna hållas optimerad samt att eventuella driftstörningar kan lokaliseras och åtgärdas.  

11.3 Resultat 

Då det finns en viss osäkerhet i den nödvändiga informationen som krävs för att analysera energisystemet 

påverkas även de slutgiltiga resultaten. En känslighetsanalys genomfördes för att undersöka hur känsliga 

vissa antagna parametrar var. Inomhustemperaturen kostaterades vara känslig där en 10 procentig föränd-

ring av parametern resulterade i en förändring på ca 16 % för Societetshuset och 5 % för Disponenthuset. 

Totalt var känsligheten i modellen för Societetshuset kraftigare än för Disponenthuset. Detta kan bero på 

att ett mer avancerat energisystem var applicerat i modellen av Societetshuset jämfört med modellen av 

Disponenthuset. Den slutgiltiga känsligheten för modellen av Disponenthuset var mindre är 10 % vilket 

kan anses som en acceptabel känslighet. För Societetshuset var känsligheten ca 16 % vilket skapar en viss 

osäkerhet av modellen. Detta måste tas i beaktande när resultaten analyseras av byggnaderna.  

I projektet undersöktes flera olika lösningar för förbättringar. Samtliga lösningar reducerade energibehovet 

för byggnaderna vilket är av intresse. Ur ägarens synpunkt är dock det ekonomiska resultatet av intresse 

för att kunna avgöra vilken lösning som är mest ekonomisk ur ägarsynpunkt. Då Utö är ett naturreservat 

samt att Skärgårdsstiftelsens miljöpolicy säger att en så energieffektiv drift av de förvaltade byggnaderna 

eftersträvas, bör ett beslut om vilket system som installeras tas utifrån reducering av energibehov och kol-

dioxidutsläpp. Om ett system som reducerar utsläppen samt ökar effektiviteten installeras kan även 

Värdshuset marknadsföra sig själva som ett hållbart miljömedvetet företag.  

En lösning med ett värmenät kopplat till byggnaderna där värmekuvert grävs ned i marken är ett bra sätt 

att hålla underhåll av värmepumpar samlat i värmecentralen. En värmekuvert ger relativt låg värmeförlust 

vilket fortfarande gör att det blir ett lönsamt alternativ. I beräkningarna användes 3100 h för att beräkna 

värmeförlusten, värmeanvändningen i Stenhotellet, Societetshuset och Disponenthuset var troligtvis lägre 

under 2012. Resultaten blir då inte felvisande om även uppvärmningstiden ökas med ökad användning av 

byggnaderna.  
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12  Slutsats 

I det här projektet har uthålliga lösningar för värme- och ventilationssystemen analyserats för ingående 

byggnader och värmecentral som tillhör Utö Värdshus. Då det inte fanns utrustning installerad i värme-

centralen för att avgöra värmeanvändningen i byggnaderna var för sig finns en viss osäkerhet i simulering-

en av Societetshuset. Föreslagna lösningar för att lösa ventilationsproblemet i byggnaderna är genom in-

stallation av FTX-system i både Societetshuset och Disponenthuset. Detta kommer att ge ett bra inom-

husklimat och godkänd OVK som krävs i byggnader som bland annat används för konferensaktiviteter 

samt även en energieffektiv drift. Med de framtagna förslagen har även syftet med projektet uppfyllts. 

För att minska uppvärmningskostnaderna har ett värmesystem föreslagits där samtliga byggnader är kopp-

lade till värmecentralen. Detta resulterar i en besparing på ca 63 000 SEK per år om ingen annan förbätt-

ring installeras utöver vattenburet värmesystem. Ur ekonomisk synpunkt ger detta förslag lägst LCC och 

kortast återbetalningstid. Om även samtliga undersökta förbättringar installeras i byggnaderna kommer 

den årliga besparingen bli som mest ca 84 000 SEK om solvärme med vakuumrör används vilket även 

kommer minska livscykelkostnaden med ca 3 %. Detta resulterar dock i en återbetalningstid på 15,9 år. 

