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Sammanfattning 

Tillförd energi i Sverige 2011 uppgick totalt till 577 TWh. Den slutliga energianvändningen för industri, 
bostads- och servicesektorn var 379 TWh. Sverige har energipolitiska mål för att minska 
energianvändningen i byggnader. Ett av dessa mål är att energianvändningen ska minska med 20 % 
år 2020 jämfört med år 1995. Ett viktigt steg för att nå detta mål är att rikta energieffektiviserande åtgärder 
mot befintliga fastigheter. Det finns också ekonomiska incitament för att genomföra 
energieffektiviserande åtgärder eftersom kostnad för energi utgör 30-40 % av en byggnads 
underhållskostnader. Generellt kan upp till 20 % av energianvändning reduceras utan större 
ombyggnationer. 

I detta examensarbete kartlades energianvändningen och förslag till energieffektiviserande åtgärder 
presenteras för en befintlig fastighet i Järfälla, Stockholm. Fastigheten tillhör SAAB – Defence and 
Security som satt upp mål: energianvändningen ska reduceras med 50 % i deras fastigheter år 2015 jämfört 
med år 2009.  

Examensarbetet är avgränsat till en byggnadsdel som lokalt benämns hus A. Denna del av fastigheten är 
den äldsta och uppfördes 1968, men expanderade fram till 1977. Hus A består av kontor, en 
produktionshall, laboratorier och förrådsutrymmen. Energikartläggningen visade att elanvändningen är 
mycket större i hus A, jämfört med en genomsnittlig kontors- och förvaltningsbyggnad. Elanvändningen 
för industriellt bruk var hög. En uppdelning av de största elanvändningsområdena är: 

 Industriverksamhet- 61,9 kWh/m2/år 

 Belysning – 35,7 kWh/m2/år 

 Fläktar – 33,2 kWh/m2/år 

 Kylmaskiner - 21,8 kWh/m2/år 

 Tryckluft - 18,9 kWh/m2/år 

 PC-enheter - 7,8 kWh/m2/år 

 Frekvensomriktare - 4,4 kWh/m2/år 

Producerad spillvärme från industriprocesser, främst från produktionshallen leder till hög kylanvändning 
för att upprätthålla en god termisk komfort. Begränsningar i styrförmåga av värme-, kyl och 
ventilationssystem medför att byggnadens termiska massa inte utnyttjas på framgångsrikt sätt. 

Energibesparande åtgärder har riktats mot att utöka styrförmågan för ingånde värme-, kyl- och 
ventilationssystem. Införande av energieffektiviserande åtgärder som presenteras i detta examensarbete, 
medför att byggnadens termiska massa att utnyttjas bättre. Slutanvändning av el, värme och kyla kommer 
därmed att minska. Totalt presenteras sju energibesparande åtgärder. En åtgärd förhindrade ett direkt fel 
då kyla och värme användes i ett luftbehandlingsaggregat samtidigt. En kort beskrivning av 
energieffektiviserande åtgärder och det förväntade resultatet listas nedan: 

 

1. Ändra börvärde för TAFA301 
Energibesparing: 94,0 MWh/år 
Återbetalningstid: 0 år 
 

2. Införa tidschema till tryckluftscentral 
Energibesparing: 110,8 MWh/år 
Återbetalningstid: 2,5 månader 
 

3. Behovstyrd framledningstemperatur till värmeslingor 
Energibesparing: 167,0 MWh/år 
Återbetalningstid 3,5 månader 
 

4. Behovsstyrning av luftflöde i produktionshall 
Energibesparing: 155,5 MWh/år 
Återbetalningstid: 2 år och 10 månader 
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5. Införa tidschema till frekvensomformare 
Energibesparing: 104,0 MWh/år 
Återbetalningstid: 3 år och 2 månader 
 

6. Radiatortermostater till produktionshall etapp 1 
Energibesparing: 6,5 MWh/år 
Återbetalningstid: 5 år och 2 månader 
 

7. Behovsstyrning av luftflöde i konferensrum 
Energibesparing: 11,0 MWh/år 
Återbetalningstid: 12 år and 2 månader 
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Abstract 

Energy supply in Sweden year 2011 amounted to 577 TWh. The final energy consumption for industrial, 
residential and service was 379 TWh. Sweden has energy policy goals to reduce energy use in buildings. 
One of these goals is to reduce the energy use by 20 % in 2020 compared to the year 1995. An important 
step to achieve this goal is to target energy efficiency measures in existing buildings. There are also 
financial incentives to implement energy efficiency measures due to the fact that the cost of energy 
represents 30-40% of a buildings maintenance costs. In general, up to 20 % of the energy consumption 
can be reduced without major reconstruction. 

In this master thesis project presented here, an energy audit was performed and energy efficiency 
measures was proposed for an existing building located at Järfälla, Stockholm. The property belongs to 
SAAB - Defence and Security. They have an internal target to reduce energy use in their buildings with 
50 % by 2015 compared to 2009.  

The work of this master thesis project was limited to a building locally termed hus A. This part of the 
property is the oldest and was built in 1968, but has expanded gradually to the year 1977. Hus A contains 
of offices, a production hall, laboratories and storage areas. The energy audit showed that the electricity 
use is far greater in hus A, compared to the an average office and administration building. This is mainly 
due to production processes. A breakdown of the highest electricity consumers are: 

 Industrial processes – 61.9 kWh/m2/year 

 Lighting – 35.7 kWh/m2/year 

 Fans – 33.2 kWh/m2/year 

 Refrigeration – 21.8 kWh/m2/year 

 Compressed air – 18.9 kWh/m2/year 

 Computer units – 7.8 kWh/m2/year 

 Frequency converters – 4.4 kWh/m2/year 

Waste heat from industrial processes, primarily from the production hall leads to high cooling demand to 
maintain good thermal comfort. Limitations in operation control of the buildings HVAC (Heating, 
Cooling and Air-conditioning) systems causes high heating and cooling demand and hence the buildings 
thermal mass is not properly utilized. 

Energy saving measures was mainly focused on increasing the controlling capability of HVAC systems. By 
implementing the energy efficiency measures presented in this master thesis report, building thermal mass 
will be more efficiently utilized. In addition, end use of electricity, heat and cooling will be reduced. In 
total, seven energy-saving measures proposed.  One measure is implemented to prevent heating and 
cooling at the same time. A brief description of the energy efficiency measures and the expected result is 
found below. 

1. Adjust set point for TAFA301 
Energy saving: 94.0 MWh/year 
Payback time: 0 year 
 

2. Establish time schedule for compressed air system 
Energy saving: 110.8 MWh/year 
Payback time: 2.5 months 
 

3. Demand controlled temperature set point to heating system 
Energy saving: 167.0 MWh/year 
Payback time: 3.5 months 
 

4. Demand control of airflow in the production hall 
Energy saving: 155,5 MWh/year 
Payback time: 2 years and 10 months 
 

5. Establish time schedule for frequency inverters 
Energy saving: 104.0 MWh/year 
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Payback time: 3 years and 2 months 
 

6. Radiator thermostats to the first part of the production hall  
Energy saving: 6.5 MWh/year 
Payback time: 5 years and 2 months 
 

7. Demand control of airflow in conference rooms 
Energy saving: 11.0 MWh/year 
Payback time: 12 years and 2 months 
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Eleffekt   kW 
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Huvudspänning   V 
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Linjeströmstyrka 1    kA 
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Värme sekundär VS 
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Förord 
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Tekniska Högskolan (KTH) och SAAB – Defence and Security (SAAB). Arbetet handlar om 
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Jag vill rikta ett särskilt tack till Jörgen Wallin som var min handledare på KTH. Hans stora engagemang, 
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1 Inledning 

Tillförd energi till Sverige 2011 uppgick totalt till 577 TWh. Den slutliga energianvändningen för industri, 
bostads- och servicesektorn var 379 TWh. Industrisektorn stod för hälften dvs. 144 TWh. 
(Energimyndigheten a, 2013) Eftersom mer än 60 % av energianvändningen sker i både industri- och 
bostäder måste de prioriteras för att nå ett hållbart samhälle. Detta har uppmärksammats på EU nivå som 
introducerat energipolitiska mål. Ett av dessa mål innefattar energieffektivisering i byggnader. Till år 2020 
ska energianvändningen (per uppvärmd areaenhet) i byggnader reduceras med 20 % jämfört med år 1995. 
Hittills (1995-2010) har energianvändningen minskat med 12 % men ökade därefter mellan år 2010 och 
år 2011.  (Energimyndigheten b, 2013) Begreppet energieffektivisering i byggnader tillföra energi på ett 
sätt som behåller ett önskvärt inomhusklimat, men samtidigt minimerar energianvändningen. (Pacheco, 
Ordóñez, & Martínez, 2012)  

För att uppnå det övergripande målet om energieffektivisering behöver många fler energisparande 
åtgärder införas både i industri samt bostads- och servicesektorn. Förutom detta måste åtgärderna riktas 
till befintliga byggnader eftersom majoriteten av alla byggnader som existerar år 2020 och 2050 redan är 
byggda. (Boverket a, 2008) Byggnadens värme-, ventilation- och luftkonditioneringssystem är avgörande 

när det gäller att optimera byggnadens energianvändning, säkerställa komfort och luftkvalitet. (Nassif & 
Moujaes, 2008) Detta innebär att driftoptimering av en byggnads ventilation-, värme- och kylsystem är 
nyckeln till energieffektivisering i befintlig byggnad. Driftoptimering innebär att få olika energisystem att 
samverka på effektivast möjliga sätt. Behovsstyrning ingår som en del i driftoptimeringen. 
(Energimyndigheten c, 2013) Ordet behovsstyrning avser styrning av byggnadens olika energisystem för 
att tillmötesgå det verkliga behovet. I en byggnad är behovsstyrning av ventilation ett exempel på en 
åtgärd som kan effektivisera energianvändningen. (Boverket b, 2012) Förutom att driftoptimering 
effektiviserar energianvändningen får det byggnadens system samverka och fungera korrekt. Många 
tidigare rapporter och energibesiktningar kommer fram till att energirelaterade problem beror på 
byggnadens system inte fungerar korrekt. (Wang, o.a., 2012) 

I en typisk byggnad utgör uppvärmning, ventilation, kylning och belysning cirka 70-80 % av den totala 
energianvändningen. (Jayamaha, 2007) Kostnaden för energin utgör 30-40 % av byggnadens 
underhållskostnader. Utöver Sveriges energipolitiska mål finns rent ekonomiska incitament till att 
genomföra energibesparande åtgärder. Energieffektivisering genom driftoptimering är särskilt fördelaktiga 
ur en ekonomisk synvinkel eftersom det innefattar åtgärder riktade mot befintliga energisystem och kräver 
inte investeringar för helt nya. Det är möjligt att göra ekonomiskt lönsamma energibesparingar upp till 
20 % utan större ombyggnationer i befintliga byggnader. (Energimyndigheten h, 2014) 

1.1 Bakgrund och syfte 

Detta examensarbete ämnar till att hitta energibesparande åtgärder för SAAB – Defence and Security, 
(fortsättningsvis förkortas SAAB) fastighet belägen i Järfälla norr om Stockholm. Formellt ägs fastigheten 
av Danske bank men förvaltas helt av SAAB och examensarbetet utförs också åt SAAB. Övergripande 
mål från SAAB är att minska energianvändningen med 50 % från år 2009 fram till 2015. Elanvändningen 
har hittills sänkts med 20 % från november 2009 till november 2013. För fortsatt energieffektivisering 
jobbar SAAB med energiaktiviteter och detta examensarbete en del av en sådan aktivitet. Uppgiften för 
detta examensarbete är att kartläggning energianvändningen för specifik del av fastigheten i Järfälla, samt 
utifrån denna ta fram energibesparande åtgärder. Två tidigare examensarbeten med inriktning på 
energianvändning är utförda på fastigheten i Järfälla. År 2012 utfördes ett examensarbete som analyserade 
elanvändning i hus D. (Malm, 2012) Skillnader i elanvändning över olika tidsperioder på dygnet visade att 
hög elanvändning nattetid i stor utsträckning beror på att datorer stod på, vilket resulterade i förhöjd 
kylanvändning. Datorer stod för 29 % och kyla stod för 40 % av total elanvändning. Hög kylanvändning 
var också starkt kopplad till styrmetod av kylmaskiner. Av den anledningen utfördes ett examensarbete 
2013 som analyserade kylmaskinerna i hus D. (Ngo, 2013) Resultatet visade att köldmediet i kylmaskinerna 
bestod blandning av flera köldmedier vilket gav sämre prestanda.  