Ur miljömässig synpunkt fås den största reduceringen av koldioxid om samtliga förbättringsförslag im-

plementeras till systemet där vakuumsolfångare är inkluderade. Den årliga reduceringen av koldioxid 

kommer då att bli 3,1 ton jämfört med 2,2 ton om endast ett vattenburet värmesystem kopplat till värme-

centralen utan några andra förbättringar implementeras.  

Om både ekonomi och miljö ska tas i beaktande vid val av lösning för Utö Värdshus ska förslaget med ett 

värmesystem kopplat till samtliga byggnader med implementering av förbättringsförslagen väljas där vaku-

umrörsolvärme monteras på värmecentralens tak. Ur ekonomisk synpunkt har systemet en relativt hög 

återbetalningstid. Systemet beräknas dock ha en minsta livslängd på 20 år och då elpriserna stiger samt att 

systemen inte kommer att bytas ut efter att de är installerade, föreslås att Fall 2 med vakuumsolfångare 

installeras. Förslaget stödjer även Skärgårdsstiftelsens miljöpolicy vilket ses som ett ytterligare motiv att 

föreslå Fall 2.  

Med hjälp av den begränsade bakgrundsinformation som fanns för det här projektet kunde inte en djupare 

mer exakt analys av systemet genomföras. Följande rapport kan användas som en förstudie av systemet 

och ger riktvärden för de olika förbättringsförslagen Ett flertal antaganden var tvungna att tillämpas vilket 

har en inverkan på resultatet. För att en bättre analys ska kunna genomföras bör den mätutrustning som är 

installerad i värmecentralen kopplas in och informationen sparas över en längre tid. Flödesmätare bör 

också installeras för varje byggnad för att i beräkningarna kunna använda exakta värden för vardera bygg-

nad. Om detta implementeras kan en djupare analys genomföras vilket resulterar i säkrare resultat.  
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13  Förslag på framtida arbete 

I detta projekt analyserades inte energianvändningen i Värdshuset vilket är en av de större byggnaderna av 

Utö Värdshus byggnader som använder mest tappvarmvatten och har störst värmebehov. En utvärdering 

av energianvändningen här skulle kunna sänka uppvärmningskostnaderna ytterligare.  

I Societetshuset finns även en telestation som alstrar värme och som är i behov av kylning. En utredning 

om hur denna värme skulle kunna användas istället för att installera kylbatterier är något som skulle kunna 

genomföras. En installation av kylbatterier kommer kräva elektricitet och värme kommer att gå till spillo. 

Även för värmecentralen finns förslag på en enkel åtgärd för analys av driften. Om sensorerna som redan 

är installerade kopplas in skulle driften kunna analyseras och direkt ge svar på hur effektivt systemet är. 

Det rekommenderas även att installera flödesmätare i de olika byggnaderna för att se hur mycket värme 

som används i respektive byggnad för analys av driften. Detta rekommenderas även till det aktuella syste-

met för att minska osäkerheten i framtida beräkningar  

  



  -89- 
 

14  Litteraturförteckning 

14.1.1.1 Tryckta Källor: 

Chan W.R 2004, Air Infiltration and Ventilation Centre Ventilation Information Paper Sheltering in Build-

ings from Large-Scale Outdoor Releases, LBNL-55575. 

Energimyndigheten 2010, Värme I villan, Statens energimyndighet, ET2010:43, publicerad: September 

2010. 

Ericsson M. 2012, Grundläggande uppvärmningsteknik och injustering, Värmex, andra upplagan. 

Havtun H. 2011, Sustainable Energy Utilisation, Kapitel 3.2 Heating demand calculations, ISBN 978-91-

7415-405-4. 

McQuiston, Parker, Spitler 2005, Heating, Ventilating, and Air Conditioning Analysis and Design, 6e up-

plagan, Kapitel 4, sid 100, ISBN 978-0-471-47015-1. 

Orestål U. 2009, Ventilation förr och nu, Utgåva 4, Anläggningar för ventilation 1900-1945, ISBN978-91-

7333-236-1. 

Renoveringshandboken 2009, Kap 4 Planera för energieffektivisering, ISBN 978-91-976619-3-5. 

Repab Fakta 2012, Underhållskostnader sid 80. 