1.2 Omfattning och avgränsning 

SAABs fastighet i Järfälla är uppdelat i hus A till E. Detta examensarbete är begränsat till att endast 
innefatta en del av fastigheten som benämns som hus A. Avgränsningen gjordes för att god kvalitet ska 
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kunna uppnås under tiden för examensarbetet som är cirka 20 veckor. Från energikartläggningen väljs 
åtgärdsförlag efter genomförbarhet och ekonomisk besparingspotential. 
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2 SAAB i korthet 

SAAB AB är ett svenskt internationellt företag som jobbar med att utveckla produkter och tjänster inom 
militärt försvar och samhällsäkerhet. Företaget har cirka 14 000 anställda och kunder i mer än 100 länder, 
framförallt Europa, Sydafrika, Australien och USA medan forskning huvudsakligen sker i Sverige. 
Företaget är uppdelat i sex olika affärsområden med geografisk spridning i landet. Affärsområdena är: 

 Aeronautics  

 Dynamics  

 Electronic Defence Systems  

 Security and Defence solutions  

 Support and Services 

 Combitech 

Affärsområdet Combitech är ett dotterbolag som är fristående men ägs av SAAB. Försäljningsintäkterna 
2012 uppgick till 24 010 MSEK och resultatet före skatt uppgick till 1 906 MSEK. (SAAB – Defence and 
Security, 2012) Försäljningsfördelningen för SAAB 2011 ses i Figur 1. 

 

Figur 1: Försäljningsfördelning av de olika affärsområdena inom SAAB 2011. (SAAB – Defence and Security, 2014) 
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3 Litteraturstudie 

Litteraturstudien ger en introduktion till energieffektivisering och olika delar av en fastighets värme-, kyl- 
ventilationssystem. Uppvärmningsmetoder, kylmetoder, värmeåtervinningsmetoder presenteras. Olika 
grundläggande varianter av luftbehandlingsaggregat presenteras och driftoptimering genom 
behovsstyrning. Slutligen introduceras distributionssystem för värme, kyla och ventilation. 

3.1 Energikartläggning 

Arbetsprocessen för energikartläggning av befintlig byggnad kan sammanfattas i följande sju steg: (E.ON, 
2013) 

1. Utredning 
2. Analys  
3. Förslag till åtgärder 
4. Beslut 
5. Handlingsplan 
6. Genomförande 
7. Uppföljning 

Syftet med en energikartläggning är att identifiera energianvändningen och utifrån detta ta fram 
energibesparande åtgärder. Förutom att uppskatta energi och kostnadsbesparingar för alla åtgärder, ska 
också kostnader för att införa åtgärdsförslag uppskattas tillsammans med en ekonomisk 
återbetalningskalkyl.  Åtgärdsförslagen kan innefatta både styrning och/eller drift av olika energisystem, 
samt åtgärder som kräver investeringar då delar eller hela energisystem byggs om. Inkörning och 
intrimning ska inte betraktas som åtgärdsförslag. Inkörning och intrimning är en del av att fullfölja och 
införa energibesparande åtgärder som tagits fram och endast innefattar förändringar för att uppnå korrekt 
funktion. (Wang, o.a., 2012) 

I steg två analyseras resultaten från utredningen/kartläggning vilket ger ett underlag för åtgärdsförslag. 
När åtgärdsförslag är framtagna fattas ett beslut av fastighetsägaren om vilka åtgärder som ska 
genomföras. Därefter görs en handlingsplan som i detalj förklarar vad som ska göras och datum för 
genomförande. Åtgärderna genomförs och resultatet följs upp för att verifiera att förväntad besparing 
uppnås. 

3.2 Värme- och kylmetoder 

Här presenteras kortfattat olika värme- och kylmetoder. 

3.2.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme levereras direkt till en byggnad från en distributör som tar betalt för både energimängden och 
effektuttag. De starkaste fördelarna med fjärrvärme är det enkelheten (kräver minimalt utrymme och 
arbetsinsats), hög leveranssäkerhet, lägre priser än elektricitet och olja samt att miljövänliga bränslen ofta 
användes. (Energimyndigheten e, 2011) Med enkelhet avses att minimalt underhåll och inget stort 
utrymme då endast värmeväxlare behövs mellan distributörens och kundens system. De största 
nackdelarna med fjärrvärme är att kunden är bunden till en och samma leverantör.  

3.2.2 Panna och elvärme 

I en panna produceras hetvatten eller ånga genom den värme som frigörs då olja, gas, pellets eller annat 
typ av bränsle eldas. Det heta vattnet eller ångan är då energibäraren som främst används för 
uppvärmning men också för att producera varmvatten eller vattenånga till kök osv. Via ett 
distributionssystem kan värme förses till olika delar av byggnaden. (Jayamaha, 2007)  

Direktverkande el kan användas för att producera hetvatten eller ånga utan förbränning. Det är vanligt i 
äldre byggnader på 70- och 80-talet. Fördelen är främst lägre investeringskostnader samt att installationen 
blir enkel men istället är det dyrare att producera värme jämfört med andra metoder. (Energirådgivningen, 
2013)  
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3.2.3 Ångkompressionscykeln  

Ångkompressionscykel kan användas som värmepump eller som kylmaskin samt vid behov finns 
möjligheter att producera både värme och kyla samtidigt.  En enkel ångkompressionscykel består av en 
förångare, kompressor, kondensor, expansionsventil samt ett köldmedium som har lämpliga egenskaper 
för applikationen. En enkel ångkompressionscykel har två tryck och temperaturnivåer. Värme tas upp av 
köldmediet i förångaren vid den lägre tryck och temperaturnivån. När köldmediet förångats fullständigt 
passerar den kompressorn som då höjer trycket till den högre trycknivån. Under kompressionen blir 
köldmediet också varmt och kyls först ner för att sedan kondensera till vätska i kondensorn. I denna 
process avges värme vid högre tryck och temperatur. När köldmediet har kondenserat fullständigt, 
passerar vätskan genom en expansionsventil som sänker trycket och processen börjar om på nytt. 
(Granryd, o.a., 2011) 

 

Figur 2: Principskiss för en enkel ångkompressionscykel.  

Fördelen med en ångkompressionscykel är att mekaniskt arbete (vanligast el) endast krävs för 
kompressorn och eventuella cirkulationspumpar. Om värme- och kylbehov existerar samtidigt kan en 
ångkompressionscykel användas för att tillgodose båda behoven vilket ger hög verkningsgrad. Den största 
nackdelen med ångkompressionscykeln är att temperatur på värme eller kyla är begränsat av köldmediet. 
Används ångkompressionscykel som en värmepump krävs en värmekälla medan det krävs en värmesänka 
om den används som en kylmaskin. Temperaturen på värmekällan och värmesänkan är avgörande för 
verkningsgraden.  

Förutom ångkompressionscykeln finns en rad olika alternativa metoder för kylning. Andra vanliga 
kylmetoder är t.ex. värmedrivna kylprocesser s.k. absorptionskylmaskiner.  

3.3 Luftbehandlingsaggregat 

En byggnads luftbehandlingsaggregat har till uppgift är att försäkra ett behagligt inomhusklimat och god 
luftkvalité. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) Luftbehandlingsaggregaten kan skilja mycket i utformning, 
funktion samt styrning. Trots detta har alla ventilationssystem generellt sett ändå samma grundläggande 
element. I större byggnader används centrala luftbehandlingsaggregat där behovet är varierande inom 
byggnaden. Förutom att ventilationsflödet kan styras från ett centralt ventilationssystem, kan också 
inomhusklimatet styras genom att värma eller kyla tilluften via s.k. batterier. Dessutom finns möjlighet att 
rena luften från partiklar och kontrollera luftfuktigheten i rum med särskilt behov. Ett centralt 
luftbehandlingsaggregat kan helt eller delvis stå för en byggnads uppvärmnings- eller kylbehov. De 
centrala luftbehandlingsaggregaten är vanligtvis placerade på källarplan, tak eller centralt i bygganden. 
(McQuiston, Parker, & Spitler, 2005)  

3.4 Värme- och kylbatteri i luftbehandlingsaggregat 

Ett batteri i ett luftbehandlingsaggregat är en värmeväxlare som utbyter värme mellan luften i en 
ventilationskanal och en vätskeslinga inuti batteriet. Vätskan består vanligen av vatten alternativt av vatten 
blandat med frysskyddsmedel. Syftet med värme- och kylbatterier i luftbehandlingsaggregat är att erhålla 
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tillfredsställande tilluftstemperatur. Tilluftstemperaturen beror på en rad olika faktorer som aktivitet, 
tilluftsdon eller om tilluften ingår som kyl- eller värmemetod.  

3.5 Tilluftsdon 

I huvudsak finns fem olika grupper av tilluftsdon definierat av den amerikanska standarden ASHRAE som 
har följande funktioner 

 Grupp A, horisontell ström placerat vid tak 

 Grupp B, vertikal ström placerat vid golv 

 Grupp C, vertikal jetström placerat vid golv 

 Grupp D, horisontell ström placerat vid golv 

 Grupp E, vertikal ström placerat vid tak 

För fyra av dessa fem grupper ovan ska luften i regel vara undertempererad (ej lämpliga för uppvärmning) 
förutom don som tillhör grupp C då kastlängden ökar vid övertempererad luft. Tilluftsdon inom grupp C 
är inte lämpliga för kylning eftersom luften faller ner för snabbt vilket orsakar dålig eller otillräcklig 
omblandning. Grupp A, B och C är blandningsdon medan grupp D och E är deplacerande don. 
(McQuiston, Parker, & Spitler, 2005) Ett blandningsdon blandar friskluft med rumsluft medan ett 
deplacerande don skapar ett skikt av frisk luft som gradvis förorenas innan det lämnar rummet. 

De flesta ventilationssystem fungerar bäst när tilluften är undertempererad och ventilationens funktion 
försämras med för höga tilluftstemperaturer. Hög tilluftstemperatur medför tilluften stiger uppåt och 
hamnar utanför klimatzonen. Värmen utnyttjas inte på ett effektivt sätt, vilket medför ökade 
uppvärmningskostnader. (EEF, 2014) 

3.6 Energiåtervinning ur frånluft 

Att återvinna energin i frånluften är ett bra sätt att minska kostnader för uppvärmning och kylning. Stora 
besparingar kan göras genom att återvinna energin i frånluften. Frånluften används för att värma eller kyla 
tilluften under vinter- respektive sommarsäsong. (McQuiston, Parker, & Spitler, 2005) Energiåtervinning 
(frånluft-tilluft) i ett luftbehandlingsaggregat kan i huvudsak ske på fem sätt: (Wallin & Claesson, 2013) 

 Roterande värmeväxlare 

 Korsströmsvärmeväxling  

 Vätskeburen slinga 

 Värmerör  

 Frånluftsvärmepump 

Vilken av dessa fem metoder som kan användas beror dels på ventilationssystemets utformning och krav 
på luftkvalitet. En roterande värmeväxlare återvinner energi genom att ett regenerativt material tar upp 
energi i frånluftskanalen som återförs i tilluftskanalen genom kontinuerlig rotation. Denna typ av 
värmeväxlare har typisk verkningsgrad på 80 %. (Jayamaha, 2007) De största nackdelarna med roterande 
värmeväxlare är att till- och frånluftskanalerna måste ligga tätt anslutna mot varandra och luftläckage 
mellan kanalerna förekommer. (Wallin & Claesson, 2013) Detta medför att oren luft i frånluftskanalen kan 
återföras i tilluftskanalen och på sätt försämra luftkvalitén. I zoner med höga krav på tilluftens kvalité är 
roterande värmeväxlare inte lämplig. En principskiss för en roterande värmeväxlare ses Figur 3.  
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Figur 3: Principskiss för en roterande värmeväxlare. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) 

Korsströmningsväxlare är en typ av plattvärmeväxlare där till-och frånluft passerar varandra och utbyter 
värme genom forcerad konvektion mot veckade aluminiumplåtar. Denna metod kännetecknas av hög 
verkningsgrad men generellt sett något lägre jämfört med roterande värmeväxlare. (Jonsson & 
Bohdanowicz, 2009) Till skillnad mot en roterande värmeväxlare är korsströmsvärmeväxlare täta, förutsatt 
att den installeras på ett korrekt sätt. Andra fördelar som förknippas med korströmsvärmeväxlare är 
pålitlighet och enkelhet. De största nackdelarna är ökat motstånd i ventilationskanalen vilket leder till 
förhöjd fläktenergi samt att kanalerna måste ligga tät intill varandra. Korsströmsvärmeväxlarens funktion 
och utformning belyses med Figur 4 nedan. 