Skärvad & Olsson 2009, Företagsekonomi 100, Kap 20: Investeringskalkylering, ISBN 978-91-47-08971-0. 

STIL2 2011, Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler, ER 2011:11, ISSN 1403-1897. 

 

14.1.1.2 Elektroniska källor: 

AMV 2013, Luftflöden, 

http://www.av.se/teman/ventilation/skolor_kontor/luftfloden/?AspxAutoDetectCookieSupport=1, 

2013-03-24. 

BFS 2011a, Boverkets Författningssamling 2011:26, kap 6:25 Ventilation, utgivningsdatum 10 oktober 

2011. 

BFS 2011b, Boverkets Författningssamling 2011:26, kap 9:3, utgivningsdatum 10 oktober 2011. 

BFS 2011c, Boverkets Författningssamling 2011:26, kap 6:42 Termisk komfort, utgivningsdatum 10 okto-

ber 2011. 

BFS 2011d, Boverkets Författningssamling 2011:26, kap 9:95 Effektiv elanvändning, utgivningsdatum 10 

oktober 2011. 

BFS 2011e, Boverkets Författningssamling 2011:26, kap 6:622 Effektiv elanvändning, utgivningsdatum 10 

oktober 2011. 

Boverket, 2013a, Regelsamling för funktionskontroll av ventilationssystem, OVK, Boverket, Upplaga 3, 

Februari 2012, ISBN: 978-91-87131-03-5. 

Design Builder 2013, http://www.designbuilder.co.uk , 2013-08-28. 

Energimyndigheten 2013a, Luftvärme, tillgänglig: http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-

uppvarmning/Varmepump/Luftvarme/, 2013-02-22. 

Energimyndigheten 2013b, Frånluftsventilation, tillgänglig: 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/Franluftsventilation/, 

2013-02-26.  

http://www.av.se/teman/ventilation/skolor_kontor/luftfloden/?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://www.designbuilder.co.uk/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Luftvarme/
http://energimyndigheten.se/Hushall/Din-uppvarmning/Varmepump/Luftvarme/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Varmvatten-och-ventilation/Ventilation/Franluftsventilation/


  -90- 
 

Energimyndigheten 2013c, Ditt hus och din uppvärmning, tillgänglig: 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvärmning/, 2013-02-26.  

Energimyndigheten 2013d, Isolering, tillgänglig: http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-

uppvarmning/Isolering/, 2013-04-08. 

Energimyndigheten 2013e, Välj rätt värmepump, 2013-06-04. 

Energimyndligheten 2013f, STIL2, Energianvändning i hotell, restauranger och samlingslokaler, Kapitel 

4.4, 2013-06-08. 

Energimyndigheten 2013g, Ackumulatortankar får värmen att räcka längre, Statens Energimyndighet, ET 

2011:02, Februari 2011. 

EngineeringToolBox 2013, tillgänglig: http://www.engineeringtoolbox.com/overall-heat-transfer-

coefficients-d_284.html, 2013-06-01. 

FlaktWoods 2013, Webshop, luftbehandlingsaggregatet eQ, Tillgänglig: 

https://webshop.flaktwoods.com/epages/FWGWebShopDB.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/FWGWe

bShop/Products/ACON-aaaaaaaa/SubProducts/ACON-00957834, 2013-06-12.  

Isover, 2013, Isolering av varma rör, Tillgänglig: 

http://www.isover.se/installationer/r%C3%B6rledningar/isolering+av+varma+r%C3%B6r, 2013-06-12. 

KV-Företagen 2013a, Allmänt om värmepumpar, tillgänglig: 

http://www.kvforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=135, 2013-03-01. 

KV-Företagen, 2013b, Miljö, tillgänglig: http://www.kvforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=245, 

2013-03-01. 

KV-Företagen 2013c, Varför värmepump?, tillgänglig: 

http://www.kvforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=216, 2013-03-01. 

Länsstyrelsen 1974, Beslut om Utö naturreservat i Haninge kommen. ISBN: 11.121-1277-73-01-36. 

Skärgårdsstiftelsen 2013a, Skärgårdsstiftelsens Miljöpolicy, tillgänglig: http://skargardsstiftelsen.se/om-

stiftelsen/policys/miljopolicy/, 2013-04-23. 

SMHI 2013a, Normal solskenstid för ett år, tillgänglig: 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3052, 2013-03-12. 

SMHI 2013b, Års- och månadsstatistik, tillgänglig: http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ars-och-

manadsstatistik-2.1240, 2013-03-12. 

Solenergiteknik 2013a, Vad är solvärme, tillgänglig: www.solenergiteknik.se/solvaerme/solvaerme.html, 

2013-03-12. 

Solenergiteknik 2013b, Intelli-heat solfångare, tillgänglig: www.solenergiteknik.se/solfaangare.html, 2013-

03-12. 

Solenergiteknik 2013c, Intelli-heat vakuumsolfångare AL, produktdatablad, tillgänglig: 

http://www.solenergiteknik.se/solenergi/solpaneler.html , 2013-03-12. 

Solenergiteknik 2013d, Plansolfångare Intelli-heat FP215, produktdatablad, tillgänglig: 

http://www.solenergiteknik.se/solenergi/solpaneler.html , 2013-03-12. 

Svensk Ventilation 2013a, Från- och tilluftsystem, tillgänglig: 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1253, 2013-02-22. 

Svensk Ventilation 2013b, Olika typer av värmeväxlare, tillgänglig: 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1379, 2013-02-22. 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvärmning/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Isolering/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/Isolering/
http://www.engineeringtoolbox.com/overall-heat-transfer-coefficients-d_284.html
http://www.engineeringtoolbox.com/overall-heat-transfer-coefficients-d_284.html
https://webshop.flaktwoods.com/epages/FWGWebShopDB.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/FWGWebShop/Products/ACON-aaaaaaaa/SubProducts/ACON-00957834
https://webshop.flaktwoods.com/epages/FWGWebShopDB.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/FWGWebShop/Products/ACON-aaaaaaaa/SubProducts/ACON-00957834
http://www.isover.se/installationer/r%C3%B6rledningar/isolering+av+varma+r%C3%B6r
http://www.kvforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=135
http://www.kvforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=245
http://www.kvforetagen.se/index.php3?use=publisher&id=216
http://skargardsstiftelsen.se/om-stiftelsen/policys/miljopolicy/
http://skargardsstiftelsen.se/om-stiftelsen/policys/miljopolicy/
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/1.3052
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ars-och-manadsstatistik-2.1240
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/ars-och-manadsstatistik-2.1240
http://www.solenergiteknik.se/solvaerme/solvaerme.html
http://www.solenergiteknik.se/solfaangare.html
http://www.solenergiteknik.se/solenergi/solpaneler.html
http://www.solenergiteknik.se/solenergi/solpaneler.html
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1253
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1379


  -91- 
 

SVEP 2013a, Vad är flytande respektive fast kondensering?, tillgänglig: 

http://www.svepinfo.se/varmepumpar/fragor-och-svar/generella-fragor/vad-ar-flytande-respektive-fast-

kondensering/, 2013-03-27. 

Vattenfall 2013a, Elpriser och teckna avtal, tillgänglig: https://www.vattenfall.se/sv/teckna-

elavtal.htm/papp/mac:24432/ma-vf_se-

order-

flow/ProductSelection.action?orderFlow.personal.postalCode=13056&orderFlow.community=&orderFlo

w.customerAreaId=&orderMode=true&orderFlow.energyType=ENERGYMIX&_sourcePage=HYKFez

jBhHDcVaTt0wTokMEGhdAuTCn8jScP2K2cHsFxS2cB94uUew%3D%3D&__fp=Pdd6mKQwbdI%3

D&_eventName=changeResultTableSettings, 2013-06-05. 

 

14.1.1.3 Muntliga källor: 

Acuna J., 2013, Jose Acuna, Möte, 2013-03-14. 

Ericsson A., 2013a, Anders Ericsson, Värmex, Möte, 2013-04-02. 

Ericsson A, 2013b, Anders Ericsson, Värmex, Möte, 2013-05-14. 

Arias J.,2012, Jaime Arias Hurtado, föreläsning: LCC, Environmental Impact and BIM, Kurs: Modellering 

av energisystem. 