 

Figur 4: Principskiss för en korsströmsvärmeväxlare. (Svensk Ventilation a, 2014) 

Vätskeburen värmeåtervinning är en indirekt metod som utbyter energi mellan från- och tilluftskanalen. 
De främsta fördelarna med denna metod är flexibilitet samt att inget läckage uppstår. Ordet flexibel syftar 
till att värmeåtervinning med värmeslinga kan ske oberoende av ventilationskanalernas utformning och 
avstånd mellan varandra. De största nackdelarna med metoden är låg verkningsgrad (40-50 %) och att en 
pump krävs för att pumpa runt vätskan i slingan. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) Principen för indirekt 
värmeåtervinning med värmeslinga ses i Figur 5.  
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Figur 5: Principskiss för indirekt värmeåtervinning med värmeslinga. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) 

Energiåtervinning med värmerör är också en indirekt metod att återvinna energin i frånluften. Metoden är 
effektiv och dessutom läcker ingen luft mellan kanalerna. Från utsidan ser ett värmerör ut som en vanlig 
värmeväxlare men fungerar genom att ett medium inuti värmeröret förångas och kondenseras i sekvens. 
Under förångningsprocessen tas värme upp i frånluftskanalen som sedan frigörs under kondensering i 
tilluftskanalen. Av densitetskillnader förs den kondenserande vätskan till frånluftskanalen och cykeln 
börjar om. Den enda nackdelen är att kanalerna måste ligga tät intill varandra, precis som för roterande 
och korsströmsvärmeväxlare. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) Indirekt värmeåtervinning med värmerör 
illustreras i Figur 6. 

 

Figur 6: Principskiss för indirekt värmeåtervinning med värmerör. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009)  

En annan metod av energiåtervinning är att använda värmen i frånluften som en värmekälla till en 
värmepump och då kallas lösningen frånluftsvärmepump. Metoden går ut på att en indirekt värmeslinga är 
kopplad mellan frånluftskanalen och förångaren till en värmepump. En frånluftsvärmepump kan också 
kombineras med någon annan värmeåtervinningsmetod då en värmepump kan ta upp energi vid en lägre 
temperatur och därmed kan en större andel av värmen i frånluften utnyttjas. Eftersom det också är möjligt 
att höja temperaturen med en frånluftsvärmepump kan den producerade värmen användas i ett 
radiatorsystem samt för att producera varmvatten. Detta gör en frånluftsvärmepump mångsidig och 
flexibel. (Wallin & Claesson, 2013) Nackdelarna med en frånluftsvärmepump innefattar förhöjd 
elanvändningen för kompressor och cirkulationspumpar och stora investeringskostnader för 
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värmepumpen. En principskiss för ett luftsbehandlingsaggregat med både roterande värmeväxlare och 
frånluftsvärmepump ses i Figur 7 nedan. 

 

Figur 7: Principskiss för ett luftbehandlingsaggregat med både roterande värmeväxlare och frånluftsvärmepump. (Wallin & Claesson, 
2013) 

3.7 Återcirkulation av frånluft 

Återcirkulation av frånluft i ett ventilationssystem är en metod reducera uppvärmningsbehovet genom att 
minska mängden uteluft. Flödet i tilluftskanalen motsvarar summan av volymflödet i återluftskanalen och 
det volymflöde luft som tas utifrån. (McQuiston, Parker, & Spitler, 2005) 

3.8 Konstant (CAV) och variabelt (VAV) luftvolymsflöde 

En av de grundläggande principerna är att ett ventilationssystem antingen är ett CAV system (konstant 
volymflödessystem) eller VAV (variabelt volymflödessystem). Om ventilationssystemet är ett CAV system 
är volymflödet konstant och endast tilluftstemperaturen styrs, kan leda till överventilation och stora 
energiförluster som följd. Detta beror på att fläkten är dimensionerad för att klara av de luftmängder som 
krävs vid full beläggning. (Jayamaha, 2007)  

För att undvika överventilation införs metoder för att styra volymflödet dvs. ett VAV system. Vanliga 
metoder för att reglera luftflödet är: (Engineering Toolbox, 2014)  

 Ändra fläkthastigheten 

 Använda ledskenor  

 Använda luftspjäll 

Att reglera flödet sparar energi eftersom en mindre volym friskluft behöver värmas eller kylas för att nå 
samma börvärdestemperatur som tidigare. Att sänka fläkthastigheten ger dessutom minskad 
elanvändningen. Med frekvensomriktare kan fläkthastigheten kontrolleras. Vanligtvis genom att 
programmera fläkten till att bevara en tryckdifferens mellan det statiska trycket uppmätt i 
ventilationskanalen och det statiska omgivningstrycket. Hur förändring av fläkthastigheten påverkar 
fläktenergi, förluster och flöde i ventilationskanalen ses i Figur 8.  
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Figur 8:Typisk fläkt- och systemkurva med tryckökning som funktion av volymflödet i kanalen, figuren illustrerar förhållande mellan 
systemkurva och fläktkurva vid olika driftsfall. (Engineering Toolbox, 2014) 

Ändringar i öppningsläget av reglerspjäll påverkar systemkurvan som blir brantare när ett spjäll stänger 
och planare när ett spjäll öppnar.  

Samma tillvägagångssätt kan även göras för pumpar och pumpenergi sparas genom frekvensstyrning. Ett 
vanligt förfarande är då att upprätthålla en konstant tryckdifferens mellan till- och returledningen. Är 
behovet lågt ökar trycket i returledningen och pumphastighetens sänks. Motsatt effekt om trycket minskar 
i returledningen. Teoretisk simulering av en fläkt i en byggnad med måttligt varierande flödesbehov visade 
att statisk tryckstyrning sparar 50 % av fläktenergin. (Shim, Song, & Wang, 2014) 

3.9 Driftoptimering och behovsstyrning 

Driftoptimering innebär främst att värme-, kyl- och ventilationssystem samverkar för att minimera 
energianvändningen. Behovsstyrning ingår som en del av driftoptimering för att tillmötesgå det verkliga 
behovet. (Energimyndigheten c, 2013) Värme-, kyl- och ventilationssystem har till uppgift att skapa 
förutsättningar för en god termisk komfort och luftkvalitet. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) För att 
uppnå detta definieras centrala parametrar. Rekommendationer, direktiv och standarder uppförs för att 
ange gränsvärde eller intervall som är lämplig för dessa parametrar. Boverket och folkhälsomyndigheten är 
myndigheter i Sverige som ger rekommendationer och direktiv. ASHRAE (från engelskan: American 
Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers, Incorporated) ger ut fyra stycken 
handböcker (ASHRAE Handbooks) som utvecklats av flera tusen ingenjörer från industrin. (McQuiston, 
Parker, & Spitler, 2005) Standarder har arbetats fram för värme-, kyl- och ventilationssystem. ASHRAE 
Standard 55, är en standard som hanterar begreppen termisk komfort och inomhusklimat. (ASHRAE, 
2014)  

För att lyckas med behovsstyrning är det nödvändigt att kontrollera att gränsvärden för verksamheten 
efterföljs. Därför behövs kunskap om både verksamheten och byggnadens ingående system.  

3.9.1 Tidsschema  

System som använder energi kan styras efter förinställt tidsschema. Principen med ett tidsschema är att 
undvika onödig energianvändning genom att stänga av system som inte fyller någon funktion då 
byggnaden inte används. De flesta kontorsbyggnaderna är bemannade mellan klockan 08:00-18:00 med ett 
fåtal som börjar tidigare och lämnar senare. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) Ett tidsschema kan med 
fördel tillämpas av luftbehandlingsaggregat i en kontorsbyggnad för att undvika ventilation när byggnaden 
är obemannad.  

3.9.2 Koldioxid, fukt och temperatur 

Det är möjligt att styra värme-, kyl- och ventilationssystem genom att mäta rumstemperatur, föroreningar 
och relativ luftfuktighet och därefter anpassa driften. Med rumstemperatur avses i allmänhet torr 

temperatur och de flesta människor vill ha en rumstemperatur mellan 20-24 °C. (Folkhälsomyndigheten b, 
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2014) Att mäta den torra temperaturen är det enklaste sättet att snabbt få en uppfattning om termiska 
inomhusklimatet. Den torra temperaturen tar inte hänsyn till strålningsvärme, lufthastighet, fukt eller 
temperaturskillnader som kan påverka den upplevda temperaturen. Istället kan operativa temperaturen 
mätas för en noggrann utredning av inomhusklimatet. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) Riktvärden är att 

den operativa temperaturen inte ska understiga 18 °C eller varaktigt överstiga 24 °C (sommarperiod 

26 °C). Under korta perioder får den operativa temperaturen överstiga 26 °C (under sommartid 28 °C). 
(Folkhälsomyndigheten c, 2014) 

Fukt avges från människan genom svett och utandningsluft, men också matlagning och tvätt avger fukt. 
Problem med torr luft uppkommer när den relativa luftfuktigheten understiger 20 %. 
(Folkhälsomyndigheten b, 2014) Relativ luftfuktighet ger en indikation av luftkvalitén och en relativ 
luftfuktighet på omkring 50 % tycks ge minst hälsoproblem. (McQuiston, Parker, & Spitler, 2005) 

Koldioxid avges från utandningsluft och en människa avger 0,004-0,032 l/s koldioxid beroende på 
aktivitet. Styrning genom att mäta koldioxidhalten är ett bra sätt att minimera risken för överventilation 
samtidigt som det ger en överblick och indikation av luftkvalitén. Enligt ASHRAE Standard 62 krävs 
minst 8 l/s av friskluft (opåverkad utomhusluft) per person vilket resulterar i en genomsnittlig 
koldioxidhalt på 700 ppm under förutsättning att normal generering av koldioxid sker. (Jonsson & 
Bohdanowicz, 2009) Opåverkad utomhusluft innehåller ungefär 350-450 ppm koldioxid. (Sense Air, 2014) 
Börvärdet kan sättas till 700 ppm (vilket då i genomsnitt ger 8 l/s och per person) för att säkerställa ett 
gott inomhusklimat. Tidigare forskning har kommit fram till att det är nödvändigt att mäta och styra efter 
koldioxidhalten för att möta kraven i ASHRAE Standard 62. (Mumma, 2002)  Koldioxidnivån i en 
byggnad bör inte överstiga 1 000 ppm. (McQuiston, Parker, & Spitler, 2005) Enligt BBR (boverkets 
byggregler) ska luftväxlingen minst vara 0,35 l/s/m2 om någon vistas i utrymmet, alternativt minst 
0,1 l/s/m2 i tomt utrymme. Folkhälsomyndighetens allmänna råd är att uteluftsflödet inte bör understiga 4 
l/s och person. (Folkhälsomyndigheten a, 2014) I kontorslokaler bör luftflödet vara 7 l/s och person samt 
0,35 l/s/m2. (Arbetsmiljöverket a, 2014) I industrilokaler finns inga bestämmelser för lägsta tillåtna 
luftflöden. Istället bedöms lägsta tillåtna luftflöde efter föroreningsalstring och lokalutformning. Om 
verksamheten inte avger mycket föroreningar och lokalen har stor rumsvolym anses ett uteluftflöde på 
1,5 l/s/m2 vara tillräckligt. (Arbetsmiljöverket b, 2014) 

3.9.3 Värmetröghet  

En byggnads värmetröghet är förmågan att lagra termisk energi dvs. värme eller kyla. Förmågan att lagra 
termisk energi i byggnadsstommen påverkar dimensionering av byggnadens ingående värme- och 
kylsystem. DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur) beror på byggnadens värmetröghet som kan 
beskrivas som en tidskonstant mätt i timmar. Tidskonstanten är ett sätt att mäta hur snabbt en förändring 
av utetemperaturen påverkar inomhustemperaturen. En tung byggnad har stor tidskonstant och därmed 
sker en långsam förändring av inomhustemperaturen medan motsatt gäller för en lätt byggnad. 
Tidskonstanten beräknas enligt ekvation (3.9.1). (Boverket c, 2014) 
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Konventionell styrning av en byggnads värme-, kyl- och ventilationssystem tar ingen hänsyn till 
byggnadens värmetröghet. Istället styrs ingående system efter att hålla jämn rumstemperatur. Genom att 
utnyttja byggnadens värmetröghet kan värmelaster förskjutas, vilket kan kraftigt reducera 
driftskostnaderna. Byggnaden kan t.ex. nattkylas för att reducera kylbehovet och toppbelastningen. 
(Braun, 2003) I ett konventionellt styrsystem är det inte möjligt att förskjuta värmelaster eftersom 
rumstemperaturen inte tillåts att variera. Med ett statiskt styrsystem finns risk att byggnadens värmetröghet 
får en negativ inverkan genom att värme- och kylsystem motverkar varandra. En byggnad som har stort 
kylbehov under dagtid måste tillföras mer värme när byggnaden är obemannad eftersom kylsystemet har 
motverkat lagring av värme. På samma sätt tvingas värmesystemet tillföra värme nattetid som senare 
behöver kylas bort under dagtid för att hålla konstant temperatur. Genom att tillåta att rumstemperaturen 
varierar, lagras en större mängd värme dagtid som frigörs senare under nattetid. I den processen kyls 
byggnaden ner och fungerar som en värmesänka dagtid. 