Arias J., 2013a, Jaime Arias Hurtado, Möte, 2013-05-07. 

Madani H. 2012, föreläsning: Control in heat pump systems, 2012-11-14. 

Palm B. 2012, Björn Palm, föreläsning: Ammonia in small capacity refrigeration and heat pump systems, 

2012-09-10. 

Palm B 2012b, Björn Palm, föreläsning: Heat pumps- technology and applications, 2012-03-21. 

Petersens T. 2013b, Tomas af Petersens, Drifttekniker Utö, Telefonkontakt, 2013-04-15. 

 

14.1.1.4 Mailkontakt: 

Alm J. 2013, Jonathan Alm, Skärgårdsstiftelsen, mailkontakt. 

Ericsson A. 2013c, Anders Ericsson, Värmex, mailkontakt, 2013-06-14. 

Guldstrand S., Stefan Guldstrand, Utö Värdshus, mailkontakt, 2013-04-15. 

Jönsson E. 2013, Erik Jönsson, KEJ teknik, mailkontakt, 2013-06-25. 

Petersens T. 2013a, Tomas af Petersens, drifttekniker Utö, mailkontakt, 2013-04-15. 

Werther S. 2013, Sten Werther, Distrikschef Fastighet IVT värmepumpar, 2013-06-14. 

 

  

http://www.svepinfo.se/varmepumpar/fragor-och-svar/generella-fragor/vad-ar-flytande-respektive-fast-kondensering/
http://www.svepinfo.se/varmepumpar/fragor-och-svar/generella-fragor/vad-ar-flytande-respektive-fast-kondensering/
https://www.vattenfall.se/sv/teckna-elavtal.htm/papp/mac:24432/ma-vf_se-orderflow/ProductSelection.action?orderFlow.personal.postalCode=13056&orderFlow.community=&orderFlow.customerAreaId=&orderMode=true&orderFlow.energyType=ENERGYMIX&_sourcePage=HYKFezjBhHDcVaTt0wTokMEGhdAuTCn8jScP2K2cHsFxS2cB94uUew%3D%3D&__fp=Pdd6mKQwbdI%3D&_eventName=changeResultTableSettings
https://www.vattenfall.se/sv/teckna-elavtal.htm/papp/mac:24432/ma-vf_se-orderflow/ProductSelection.action?orderFlow.personal.postalCode=13056&orderFlow.community=&orderFlow.customerAreaId=&orderMode=true&orderFlow.energyType=ENERGYMIX&_sourcePage=HYKFezjBhHDcVaTt0wTokMEGhdAuTCn8jScP2K2cHsFxS2cB94uUew%3D%3D&__fp=Pdd6mKQwbdI%3D&_eventName=changeResultTableSettings
https://www.vattenfall.se/sv/teckna-elavtal.htm/papp/mac:24432/ma-vf_se-orderflow/ProductSelection.action?orderFlow.personal.postalCode=13056&orderFlow.community=&orderFlow.customerAreaId=&orderMode=true&orderFlow.energyType=ENERGYMIX&_sourcePage=HYKFezjBhHDcVaTt0wTokMEGhdAuTCn8jScP2K2cHsFxS2cB94uUew%3D%3D&__fp=Pdd6mKQwbdI%3D&_eventName=changeResultTableSettings
https://www.vattenfall.se/sv/teckna-elavtal.htm/papp/mac:24432/ma-vf_se-orderflow/ProductSelection.action?orderFlow.personal.postalCode=13056&orderFlow.community=&orderFlow.customerAreaId=&orderMode=true&orderFlow.energyType=ENERGYMIX&_sourcePage=HYKFezjBhHDcVaTt0wTokMEGhdAuTCn8jScP2K2cHsFxS2cB94uUew%3D%3D&__fp=Pdd6mKQwbdI%3D&_eventName=changeResultTableSettings
https://www.vattenfall.se/sv/teckna-elavtal.htm/papp/mac:24432/ma-vf_se-orderflow/ProductSelection.action?orderFlow.personal.postalCode=13056&orderFlow.community=&orderFlow.customerAreaId=&orderMode=true&orderFlow.energyType=ENERGYMIX&_sourcePage=HYKFezjBhHDcVaTt0wTokMEGhdAuTCn8jScP2K2cHsFxS2cB94uUew%3D%3D&__fp=Pdd6mKQwbdI%3D&_eventName=changeResultTableSettings
https://www.vattenfall.se/sv/teckna-elavtal.htm/papp/mac:24432/ma-vf_se-orderflow/ProductSelection.action?orderFlow.personal.postalCode=13056&orderFlow.community=&orderFlow.customerAreaId=&orderMode=true&orderFlow.energyType=ENERGYMIX&_sourcePage=HYKFezjBhHDcVaTt0wTokMEGhdAuTCn8jScP2K2cHsFxS2cB94uUew%3D%3D&__fp=Pdd6mKQwbdI%3D&_eventName=changeResultTableSettings
https://www.vattenfall.se/sv/teckna-elavtal.htm/papp/mac:24432/ma-vf_se-orderflow/ProductSelection.action?orderFlow.personal.postalCode=13056&orderFlow.community=&orderFlow.customerAreaId=&orderMode=true&orderFlow.energyType=ENERGYMIX&_sourcePage=HYKFezjBhHDcVaTt0wTokMEGhdAuTCn8jScP2K2cHsFxS2cB94uUew%3D%3D&__fp=Pdd6mKQwbdI%3D&_eventName=changeResultTableSettings


  -92- 
 

 Appendix A 

Lokalbeläggningsstatistik Disponenthuset 

2012-01-01  -  2012-12-21 

Datum Bokad 

2012-01-01 Renovering 

2012-01-02   

2012-01-03   

2012-01-04   

2012-01-05   

2012-01-06   

2012-01-07   

2012-01-08   

2012-01-09   

2012-01-10   

2012-01-11   

2012-01-12   

2012-01-13   

2012-01-14   

2012-01-15   

2012-01-16   

2012-01-17   

2012-01-18   

2012-01-19   

2012-01-20   

2012-01-21   

2012-01-22   

2012-01-23   

2012-01-24   

2012-01-25   

2012-01-26   

2012-01-27   

2012-01-28   

2012-01-29   

2012-01-30   

2012-01-31   

2012-02-01   

2012-02-02   

2012-02-03   

2012-02-04   

2012-02-05   

2012-02-06   

2012-02-07   

2012-02-08   

2012-02-09   

2012-02-10   

2012-02-11   

2012-02-12   

2012-02-13   

2012-02-14   
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2012-02-15   

2012-02-16   

2012-02-17   

2012-02-18   

2012-02-19   

2012-02-20   

2012-02-21   

2012-02-22   

2012-02-23   

2012-02-24   

2012-02-25   

2012-02-26   

2012-02-27   

2012-02-28   

2012-02-29   

2012-03-01   

2012-03-02   

2012-03-03   

2012-03-04   

2012-03-05   

2012-03-06   

2012-03-07   

2012-03-08   

2012-03-09   

2012-03-10   

2012-03-11   

2012-03-12   

2012-03-13   

2012-03-14   

2012-03-15   

2012-03-16   

2012-03-17   

2012-03-18   

2012-03-19   

2012-03-20   

2012-03-21   

2012-03-22   

2012-03-23   

2012-03-24   

2012-03-25   

2012-03-26   

2012-03-27   

2012-03-28   

2012-03-29   

2012-03-30   

2012-03-31   

2012-04-01   

2012-04-02   

2012-04-03   

2012-04-04   

2012-04-05   

2012-04-06   
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2012-04-07   

2012-04-08   

2012-04-09   

2012-04-10   

2012-04-11   

2012-04-12   

2012-04-13   

2012-04-14   

2012-04-15   

2012-04-16   

2012-04-17   

2012-04-18   

2012-04-19   

2012-04-20   

2012-04-21   

2012-05-06 Ja 

2012-05-08 Ja 

2012-05-09 Ja 

2012-05-14 Ja 

2012-05-26 Ja 

2012-05-30 Ja 

2012-05-31 Ja 

2012-06-01 Ja 

2012-06-08 Ja 

2012-06-09 Ja 

2012-06-13 Ja 

2012-06-16 Ja 