-27- 
 

Avkylning av en solid kropp kan under ett tidsintervall   , beskrivs av Newton’s avkylningslag, ekvation 
(3.9.2). Integrering av ekvation (3.9.2) med avseende på tiden erhålls ett temperaturförlopp som beskriver 
avkylning som en logaritmisk funktion, ekvation (3.9.4). (Winterton, 1999) 

  p oV c dT h A T T dt          (3.9.2) 

Värmeövergångstal och andra termodynamiska och fysikaliska egenskaper betraktas som konstanta. Från 

ekvation (3.9.3) inses att konstanten   är inversen av tidskonstanten   i ekvation (3.9.1). Detta innebär att 
tidskonstanten alternativt kan bestämmas om temperaturförändringar över en tidsperiod är kända. 

Balanstemperaturen    motsvarar omgivningstemperaturen    om ingen inre värmegenerering eller 
värmeabsorbering utöver värmeutbytet med omgivningen sker. För en byggnad motsvarar värmesystem, 
interna värmelaster och solinstrålning inre värmegenerering. Kylsystem motsvarar istället 
värmeabsorbering.  
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Om en byggnad värms upp t.ex. vid uppstart av värmesystem, bestäms det transienta temperaturförloppet 
genom att beräkna balanstemperaturen, ekvation (3.9.5). (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) 
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Där: 

 = Tidskonstant [h] 

 = Temperatur efter antal timmar [h] 

  =Balanstemperatur [°C] 

    =Initial rumstemperatur [°C] 

  =Utomhustemperatur [°C] 

 ̇ =Inre värmegenerering [W] 

     =Värmeutbyte genom ventilation och infiltration [W/°C] 

 =Värmegenomgångstal [W/( kg∙°C)] 

 =Area yttervägg, tak och golv [m2] 

 =Densitet Värmekapacitet solitt material [kg/m3]  

  =Värmekapacitet solitt material [J/(kg∙°C)]  

 =Byggnadens massa [kg] 

 =Volym [m3] 

 =Tidskonstant [1/h] 

3.10 Tryckförluster 

Tryckförluster i ett ventilationssystem beror på friktionsförluster och dynamiska förluster.  Tryckförluster 
orsakade av friktion kännetecknas främst av bromsande friktionskrafter mellan luften och kanalens väggar. 
Dynamiska förluster uppstår då flödet i luften blockeras s.k. engångsförluster. Det kan bero på att filter 
och batterier hindrar luften samt även luftspjäll som stryper luftflödet. Förutom detta uppstår dynamiska 
tryckförluster genom att 

 kanaler förgrenas eller konvergerar,  

 flöde ändrar riktning (kanalen böjs), 

 flödet passerar öppningar och andra hinder 

Den totala tryckförlusten kan beskrivas av ekvation (3.10.1). (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) 
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 friktion dynamiskp p p      (3.10.1)  

Tryckförluster orsakade av friktion beräknas med ekvation (3.10.2). (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) 
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Dynamiska tryckförluster beräknas med ekvation (3.10.3). (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) 
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Där: 

          =Tryckförlust orsakad av friktion [Pa] 

          =Dynamiska tryckförluster 

 = Friktionsfaktor [-] 

  = Längden på kanalen [m] 

 ̅= Medelhastigheten av flödet [m/s] 

   = Hydraulisk diameter [m] 

 =Densitet [kg/m3] 

 =Förlustkoefficient [-] 

Från ekvationer (3.10.2) och (3.10.3) inses att flödeshastigheten ger störst upphov till tryckförluster. Andra 
faktorer som påverkar är kanalens längd, material samt utformning och storlek.  

Det är viktigt att minimera tryckförluster i ett ventilationssystem eftersom de står i direkt proportion till 
fläkteffekten. Förutom detta leder tryckförluster till oönskad uppvärmning av luft. (Jayamaha, 2007) SFP 
(specifik fläktenergi) är ett mått på ventilationssystemets effektivitet. SFP definieras som en kvot mellan 
inmatad eleffekt till fläkt och uppmätt luftflöde i ventilationssystemet. Ett lågt SFP är önskvärdhet 
eftersom fläkten och ventilationssystemets har lägre förluster.  

3.11 Värme- och kyldistributionssystem 

Värme- och kyldistributionssystem kan delas in i följande tre delar:  

 Luftburna system 

 Luft- och vattenburna system 

 Vattenburna system 

I luftburna system står luften för hela uppvärmnings- och kylbehovet är den primära och enda 
energibäraren. Denna typ av system ska särskiljas mot luft- och vattenburna system där vätska används 
som sekundär energibärare medan luften är den primära. Den sekundära energibäraren i ett luft- och 
vattenburet system värmer eller kyler separata system fristående ifrån luftbehandlingsaggregatet. I helt 
vattenburna system vatten är den primära energibäraren. All uppvärmning och kylning sker via 
vätskeburna radiatorer, kylbafflar, batterier i luftbehandlingsaggregat och/eller en kombination av dessa. 
(Jonsson & Bohdanowicz, 2009) 

3.11.1 Radiatorer, konvektorer och kylbafflar 

Radiatorer, konvektorer och kylbafflar är värmeväxlare med syfte att värma (radiator och konvektor) eller 
kyla (kylbaffel) en byggnad. Mediet som cirkuleras inuti en radiator/konvektor eller kylbaffel är vanligvis 
vatten. Radiatorer är utformade för att avge värme främst genom strålning (50 % eller mer) och 
konvektorer avger värme främst genom egenkonvektion mellan luften och ytan på konvektorn. (Claesson, 
2012) Framledningstemperaturen till en radiator styrs i regel av en shuntventil som blandar returvatten 
med hetvatten för att nå önskad temperatur. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009)  Den önskade 
framledningstemperaturen till en radiator, konvektor och kylbaffel beror på flera faktorer:  

 Utomhustemperatur 

 Solinstrålning 
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 Interna värmelaster 

 Radiators/kylbaffel värmeväxlingsyta 

 Luftfuktighet (kylbaffel) 

Utomhustemperaturen och solinstrålningen är de två yttre faktorerna som har starkast inflytande på 
framledningstemperaturen. (A. Argiriou, Bellas-Velidis, Kummert, & André, 2003) Interna värmelaster 
syftar till all värmetillförsel i en byggnad utöver värme från byggnadens värmesystem och yttre faktorer. 
Detta innefattar värme från verksamheten. Interna värmelaster är svåra att hantera eftersom de kan variera 
kraftigt i olika delar av bygganden och olika tider på dygnet. Detta gäller i synnerhet kontor och 
industribyggnader som till stor del värms upp av interna värmelaster under arbetstid. (Persson & Ester, 
2007) För att få en jämn fördelning av värme krävs en injustering av värmesystemet som kompletteras 
med styrventiler utrustade med termostater till varje radiator. Injusteringen har till syfte att ge alla rum 
möjlighet till värme, dvs. att samma flöde finns tillgängligt till varje radiator. Injustering av ett 
värmesystem som aldrig tidigare justerats kan sänka värmeanvändningen mellan 10-15 %.  
(Energimyndigheten f, 2013) Utrustas radiatorer/konvektorer med termostatventiler begränsas 
värmetillförseln och flödet stängs av när önskad temperatur är uppnådd. Detta är önskvärt när interna 
värmelaster och solinstrålning värmer lokalen.  

Syftet med radiatorer, konvektorer och kylbafflar är att ge jämn temperaturfördelning i rummet. Därför 
placeras dessa vanligen längs ytterväggar. Framledningstemperaturen styrs vanligen efter 
utomhustemperaturen (framkopplad reglering). Vid sjunkande utomhustemperatur höjs temperaturen 
medan kylbafflar styrs på motsatt sätt. Framledningstemperaturen till kylbafflar bör regleras efter 
daggpunktstemperaturen för att undvika kondensering.  Konvektorer (med syfte att värma) placeras med 
fördel under fönster för att motverka kallras. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009)   

3.11.2 Fasadapparater  

Fasadapparater (alternativt fönsterapparater) är tilluftsdon som värmer eller kyler luften i rummet genom 
att rumsluft och tilluft från ventilationssystemet blandas och utbyter värme med en vätska i ett 
lamellbatteri. Fasadapparater kan sammanfattas som ett litet efterbehandlingsaggregat placerat i rummet. 
Det innebär att fasadapparater reglerar värme- eller kyltillförsel. Metoden har flera namn beroende på 
placering. Fasadapparater kallas donet när det placeras längs väggen men kan också placeras i taket, varav 
namnet blir takapparat eller sänkas ner i golvet, en s.k. golvapparat. (Swegon, 2007) Principskisser för 
fasadapparater ses i Figur 9 och Figur 10.  

 

Figur 9: Principskiss 1 för en fasadapparat med ett kylbatteri. (Energi & Miljö nr.11, 1998)  

En fasadapparat som sitter under ett fönster (fönsterapparat) är ett s.k. medejekterande don vilket innebär 
att rumsluften dras med in i apparaten från golvet då undertryck orsakas av den höga 
utblåsningshastigheten från dysan. Uppvärmd eller avkyld luft bildar en vertikal luftström som lämnar 
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apparaten. Det är viktigt att skapa en impuls av rätt magnitud för att bilda en luftplym vid innertaket samt 
motverka kallras. Detta erhålls genom en kombination av rätt utblåsningshastighet och lufttemperatur. 
(Inventiair, 2014) 

 

Figur 10: Principskiss 2 för en fasadapparat med ett kylbatteri. (Inventiair, 2014) 

Luftplymen som bildas vid innertaket blandar luften och ventilerar hela rummet. För liten eller för stor 
impuls alternativt för låg tillufttemperatur medför att rummet inte blir rätt ventilerat. En fasadapparat har 
samma funktion som tilluftsdon av grupp C enligt den amerikanska standarden ASHRAE. Hur luften 
sprider sig i ett rum för de olika fallen ses i Figur 11. 