2012-06-29 Ja 

2012-07-15 Ja 

2012-07-17 Ja 

2012-07-18 Ja 

2012-07-27 Ja 

2012-07-28 Ja 

2012-07-29 Ja 

2012-08-12 Ja 

2012-08-13 Ja 

2012-08-14 Ja 

2012-08-15 Ja 

2012-08-16 Ja 

2012-08-17 Ja 

2012-08-18 Ja 

2012-08-19 Ja 

2012-08-20 Ja 

2012-08-21 Ja 

2012-08-22 Ja 

2012-08-23 Ja 

2012-08-24 Ja 

2012-08-28 Ja 

2012-08-29 Ja 

2012-08-30 Ja 

2012-08-31 Ja 

2012-09-01 Ja 
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2012-09-02 Ja 

2012-09-03 Ja 

2012-09-04 Ja 

2012-09-06 Ja 

2012-09-07 Ja 

2012-09-12 Ja 

2012-09-13 Ja 

2012-09-14 Ja 

2012-09-15 Ja 

2012-09-20 Ja 

2012-09-21 Ja 

2012-09-22 Renov 

2012-09-23   

2012-09-24   

2012-09-25   

2012-09-26   

2012-09-27   

2012-09-28   

2012-09-29   

2012-09-30   

2012-10-01   

2012-10-02   

2012-10-03   

2012-10-04   

2012-10-05   

2012-10-06   

2012-10-07   

2012-10-08   

2012-10-09   

2012-10-10   

2012-10-11   

2012-10-12   

2012-10-13   

2012-10-14   

2012-10-15   

2012-10-16   

2012-10-17   

2012-10-18   

2012-10-19   

2012-10-20   

2012-10-21   

2012-12-05 Ja 

2012-12-08 Ja 

2012-12-09 Ja 

2012-12-10 Ja 

2012-12-14 Ja 
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Appendix B 

Lokalbeläggningsstatistik Societetshuset 

2012-01-01  -  2012-12-21 

Datum Bokad 

2012-02-09 Ja 

2012-02-10 Ja 

2012-02-11 Ja 

2012-02-12 Ja 

2012-02-13 Ja 

2012-02-14 Ja 

2012-03-06 Ja 

2012-03-07 Ja 

2012-03-14 Ja 

2012-03-15 Ja 

2012-03-22 Ja 

2012-03-23 Ja 

2012-03-24 Ja 

2012-03-25 Ja 

2012-03-27 Ja 

2012-03-28 Ja 

2012-04-13 Ja 

2012-04-14 Ja 

2012-04-16 Ja 

2012-04-17 Ja 

2012-04-19 Ja 

2012-04-20 Ja 

2012-04-21 Ja 

2012-04-22 Ja 

2012-05-04 Ja 

2012-05-11 Ja 

2012-05-12 Ja 

2012-05-13 Ja 

2012-05-19 Ja 

2012-05-21 Ja 

2012-05-22 Ja 

2012-05-23 Ja 

2012-05-24 Ja 

2012-05-25 Ja 

2012-05-26 Ja 

2012-05-28 Ja 

2012-05-29 Ja 

2012-05-30 Ja 

2012-05-31 Ja 

2012-06-02 Ja 

2012-06-04 Ja 

2012-06-05 Ja 

2012-06-09 Ja 

2012-06-11 Ja 

2012-06-12 Ja 
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2012-06-13 Ja 

2012-06-14 Ja 

2012-06-15 Ja 

2012-06-16 Ja 

2012-06-18 Ja 

2012-06-19 Ja 

2012-06-20 Ja 

2012-06-22 Ja 

2012-06-23 Ja 

2012-06-25 Ja 

2012-06-26 Ja 

2012-06-27 Ja 

2012-06-30 Ja 

2012-07-01 Ja 

2012-07-03 Ja 

2012-07-04 Ja 

2012-07-07 Ja 

2012-07-10 Ja 

2012-07-28 Ja 

2012-07-29 Ja 

2012-07-30 Ja 

2012-08-04 Ja 

2012-08-05 Ja 

2012-08-11 Ja 

2012-08-13 Ja 

2012-08-14 Ja 

2012-08-15 Ja 

2012-08-16 Ja 

2012-08-19 Ja 

2012-08-20 Ja 

2012-08-21 Ja 

2012-08-22 Ja 

2012-08-23 Ja 

2012-08-24 Ja 

2012-08-27 Ja 

2012-08-28 Ja 

2012-08-29 Ja 

2012-08-30 Ja 

2012-08-31 Ja 

2012-09-01 Ja 

2012-09-02 Ja 

2012-09-03 Ja 

2012-09-04 Ja 

2012-09-05 Ja 

2012-09-06 Ja 

2012-09-07 Ja 

2012-09-08 Ja 

2012-09-09 Ja 

2012-09-13 Ja 

2012-09-14 Ja 

2012-09-18 Ja 

2012-09-19 Ja 
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2012-09-20 Ja 

2012-09-21 Ja 

2012-09-22 Ja 

2012-09-26 Ja 

2012-09-27 Ja 

2012-09-28 Ja 

2012-10-04 Ja 

2012-10-05 Ja 

2012-10-06 Ja 

2012-10-08 Ja 

2012-10-09 Ja 

2012-10-10 Ja 

2012-10-11 Ja 

2012-10-12 Ja 

2012-10-24 Ja 

2012-10-25 Ja 

2012-11-12 Ja 

2012-11-13 Ja 

2012-11-15 Ja 

2012-11-16 Ja 

2012-11-17 Ja 

2012-11-18 Ja 

2012-11-21 Ja 

2012-11-22 Ja 

2012-11-28 Ja 

2012-11-29 Ja 

2012-12-04 Ja 

2012-12-05 Ja 

2012-12-05 Ja 

2012-12-05 Ja 

2012-12-07 Ja 

2012-12-07 Ja 

2012-12-10 Ja 

2012-12-12 Ja 

2012-12-14 Ja 
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Appendix C 

Benämning Tecken Värde 

Area av Societetshuset                 362 m2 

Area av Disponenthuset                 226 m2 

Area av Värdshuset             700 m2 

Coefficient of performance för 

radiatorvärme 

COPRad 2,6 

Coefficient of performance för 

varmvatten 
      2,3 

Årlig elanvändning i värmecen-

tralen 
    142,4 MWh 

Elbesparing plansolfångare                 4,4 MWh 

Total elanvändning för uppvärm-

ning ingående byggnader 

               225 MWh 

Total elanvändning, fall 1            162 MWh 

Total elanvändning, fall 2            145,6 MWh 

Elanvändning för varmvatten i 

Disponenthuset 

                   699 kWh 

Elanvändning för varmvatten i 

Societetshuset 

                   1119 kWh 

Elanvändning för varmvatten i 

Stenhotellet 

                 3126 kWh 

Elbesparing vakuumsolfångare                   9009 kWh 

Andel uppvärmd area                  0,34 

kalkylränta i 4 % 

Antal moduler plansolfångare       12 

Antal moduler vakuumsolfångare         10 

priseskalering p 2 % 

Värmepumparnas aktuella drifttid t 4190 h 

Värmeanvändning per area       0,34 

Radiatorvärme Disponenthuset                 45,4 MWh 

Värmeförlust från Värmekulvert             8,1 MWh 

Värmeförlust från oisolerade rör                1,98 MWh 

Årlig värmeproduktion från plan-

solfångare 

              10,1 MWh 

Radiatorvärme till Societetshuset                 76,7 MWh 



  -100- 
 

Radiatorvärme Societetshuset 

med förbättring 

                              47,4 MWh 

Radiatorvärme Stenhotellet               36,3 MWh 

Årlig värmeproduktion från va-

kuumsolfångare 

                  20,7 MWh 

Uppvärmning av tappvarmvatten 

av värmepump 

              82,8 MWh 

Värme till radiatorer från värme-

centralen 

                  224,8 MWh 

Radiatorvärme Värdshuset             76,7 MWh 

Total värme producerad av vär-

mepumparna 

             307,6 MWh 

Tjockleken av rör i värmecen-

tralen 

     0,002 m 

Volym varmvatten som används V 1698 m3 

 