 

Figur 11: Spridning av luft från en fönsterapparat för olika driftsfall. (Inventiair, 2014) 

Många likheter finns också mellan fasadapparater och fristående värme- och/eller kylenheter (från 
engelskan: ”unit ventilator”, ”heating coil” och ”valance-type room terminals”) men med skillnaden att 
fasadapparater beskrivna i detta kapitel är kopplade till ett centralt luftbehandlingsaggregat medan 
fristående värme- och/eller kylenheter har en separat tilluftskanal och fläkt. (McQuiston, Parker, & Spitler, 
2005) 
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4 SAABs fastighet i Järfälla 

Affärsområdena Security and Defence solutions samt Electronic Defence systems har sitt säte i Järfälla. 
Tillsammans utgör de två affärsområdena 40 % av SAABs totala försäljning. Förutom dessa två 
affärsområden hyrs delar av fastigheten ut till andra företag. Fastighetens BRAt (tempererad bruksarea) i 
Järfälla uppgår till dryga 76 000 m2 varav 11 000 m2 är produktionsyta och verkstäder. Byggnaden är 
uppdelad i fyra större hus A-E och fyra mindre paviljonger. Pav 01, Pav 02 och Pav 09 räknas ibland till 
hus A och Pav 04 till hus B. Fortsättningsvis behandlas alla paviljonger som separata hus eftersom de är 
uppdelade i fastighetens styrsystem (se Figur 17). Ett flygfoto över hela fastigheten med husbeteckningar 
och paviljonger markerat ses i Figur 12. 

 

Figur 12: Flygfoto över SAABs fastighet i Järfälla med hus och paviljonger markerat. (Coor Service Management a, 2014) 

Den största byggnaden är hus A som är cirka 26 000 m2 tätt följt av hus B som har en yta på cirka 
22 000 m2. Alla hus efter yta för hela fastigheten ses i Figur 13 nedan.  
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Figur 13: SAABs fastighet i Järfälla, hus efter tempererad bruksarea. (Coor Service Management a, 2014) 

Fastigheten i Järfälla (fördelat på tempererad bruksarea) består till största delen av 
kontor/kontorslandskap (31 %), korridorer (18 %), verkstäder/produktionslokaler (15 %) och förråd 
(12 %). Rum med särskilda krav på luftkvalité är renrum, laboratorier och mätrum. Dessa rum utgör en 
liten del av den totala rumsytan. Hela fördelningen för olika rumsytor för fastigheten i Järfälla ses i Figur 
14 nedan.  

 

Figur 14: Fördelning av rumsyta för olika rumstyper i SAABs fastighet i Järfälla. (Coor Service Management a, 2014) 

Fjärrvärme till hela fastigheten levereras av E.ON medan kyla produceras med egna kylmaskiner som 
återfinns i olika delar av fastigheten. Elektricitet levereras av Vattenfall. Medeleffekten över året uppgår 
nästan till 1,8 MW enligt mätningar sen 2004. Elanvändningen fördelat på hus A (Pav 01, Pav 02 och 

Pav 09 inkluderat), hus B (Pav 04 inkluderat), hus C samt hus E ses i Figur 15. 
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Figur 15: Genomsnittlig eleffektfördelning för SAAB i Järfälla uppdelat på hus, mätningar från 2004-2014. 

Från Figur 15 framgår det att hus A har störst elanvändning, nästan hälften av den totala elanvändningen.  
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5 Hus A 

Hus A är till ytan den största byggnaden av fastigheten i Järfälla och indelat i A01 (nio plan), A02 
(två plan) samt A03 (tre plan). Byggnad A01 är den äldsta och största byggnaden uppförd år 1968. 
Därefter tillkom A02 år 1975 (utbyggnad av A01) och sist tillkom A03 1977. Rumsyta fördelat på 
byggnaderna A01, A02 och A03 ses i Figur 16. 

 

Figur 16: Tempererad bruksarea för byggnad A01, A02 och A03 (Coor Service Management a, 2014).   

Kyla till hus A genereras av ammoniakkylmaskiner som återfinns på plan 1 i byggnad A03. Dessa 
kylmaskiner betjänar också Pav 01 och Pav 02. Några mindre kylaggregat finns också för torkning av 
tryckluft. Processkylning krävs för ett elektronmikroskop, serverrum och televäxelrum på plan 1 i byggnad 
A01. Processkyla behövs också till ett mätrum på plan 2 i byggnad A01 samt en klimatkammare för sikten 
på plan 2 i byggnad A02. Förutom dessa rum används processkyla också för kort- och 
hårdvaruutvecklingslabb på plan 5. Komfortkyla är luftburen via allmänventilation i hela hus A. 

Tryckluft finns tillgängligt och uttag sker i byggnad A01 och A03 på plan 2 och plan 3. Verksamheter som 
använder tryckluft i hus A är bland annat Sundbybergs mekaniska. 

I hus A finns av 11 s.k. dataundercentraler som för kortas DUC eller PLC (av engelskan Programmable 
Logic Controller) och återfinns i byggnad A01 och A03. Dessa styr luftbehandlingsaggregat, kyl- och 
värmesystem. Förutom detta styrs även tryckluft, frekvensomformare och andra mindre system av 
DUC:ar i hus A. Fjärrvärmecentralen är placerad i hus C, där pumpar för värmecirkulation av huvudslinga 
för sekundärvärme återfinns. En kartläggning för alla styrsystem i hus A ses i Tabell 1 och Figur 17. 
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Tabell 1: Kartläggning av dataundercentralar för hus A. 

Dataundercentral Aggregat/system Placering/beskrivning Betjänar 

DUC 17 Avgasuttag  
Radiatorsystem 

A01 plan 1, VVS 
korridoren (A1732) 

A02 plan 1 

DUC 18 Luftbehandlingsaggregat Alumbra 
TA17, FF14 

A01 plan 2, Alumbra 
(A0208) 

A01 plan 1 

DUC 19 Lufttryckscentral, Omformarrum  A01 plan 1, VVS 
korridoren (A1732) 

Hus A och B 

DUC 20 Luftbehandlingsaggregat 
TA/FA302  

A03 plan 1, VVS 
korridoren (A1732) 

A02 plan 2 

DUC 27 Luftbehandlingsaggregat 
TA/FA1, TA4, m.fl. 

A01 plan 1, VVS 
korridoren (A1732) 

A01 verkstad och 
kontor plan 2-8 

DUC 28 Luftbehandlingsaggregat TAF8 
med efterbehandlingsaggregat 
TA9, TA10, TA11, TA50, TA51 

A01 plan 1, VVS 
korridoren (A1732) 

A01 och A02 plan 
1, samt ugn A01 
plan 2 (TA50 zon 
2), WC A01 plan 2 
och plan 3 

DUC 30 Kylenergicentral, Sprinkelcentral, 
Gascentral 

A03 plan 1, kyl-centralen 
(A1103) 

Hus A, Pav 01 och 
Pav 02 

DUC 32 Luftbehandlingsaggregat 
TA/FA301 m.fl., Radiatorsystem 
VS1 

A03 plan 1, fläktrum 
(A1110) 

A03 plan 2-3 

PLC 45 Luftbehandlingsaggregat P45 
TA/FA301 

A01 plan 3, västra delen 
(A3652) 

A01 verkstad 

DUC 50,51 Frekvensomformare A01 plan 1, VVS 
korridoren (A1732) 

Hus A, D, Pav 09 
(60 Hz) 
Hus B plan 1-2, 
Hus A, Pav 01, 
Pav 02, Pav 09 
(400 Hz) 
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Figur 17: Kartläggning av dataundercentraler för hela fastigheten i Järfälla. 

5.1 Byggnad A01 och A02  

Byggnad A01 är cirka 20 000 m2 till och är sammansatt med byggnad A02 som är en utbyggnad av A01 
och är knappt 4 000 m2. A01 och A02 består till största del av kontor, produktionslokaler och 
förrådsutrymmen. På plan 1 finns förråd, verkstäder, ställverk, kontor samt de luftbehandlingsaggregat 
som betjänar nästan hela A01 och A02. På plan 3 västra delen i produktionslokalen finns också ett mindre 
luftbehandlingsaggregat som betjänar fyra rum i produktionslokalen och på östra delen finns ett fläktrum 
med frånluftsfläktar som betjänar bastu, omklädningsrum och transformatorrum på plan 1, toaletter på 
plan 2 och punktutsug i produktionshallen. Produktion sker huvudsakligen på plan 2 medan plan 3-8 
nästan uteslutande består av kontorsrum och på plan 9 hittas fläktrum för frånluft av toaletter. En 
datorhall på dryga 20 m2 och ett televäxelrum ventileras på plan 1 i kontorsdelen (östra huskroppen). 
Uppvärmning sker via radiatorer på plan 1 och i produktionshallen på plan 2. Uppvärmning med tilluft via 
fasadapparater görs för kontorsrum södra fasaden på plan 2 samt uteslutande plan 3-8.  

5.1.1 Luftbehandlingsaggregat TA1, FA1 och TA4  

Luftbehandlingsaggregaten TA1, FA1 och TA4 har sammansatta luftkanaler (se Figur 18) och är byggt 
1968, med ett några modifikationer 1977 enl. relationsritningen V57:11. (Röringenjörsbyrån AB, 1977) 
Både TA1, FA1 och TA4 är placerade i den sydöstra delen av hus A på plan 1 och styrs från DUC 27. 
Luftbehandlingsaggregatet TA1, FA1 betjänar alla kontorsrum som har fasadapparater installerade i 
byggnad A01 och A02. Kontorsrummen återfinns längs södra fasaden på plan 2 och plan 3 samt östra 
huskroppen plan 3 till plan 8. Frånluften från kontorsrummen förs via en gemensam frånluftskanal till en 
luftkulvert där luften kan återcirkulera tillbaka till kontorsrummen eller till TA4 (produktionshallen) samt 
alternativt lämna byggnaden. Under dagtid återcirkuleras luft av frånluftsfläkten FA1 till 
produktionshallen. Vid värmebehov utanför det ordinarie tidsschemat, startas återcirkulation av luften. 
Både TA1, FA1 och TA4 är luftbehandlingsaggregat som jobbar med konstant volymflöde. Tilluftsflödet 
stryps med dysor i fasadapparater i kontorsdelen. Till produktionshallen regleras luftflödet med 
injusteringsspjäll i tryckkammare samt varje don/luftspridare. Luftbehandlingsaggregatet TA4 betjänar 
allmän ventilation till produktionshallen och verkstadskontor i byggnad A01 plan 2 enl. relationsritningen 
V57:11 från 1977. (Röringenjörsbyrån AB, 1977) En relationsritning över TA1, FA1 och TA4 ses Figur 18.  
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Figur 18: Relationsritning för TA/FA1 och TA4. (Nordomatic AB c, 2000)  

Under nattetid återcirkuleras luft från produktionshallen genom att starta fläktarna TA4Å, ÅFN1 och 
ÅFN2. Tilluftsdonen används då som frånluftsdon.  

Varje fasadapparat anslutna till TA1, FA1 har ett lamellbatteri med vätska som cirkuleras inuti. Detta 
system styrs från DUC 27 och ses i Figur 19. Syftet med lösningen är att under kylsäsong (sommar) kyla 
tilluften i luftbehandlingsaggregatet samt vid behov ytterligare tillföra kyla till varje fasadapparat. Under 
uppvärmningssäsong (vinter) är systemet tänkt som ett frikylsystem. Frikylsystemets funktion är att 
vätskan först passerar ett batteri i tilluftskanalen och därmed värmer tilluften. I den processen kyls vätskan 
ned och distribueras därefter till fasadapparaterna och temperaturen i varje rum kan justeras på plats. 
Vätskeflödet till varje lamellbatteri regleras genom termostater som styr fasadapparaterna i grupper om två 
eller tre. Vätskan värms upp av rumsluften och kan på nytt användas för att värma tilluften. 
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Figur 19: Relationsritning för TA/FA 1 vätskesystem för TA1 och fasadapparater. (Nordomatic AB b, 2000) 

5.1.2 Luftbehandlingsaggregat TAFA301 och frånluftsfläktar 

Utöver allmän ventilation finns det ett luftbehandlingsaggregat TAFA301 som betjänar dragskåp i rum 
A2454, A2453, A2459 och A2458. Luftbehandlingsaggregatet styrs från PLC 45. Ett fläktrum finns också i 
rum A3612 där flera frånluftfläktar är placerade. Frånluftsfläktarna betjänar verksamheten i 
produktionshallen, transformatorrum och omklädningsrum. 

5.1.3 Luftbehandlingsaggregat TAF8 

Luftbehandlingsaggregatet TAF8 är ett förbehandlingsaggregat med värmebatterier för 
efterbehandlingsaggregaten TA9, TA10, TA11, TA50, TA51 som tillsammans styrs av DUC 28 och 
betjänar byggnad A01 och A02 plan 1 samt toaletter på plan 2. Luftbehandlingsaggregatet byggdes 1968, 
samma år som fastigheten uppfördes. Under ombyggnationer tillkom sedan TA50 samt TA51. Matsalen 
som TA9 från början betjänade är numera borttagen varpå TA9 idag betjänar kemi- och rörlaboratorier. 
TA11 som från början betjänade kontor betjänar idag renrum, ytbehandling samt ett fikarum. TA50 
betjänar kontorsrum, verkstad samt aluminiumsammanfogning i produktionshallen plan 2. TA51 
hydraulprovrum, antennmätningsrum och inbränningsrum. Samtliga luftbehandlingsaggregat har konstant 
volymflöde utan frekvensstyrda fläktar, ingen värmeåtervinning av frånluft eller återcirkulation av luft 
(med undantag för TA11 med återcirkulation från fikarum till renrum). Aggregatet är placerat i sydöstra 
delen av byggnad A01 på plan 1 (VVS korridoren). En relationsritning för TAF8 ses i Figur 20. 
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Figur 20: Relationsritning för TAF8. 

5.2 Byggnad A03 

Byggnad A03 är cirka 2 500 m2 och är sammansatt med byggnad A02. På plan 1 i A03 finns två stycken 
större luftbehandlingsaggregat med beteckning TAFA301 och TAFA302 samt också två stycken 
ammoniakkylmaskiner. Uppvärmning sker primärt med ett vätskeburet radiatorsystem på plan 2 och 
plan 3.  

5.2.1 Luftbehandlingsaggregat TAFA301 

Luftbehandlingsaggregatet TAFA301 är installerad 1977 och styrs av DUC 32 som betjänar byggnad A03 
plan 2 och plan 3. Aggregatet består av två fläktar för tilluft och frånluft som jobbar med ett konstant 
volymflöde. Tilluften passerar ett gemensamt förvärmningsbatteri som värmer luften för att sedan delas 
upp i fyra stycken separata tilluftskanaler som var och ett består av ett värme- och kylbatteri. Varje 
tilluftskanal betjänar en lika stor rumsyta av våningsplanen 2 och 3, uppdelat i en syd- och nordlig del. 
Frånluften leds in i en gemensam frånluftskanal där viss andel av frånluften återförs tilluftskanalen. En 
relationsritning för TAFA301 ses i Figur 21. 
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Figur 21: Relationsritning TAFA301. (Nordomatic AB a, 1991) 

5.2.2 Luftbehandlingsaggregat TAFA302 

Luftbehandlingsaggregatet TAFA302 (innan ombyggnation TA302 FA322) är det senaste 
luftbehandlingsaggregatet installerat 2008 och betjänar produktionshallen i byggnad A02, vilket också 
benämns etapp 2 enl. relationsritning V57:11. (Röringenjörsbyrån AB, 1977) Detta 
luftbehandlingsaggregat har två stycken frekvensstyrda fläktar, en för tilluft och en för frånluft. 
Energiåtervinning mellan tilluft- och frånluftskanalen finns via roterande värmeväxlare. Tilluften passerar 
därefter genom ett gemensamt värmebatteri för att sedan delas upp i tre fristående kanaler med separata 
avstängningsspjäll samt kyl- och värmebatterier. En relationsritning för TAFA302 ses i Figur 22.  
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Figur 22: Relationsritning TAFA302. (TFS, 2007) 

 

5.3 Metoder för energikartläggning 

Kartläggning är utförd av författaren för elektricitet, värme, kyla. Detaljerad statistik för el-, fjärrvärme- 
och kylanvändning saknas. Den statistik som finns tillgänglig är manuella avläsningar från undermätare i 
ställverk samt värmeanvändning för hela fastigheten. Statistik finns också från DHC (datahuvudcentral) 
som loggar temperaturer från givare, men i samband med att den äldre styrdatorn ersattes (kort efter 
årsskiftet 2013-2014) försvann all tidigare statistik. Ingen statistik förs på hur kylmaskiner i hus A. Statistik 
saknas också i stor utsträckning för hur energin är fördelas i fastigheten. Utöver statistisk saknas också 
undermätare i stor utsträckning varpå förenklingar och flera antaganden om energianvändning i hus A var 
nödvändig i detta projekt. Av denna anledning bör resultatet från kartläggning utförd i detta projekt 
beaktas med viss försiktighet.   

En fjärrvärmecentral försörjer hela fastigheten med värme och varmvatten. Totalt finns det sex stycken 
plattvärmeväxlare, två används för tappvarmvatten medan fyra används till fastighetens värmesystem. Två 
huvudslingor för VS (värme sekundär) finns. En mindre slinga som försörjer hus D med värme, medan 
den andra större värmeslingan försörjer resterande delar av fastigheten. Shuntgrupper för radiatorer och 
värmebatterier är parallellkopplade på huvudslingan VS. Ingen undermätning finns för den värme som 
distribueras ut till hus A. Värmetillförsel till hus A uppskattades istället genom att summera värmeeffekt 
för varje delsystems shuntgrupp.  

5.3.1 Värmeanvändning 

Statistik för total varmvattenvolym finns och antogs vara jämt fördelat över fastighetens BRAt (tempererad 

bruksarea). Börtemperaturen på tappvarmvatten är satt till 57 °C i styrsystemet och temperaturen på 

kallvatten antogs vara 10 °C över året. Värmeenergi för producera varmvatten beräknades enligt 
ekvation (5.3.1). 

 
1000

pV c T
Q

  
    (5.3.1) 

Där: 

 =Varmvatten [MWh/månad] 
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 =Volym varmvatten [m3/månad] 

 =Densitet vatten vid +7 °C (≈1000) [kg/m3] TABLE 5b. (Granryd, HEAT TRANSFER, 2009) 

  =Värmekapacitet vatten vid +7 °C (≈4,2) [kJ/(kg∙°C)] TABLE 5b. (Granryd, HEAT TRANSFER, 

2009) 

  =Temperaturdifferens varm- och kallvatten [°C] 

Värmetillförsel till hus A beräknades genom att summera värmeeffekt för alla shuntgrupper till 
radiatorslingor och luftbehandlingsaggregat under några dagar i februari 2014. Två metoder användes för 
att kartlägga värmeanvändning. Den första metoden var att beräkna överförd energi på tilluften före och 
efter värmebatteri (metod 1). Den andra metoden var att beräkna överförd energi från till- och 
returledning i shuntgrupp (metod 2). Dessa två metoder användes också för att beräkna tillförd 
komfortkyla då kylning sker via tilluften i hus A. Värme tillförd via vätskeburna radiatorer beräknades med 
metod 2. 

Från OVK (obligatorisk ventilationskontroll) erhölls luftflöden för några luftbehandlingsaggregat. 
Temperaturdifferens före och efter värmebatterier erhölls från temperaturgivare kopplat till DHC. Ett 
medelvärde på temperaturdifferensen före och efter batterier kunde skapas eftersom kontinuerlig loggning 
görs av styrsystemet. Av denna anledning föredrogs metod 1 framför metod 2. Med första metoden 
beräknades värmeutbytet enligt ekvation (5.3.2). Förluster i ventilationssystemet antogs tillföras 
byggnaden.  

 
tid

1000

pV c T
Q

   
    (5.3.2) 

Där: 

 =Sekundärvärme [MWh/månad] 

 ̇=Volymflöde tilluft [m3/s] 

 =Densitet luft vid atmosfärstryck och +20 °C (≈1,2) [kg/m3] TABLE 4a. (Granryd, HEAT 
TRANSFER, 2009) 

  =Värmekapacitet luft vid atmosfärstryck och +20 °C (≈1,0) [kJ/(kg∙°C)] TABLE 4a. (Granryd, HEAT 

TRANSFER, 2009) 

  =Temperaturdifferens tilluft före och efter värmebatteri [°C] 

   =Drifttimmar per månad [h] 

Vätskeflöde genom i shuntgrupp beräknades genom att mäta tryckökningen över pumpen. Flödet erhölls 
därefter från en pumpkurva tillhörande pump. I de fall pumpkurva saknades antogs inmatad eleffekt vara 
80 % av nominell märkeffekt. Flödet erhölls från ekvation (5.3.3). 

 
E

V
P
 


   (5.3.3) 

Där: 

 ̇=Märkeffekt [W] 

 ̇=Volymflöde tilluft [m3/s] 

  =Tryckstegring över pump [Pa] 

 =Antagen verkningsgrad [-] 
 

För två fall saknades tryckökning över pumpen och för dessa fall antogs 5 m.vp vara en rimlig 

uppfordringshöjd. Därefter beräknades flödet enligt ekvation (5.3.3). Temperaturdifferensen mellan 

tillopp och retur i shuntgrupp mättes upp på plats. Tillförd värme eller kyla beräknades med 

ekvation (5.3.2). Beräkningsmetod för shuntgrupp ses i kapitel 10 Bilaga A – tabeller och datablad  
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Tabell 40. 

Tillförd värme i hus A jämfördes mot tillförd värme för hela fastigheten samma år och månad som 
mätningen ägde rum. Klimatberoende värme jämfördes, dvs. varmvatten och förluster för VVC 
(varmvattencirkulation) subtraherades från statistik för hela fastigheten. Detta gjordes eftersom 
varmvatten och förluster för VVC inte mättes upp i hus A, utan endast klimatberoende värme mättes upp. 
Resultatet ses i Tabell 2. 

Tabell 2: Klimatberoende värme för hus A mot klimatberoende värme för hela fastigheten, månad februari 2014.  

Värme hela fastigheten (klimatberoende) [MWh] 976,6 

Värme hus A (klimatberoende) [MWh] 376,2 

Andel av all tillförd värme enligt mätmetod 36 

BRAt hus A av BRAt för hela fastigheten [%] 34 

 

Hus A har 2 % högre värmeanvändning sett över hela fastigheten enligt denna metod. Tillförd värme över 
ett normalår uppskattades från fastighetens energisignatur som erhölls genom statistik från 
fjärrvärmeleverantören E.ON. (E.ON, 2013) En ny energisignatur för hus A erhölls genom att anta att 
hus A står för 36 % av hela fastighetens värmeanvändning över ett år. Energisignaturen för hus A och 
hela fastigheten får därmed identiskt utseende men värmeeffekten blir lägre för hus A. Från 
energisignaturen beräknades värmeanvändningen ett normalår med temperaturdata månad 1961-1990 
Stockholm, Observatoriet (se 10 Bilaga A – tabeller och datablad Tabell 43).   

5.3.2 Elanvändning 

Medeleffekt (februari månad 2014) i hus A (inkluderat Pav 01, Pav 02 samt Pav 09) mättes upp till cirka 
1,2 MW under dagtid (vardagar) genom avläsningar av strömstyrka för linjeströmmar, huvudspänning och 
fasvinkel i de lågspänningsaggregat som fördelar elektricitet i hus A. Beräkningsmetod ses i ekvation 
(5.3.2.1). 

  1 2 3 cos
3

I I I
P W 

 
      (5.3.2.1) 

Där: 
P=Inmatad eleffekt för varje lågspänningsskåp [kW] 

  =Linjeströmstyrka 1 [kA] 

  =Linjeströmstyrka 2 [kA] 

  =Linjeströmstyrka 3 [kA] 
W=Huvudspänning [V] 

 =Fasvinkel mellan spänning och ström [-] 

Metoden för beräkning av momentan eleffekt bekräftades genom flera avläsningar från undermätare till 
samma ställverk.  

Elanvändningen ett normalår erhölls från ett samlat medelvärde från långtidsstatistik som förts sedan 2007 
med cirka en månads intervall mellan mätningarna. Tabell 3 visar fördelningen av elektricitet för hus A 
efter fördelningsstationer i lågspänningsställverk.  
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Tabell 3: Lågspänningselskåp för hus A, P01 och P02, beteckning och beskrivning. 

Skåpbeteckning Betjänar 

LA11 A01- Alumbra, DUC19 

LA12 Renrum, ytbehandling och LAB  

LA13 A01  

LA21 DUC30, DUC27, DUC28, Comms Development LAB, Kvalitetslabb- belysning och 
diverse  

LA22 A02, A03, Pav 01 

LA23 A03- Kylmaskiner, fläktrum 

 

Elanvändningen antogs fördelas jämt sett till tempererad bruksarea och därmed kunde Pav 01 och Pav 02 
subtraherades från resultatet. Statistik från undermätare gjorde att PAV 09 enkelt kunde subtraheras. 
Undermätare för LA21 och LA12 inkluderar LA22 och LA11 eftersom dessa är sammankopplade i 
ställverken.  

5.3.2.1 Datorer och belysning 

Elanvändning för belysning och datorer erhölls från inventering och drifttider uppskattades. 
Stickprovsmätning på en bärbar och stationär PC samt två bildskärmar användes som måttstock för 
effektbehov. Uppmätt effekt för datorer gjordes för fallen ”standby”, ”sleep mode” och ”aktiv”. Där 
”aktiv” motsvarar dator i drift, ”standby” motsvarar avstängd dator och ”sleep mode” är inställning för 
energisparläge. Ett energisparläge betyder att datorns huvudprocesser är nedstängda men processer körs 
för att datorn snabbt kan startas upp igen. För fallen ”standby” och ”sleep mode” mättes momentan 
eleffekt. ”Aktiv” effekt beräknades som ett medelvärde under ett kortare tidsintervall. Denna metod 
användes eftersom variationerna vid momentanmätning var stora. För bildskärmar studerades fallen 
”aktiv” och ”stand by”. Resultatet från mätning av datorer och bildskärmar ses i Tabell 4. 

Tabell 4: Uppmätt inmatad eleffekt för dator och bildskärm.  

PC-enhet Märke Årsmodell Aktiv [W] ”Sleep mode” [W] ”Stand by” [W] 

Bärbar  Dell 2014 14,0 2,0 1,7 

Stationär  Packard Bell 2009 111,2 3,0 1,0 

Bildskärm  Philips 2009 40,0 - 0,6 

Bildskärm Dell - 31,0 - 1,0 

Övrigt    40,8 - - 

 

Uttagen eleffekt från datorer under dagtid uppskattades till 85 % aktiva, 5 % i ”sleep mode” och 10 % i 
”stand by”. För kväll/helg uppskattades istället 20 % aktiva, 10 % i ”sleep mode”, och 70 % i ”stand by”. 
Inmatad eleffekt till bildskärmar var istället 85 % aktiva, 15 % i ”stand by” under dagtid och 20 % aktiva 
samt 80 % i ”stand by” under nattetid. Med dagtid avses 50 timmar/vecka och kväll/helg 
118 timmar/vecka. I hus A finns cirka 400 datorer och 660 bildskärmar. Kategorin övrigt innefattar 
resterande enheter som är relaterade till dator och kontor. Exempel på sådana enheter är nätverksadapter 
och extern hårddisk. Hela inventeringen ses i kapitel 10 Bilaga A – tabeller och datablad Tabell 39 och 
resultatet från inventeringen ses i Tabell 5.  
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Tabell 5: Resultat från inventering av datorer och bildskärmar hus A 2014-02-14. 

PC-enheter Effekt [kW] 

Dagtid  54,0 

Kväll/helg 9,7 

 

PC-enheter inkluderar inmatad el till skrivbord (dator, bildskärm, skrivbordslampa, nätverksadapter och 
övrig utrustning). Fullständig inventering av belysning, uppskattad andel tänd belysning olika tider på 
dygnet och effektbehov för olika lyskällor inklusive armatur ses i kapitel 10 Bilaga A – tabeller och 
datablad. Resultat från inventering av belysning ses Tabell 6. 

 

Tabell 6: Resultat från inventering av belysning hus A 2014-02-14. 

Belysning Dagtid Kvällstid 

Installerad effekt [kW] 271,2  

Uppskattad andel tända [%] 71 20 

Effekt [kW] 223,8 44,8 

 

5.3.2.2 Pumpar och fläktar 

Genom inventering, OVK protokoll och relationsritningar har pump- och fläktanvändningen uppskattas. 
Från OVK protokoll erhölls inmatad eleffekt till några fläktar. Mätning utfördes på fläktarna TA1 och 
TA4. Den inmatade momentana eleffekten för TA1 är 39,6 kW (märkeffekt 45 kW) och för TA4 28,4 kW 
(märkeffekt 37 kW). Medelvärdet för både fläktarna är att inmatad eleffekt är 80 % märkeffekt. För övriga 
fläktar och samtliga pumpar gjordes ingen mätning utan 80 % av märkeffekt antogs gälla. Sammanställning 
för kartläggning av fläktar och pumpar ses i kapitel 10 Bilaga A – tabeller och datablad, Tabell 41. 

5.3.2.3 Frekvensomformare 

Mätning av frekvensomformare gjordes för att kartlägga elanvändningen och hur denna förändras över 
olika tidsperioder. Det finns totalt sex stycken frekvensomformare, två av dessa genererar 60 Hz el varav 
resterande generar 400 Hz el. Tre av sex frekvensomformare är i kontinuerlig drift medan resterande är 
tagna ur drift. Mätning utfördes på frekvensomformare nr 2 och nr 9 medan inmatad effekt till 
frekvensomformare nr 10 uppskattades till 1 kW. 

5.3.2.4 Kylmaskiner 

Kylcentralen som försörjer hus A samt Pav 01 och Pav 02 med kyla består av två kylmaskiner, VKA1 och 
VKA2. Dessa kylmaskiner använder ammoniak som köldmedium, 40 kg i VKA1 och 35 kg i VKA2. 
Mätningar utfördes på kylmaskiner för att uppskatta kylanvändningen i hus A och hur denna varierar över 
dygnet. Loggning av inmatad eleffekt för kylcentralen och kylkompressorer utfördes genom mätning i 
lågspänningsställverk. I Tabell 7 listas vilka fack i ställverket som går till olika delar av kylcentralen.  

Tabell 7: Schema för fack i lågspänningsställverk till kylmaskiner. 

Fack i lågspänningsställverk   Betjänar komponent 

LA 23.5 A Kylkompressor VKA2 – F001 

LA 23.5 B Kylkompressor VKA2 – F002 

LA 23.5 C Kylcentral (DUC 30) 

LA 23.5 D Kylkompressor VKA1  
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Först loggades eleffekt i fack LA 23.5 C perioden 2014-03-27 till 2014-03-31. Mätningen inkluderar 
cirkulationspumpar, kylmediekylare, cirkulationskylare, frånluftsfläktar, frekvensstyrningsutrustning, 
apparatskåp och DUC 30. Resultatet från mätningen i Figur 23 visar på ett konstant effektuttag över 
dygnet både under arbetsdagar och helgdagar. Genomsnittseffekten för den uppmätta perioden är cirka 
29,8 kW. 

 

Figur 23:Loggning uttagen eleffekt från fack LA 23.5 C, cirkulationspumpar och kylfläktar till kylcentral. 

Momentanmätning för fack LA 23.5 A, LA 23.5 B och LA23.5 D visade att ett strömuttag endast gjordes i 
fack LA 23.5 B dvs. endast kylkompressor VKA2 – F002 var i drift. Mätningen koncentrerades därför till 
fack LA 23.5 B i lågspänningsställverket. Resultatet av loggning för kylkompressorn VKA2 – F002 ses i 
Figur 24. 

 

Figur 24:Loggning uttagen eleffekt från fack LA 23.5 B, kylkompressor VKA2 – F002. 

Variationer över dygnet och skillnader mellan helgdag och vardag gav en tydlig uppfattning hur stor andel 
process- och komfortkyla eftersom komfortkylning endast sker under dagtid vardagar. Baslasten som 
antogs utgöra processkyla beräknades som ett medelvärde över helg samt vardagar kl. 17:00-06:00. Från 
Figur 24 framgår att baslasten för kylkompressorn uppgår till 25,3 kW. Under vardagar kl. 06:00-17:00 var 
genomsnittlig effekt 36,5 kW. Baslasten inklusive cirkulationspumpar, kylfläktar osv. uppgick till 55,0 kW 
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medan total eleffekt vardagar kl. 06:00-17:00 uppgick till 66,3 kW. Baslasten för kylkompressorn utgör 
70,6 % av eleffekten vardagar 06:00-17:00. 

Kylanvändning över året uppskattades genom att anta att förändringar i effektuttag för hela 
lågspänningsskåpet LA 23 beror på att kylbehovet ändras över året. Detta innebär att övrigt effektuttag 
från LA 23 som inte berör kylmaskinerna antogs vara konstant.  Långtidsstatistik med avläsningar gjorda 
med månadsvis finns tillgängliga från år 2007. Förändringar mellan avläsningar för varje månad antogs stå 
i direkt proportion mot kylbehovet. April månad användes som referensmånad eftersom 
medeltemperaturen under perioden för mätning av kylkompressor låg nära medeltemperaturen för april 
månad ett normalår. Detta medförde att det uppmätta resultatet inte behövde graddagskompenseras. 
Medeltemperaturen för mätperioden samt medeltemperatur för april månad ett normalår ses i Tabell 8. 

Tabell 8: Medeltemperatur under mätperiod Stockholm, Järfälla 2014-04-03 till 2014-04-07 samt medeltemperatur april månad 
1961-1990. (temperatur.nu, 2014) (Freemeteo, 2014)  

Period Medeltemperatur [°C] 

Mätning 4,5 

Normalår april 
månad (1961-1990) 

4,6 

   

Processkyla antogs också bero på utetemperaturen. Loggad inmatad effekt till kylkompressorn VKA2 – 
F002 under kväll och helg (mätperioden 2014-03-27 till 2014-03-31) som funktion av utetemperaturen ses 
i Figur 25. En linjär funktion anpassades till mätpunkterna och en blygsam ökning ses vid stigande 
utetemperatur. Resultatet visar att utetemperaturen har en mycket liten inverkan på processkyla och kan 
anses konstant. Det linjära sambandet ses i ekvation (5.3.2.4.1) 

 0,13 24,72bas oE t     (5.3.2.4.1) 

Där: 

 ̇   =Baslast för kylcentral [kW] 

  =Utomhustemperatur [°C] 
 

 

Figur 25: Inmatad eleffekt till kylkompressor VKA2 – F002 som funktion av utetemperaturen. 
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5.3.2.5 Tryckluft 

Tryckluftsanvändningen kartlades genom att under en kortare tidsperiod logga inmatad eleffekt till: 

 Tryckluftskompressorer (TK1, TK2, TK3) 

 Kylmaskiner för torkning av tryckluft (TORK1, TORK2) 

 Ventilationsfläktar för kylning (FF-TA1, FF-T2) 

 Apparatskåp och DUC 19  

Tryckluften betjänar hus A, hus B samt Pav 01 och Pav 02. I hus A används tryckluft bland annat av 
Sundbybergs mekaniska i produktionshallen byggnad A01, plan 2. Mätningen sattes upp i 
lågspänningsställverk fack LA11.3-E01. Från lågspänningsställverket distribueras trefasström ut genom två 
matningskablar med beteckning AK2051 och AK2052. Mätningen sattes upp på AK2052. Strömstyrkan 
mättes upp momentant på en fas i varje matningskabel och mätningen visade att strömstyrkan var lika 
genom båda matningskablarna. Därmed är också eleffekten lika över båda matningskablarna.  

Fack LA11.3-E01 betjänar också frånluftsfläktar TAK7 och FF-T3 till frekvensomformarrum, shuntpump 
SG-P50 och luftvärmarfläkt LVF 52. Märkeffekt för pumpar och fläktar som inte betjänar 
tryckluftcentralen subtraherades från mätningen och ses i Tabell 9. 

Tabell 9: Märkeffekt pumpar och fläktar inkluderade i fack LA11.3-E01. 

Komponent Märkeffekt [kW] 

Frånluftsfläkt TAK7 2,2 

Frånluftsfläkt FF-T3 0,9 

Shuntpump SG-P50 0,22 

Luftvärmarfläkt LVF 52 0,075 

Summa 3,4 

 

Loggning av inmatad eleffekt som medelvärde per timme perioden 2014-04-24 till 2014-04-28 ses i Figur 
26. Mätningen visar att effektbehovet varierar mycket under mätperioden, från 39,9 kW till 85,7 kW. 
Genomsnittligt effektbehov vardagar kl. 06:00-17:00 är 69,5 kW, nattid 52,6 kW samt helg (lördag-söndag) 
44,3 kW.1  

 

Figur 26:Uppmätt inmatad eleffekt fack LA11.3-E01 perioden 2014-04-24 till 2014-04-28. 

                                                      
1 Med dagtid avses 50 timmar/vecka och nattetid 70 timmar/vecka och helg 48 timmar/vecka. 
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5.4 Resultat från kartläggning och jämförelse 

Det samlade resultatet från kartläggningen av energianvändning ett normalår ses i Tabell 10.  

Tabell 10: El, värme, kyla hus A 2013 normalårskompenserad, total energianvändning och energianvändning fördelat på tempererad 
bruksarea. 

 

Energislag MWh/år kWh/m2/år 

El 5781 225 

Värme 3143 122 

Kyla2 1118 44 

Totalt 10042 391 

Varav köpt energi 8924 348 

 

Den inköpta energin för hus A är ungefär 65 % större jämfört mot Energimyndighetens kartläggning av 
genomsnittlig befintlig kontors- förvaltningsbyggnad som år 2005 uppgick till 211 kWh/m2/år BRAt. 
(Energimyndigheten d, 2007) Främst är det elanvändningen som skiljer mest, cirka 208 % mer än 
genomsnittskontoret som är 108 kWh/m2. Värmeanvändningen är högre för hus A (122 kWh/m2/år) än 
genomsnittlig kontors- förvaltningsbyggnad (106 kWh/m2 år) enligt Energimyndighetens kartläggning. 
Enligt SCB (Statistiska Centralbyrån) uppgår värmeanvändningen till 119±2 kWh/m2/år för kontor- och 
förvaltningsbyggnader, enligt statistik från år 2004. Skillnaden i resultat enligt Energimyndigheten är att 
fler äldre byggnader före år 1980 är med i statistik från SCB. I jämförelse med statistik från SCB är 
värmeanvändningen i hus A är ungefär densamma. Samtidigt indikerar resultat från Energimyndighetens 
kartläggning att potential finns för att minska värmeanvändningen. Värme, producerad kyla och elektricitet 
som andelar av den totala energianvändningen ses i Figur 27.  

 

Figur 27: Fördelningen av el, värme och kyla för hus A ett normalår. 

Varmvatten utgör en litenandel, 52,6 MWh/år eller 1,7 % av den tillförd värme över ett år. Statistik för ett 
normalår visar att varmvatten också utgör en liten andel av tillförd värme under sommarmånaderna juni, 
juli och augusti.   

                                                      
2 Uppskattad producerad kyla med kylfaktor (COP2) är satt till 2,0. 
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Figur 28: Fjärrvärme uppdelat på varmvatten, VVC och VS till hus A ett normalår, sommarmånaderna juni, juli och augusti. 

Det står efter kartläggning oklart om värme utöver varmvatten och VVC under sommarperioden används 
i hus A eller något annat hus i fastigheten. Om 36 % av klimatberoende för fastigheten används i hus A 
samt att varmvatten och VVC är jämnt fördelat fås resultatet i Figur 28. Värmeförluster genom VVC 
(varmvattencirkulation) varierar mycket för olika fastigheter, mellan 5,8 - 20 kWh/m2/år, där 
20 kWh/m2/år kan ses som ett extremfall. (Kretz, 2014) För fastigheten i Järfälla utgör VVC förluster 
högst 12,8 kWh/m2/år 3 och antogs vara 10 kWh/m2/år eftersom fastigheten kan ses som gammal. 
Orsaker till att värme används utöver varmvatten och VVC (under sommarperioden) kan bero på förluster 
genom att värme cirkuleras i VS, temperaturskillnader över dygnet samt att värme dessutom läcker genom 
shuntgrupper till värmebatterier och radiatorer.  

Elanvändning uppdelat på användningsområden gjordes att jämföra resultatet mot genomsnittlig kontors- 
och förvaltningsbyggnad. Elanvändningen som fraktion av den total elanvändning för hus A för ett år ses i 
Figur 29.  

  

Figur 29: Delsystem uppdelat på fraktion av totala elanvändningen för hus A över ett års tid. 

                                                      
3 Från statistik fjärrvärmeförbrukning augusti månad 2013 utgörs all fjärrvärme av varmvatten och VVC om detta 
värde antas. 
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Övrig processel och andra ej uppmätta användningsområden utgör cirka en tredjedel av elanvändningen 
över ett års tid. Anledningen till att denna stapel inte har brutits ner mer detaljerat beror på att 
undermätning saknas samt att uppskatta elanvändning för olika verksamheter gav för stor osäkerhet. 
Elanvändning för hissar, kopieringsmaskiner, pentry och tvättrum antogs vara lika stor (elanvändning per 
kvadratmeter) som genomsnittlig kontor och förvaltningsbyggnad. Verksamhetsel som ingår i övriga 
processer listas i Tabell 11. 

Tabell 11: Verksamheter som ingår i stapeln övriga processer. 

Övriga processer 

Antennmätning 

Sikten - Rakelhagen 

Kvalitetslabb 

Comms lab 

Kemilabb 

Renrum 

Kortutvecklingslabb 

Hårdvaruutvecklingslabb 

Elektronikmontering 

Elektronmikroskop 

Datahall 

Televäxelrum 

 

I Energimyndigheten kartläggning beräknades fastighetsel på BRAt (tempererad bruksarea) för hela 
byggnaden medan verksamhetsel beräknades på kontors- och förvaltningsyta. För att erhålla jämförbara 
värden, jämförs enstaka delar av verksamhetenselen som går att direkt jämföra mot den genomsnittliga 
kontorsbyggnaden. Fastighetsel syftar i vanliga fall till den el som hyresgästen har mycket liten, eller ingen 
påverkan över. I detta fall innefattar fastighetselen pumpar, fläktar och kylmaskiner (för komfortkyla) 
medan resterande elektricitet avser verksamhetsel. Verksamhetselen för en kontorsbyggnad är i huvudsak 
datorer, belysning och diverse utrustning i kontoret som skrivare, kopieringsmaskiner, pentry, 
kaffemaskiner osv. I en industribyggnad räknas all industriverksamhet också till denna kategori. Exempel 
på industriverksamhet är utrustning i laboratorier, tryckluft, frekvensomformare samt elektricitet vid 
tillverkning, förädling och bearbetning. Verksamhetsel som är jämförbar är belysning och PC-enheter. 
Elanvändningen i hus A jämfört mot genomsnittlig kontors- och förvaltningsbyggnad ses i Figur 30. 
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Figur 30: Elanvändning hus A och genomsnittligt kontor och förvaltningsbyggnad, uppdelat på användningsområde, kWh/m2/år. 
(Energimyndigheten d, 2007) 

Verksamhetsel och fastighetsel jämfört mot genomsnittlig kontors- och förvaltningsbyggnad ses i Figur 31. 

 

Figur 31: Elanvändning hus A och genomsnittligt kontor och förvaltningsbyggnad, uppdelat på fastighetsel och verksamhetsel, 
kWh/m2/år. (Energimyndigheten d, 2007) 

Från Figur 31 framgår att fastighetsel för hus A utgör 59,2 kWh/m2/år, vilket är 33 % mer än 
genomsnittlig kontorsbyggnad (44,5 kWh/m2/år). Detta kan i första and hänföras till att fläktenergi utgör 
en stor andel i hus A. Genomsnittskontoret och förvaltningsbyggnaden använder 17,9 kWh/m2/år till 
fläktar och för hus A motsvarar det 33,2 kWh/m2/år, vilket är hela 85 % mer. Även belysning och 
kylmaskiner använder mer energi, medan energianvändningen för pumpar och PC-enheter är lägre. 
Verksamhetsel är mycket större vilket i huvudsak beror på industriverksamhet. 

Hög energianvändning för fläktar kan bero på stora luftflöden i verkstadslokalen och äldre 
luftbehandlingsaggregat med konstantflöde. Tilluft används som bärare av både värme och kyla i vissa 
luftbehandlingsaggregat vilket ger utvidgade drifttider. Flera frånluftsfläktar är inte heller anslutna till DUC 
utan styrs manuellt vilket i vissa fall resulterar i kontinuerlig drift. En sammanställning av fläktar och 
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pumpar ses i kapitel 10 Bilaga A – tabeller och datablad Tabell 41. Fördelning för styrmetod för pumpar 
och fläktar ses i Figur 32. 

 

Figur 32: Kartläggning, styrning för fläktar och pumpar i hus A. 

Pumpar har betydligt lägre årlig energianvändning än en genomsnittligt kontors- och förvaltningsbyggnad. 
Detta beror på att cirkulationspumpar för huvudslinga av VS är placerad i fjärrvärmecentralen (hus C) och 
räknas inte med i denna rapport.  

Vidare delades kyla upp i process- och komfortkyla. All kyla som används för att bibehålla ett specifikt 
inomhusklimat är i denna kartläggning definierad som komfortkyla. Detta innefattar även kyla som går till 
utrymmen med industriell verksamhet. Processkyla är istället definierat som riktad kyla som används 
dygnet runt och är riktade mot specifika processer. Komfortkyla antogs vara starkt beroende av 
utomhustemperaturen till skillnad mot processkyla som genom mätning visade sig vara svagt beroende av 
utomhustemperaturen. Detta antagande är grundat på att inomhustemperaturen över året är i stort sett där 
processkyla används.  

 

Tabell 12: Uppskattad fördelning av komfortkyla och processkyla för kylmaskiner VKA1 och VKA2 i hus A ett normalår. 

 MWh/år kWh/m2/år 

El för komfortkyla 333,0 13,0 

El för processkyla (baslast) 226,1 8,8 

 

Tillförd elenergi över ett år för att producera komfortkyla och processkyla visas i Tabell 12. Uppdelningen 
är gjord för att kunna jämföra komfortkyla mot kyla i genomsnittlig kontors- och förvaltningsbyggnad. 
Det framgår då att kylanvändningen för komfortkyla är något lägre i hus A. Enligt undersökningen från 
Energimyndigheten framgår att tillförd elenergi är (bland fastigheter som har kylmaskiner) är 
15 kWh/m2/år.  

En sammanställning för inköpt energi månadsvis ett normalår, ses i Figur 33. Den visar att 
energianvändningen varierar stort över året. Värmebehovet varierar mest och är som lägst för juli månad 
och når sin topp för januari månad.  
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Figur 33: Sammanställning av köpt energi för hus A ett normalår.  

Resultatet i Figur 33 visar små variationer i elanvändning över året. Lägst är elanvändningen för februari 
månad och högst är elanvändningen för juni månad. Låg elanvändning under februari förklaras med att 
kylbehovet är som lägst. Detta beror på att februari är statistiskt den kallaste månaden i för Stockholm.  
Hög elanvändning juni månad beror tvärt om istället på stort kylbehov. Medeltemperaturen är visserligen 
högre i juli men semesterledighet och där med reducerad verksamhet kan ses som en förklaring till att 
elanvändningen är lägre. 

För att få en tydligare bild av energianvändningen i hus A skapades en energisignatur för värme och kyla. 
Korrigering utfördes mot kraftigt avvikande värden vilket resulterade i att fem mätvärden togs bort. 
Energisignaturen för värme, medeleffekt per dygn 2013 ses i Figur 34. 

 

Figur 34: Energisignatur värme (hus A), medeltemperatur dygn 2013. (Eon, 2014) 

Spridningen är som störst i intervallet -7 °C till 2 °C. Anledning till spridning kan delvis förklaras med att 
luftbehandlingsaggregaten är avstängda under helgdagar vilket ger en kraftigt minskad värmeanvändning. 
Variationer i solinstrålning, interna värmelaster, vindhastighet och varmvattenanvändning är faktorer som 
också påverkar värmeeffekten och därför fås en spridning. Förutom yttre faktorer kan spridningen också 
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bero på styrning och intrimning av värmesystemen. Detta kan orsaka variationer av inomhustemperaturen 
och medför skillnader i värmeeffekt olika dagar även när dygnsmedeltemperaturen är densamma.  

En energisignatur för kylanvändning till hus A ses i Figur 35. Energisignaturen bygger på uppmäta värden 
(under en kort tidsperiod) och den metod som beskrivs i kapitel 5.3.2.4 Kylmaskiner. I kylcentralen ingår 
alla komponenter som behövs för att producera kyla. Dessa komponenter är kylkompressor, 
cirkulationspumpar, kylmediekylare, cirkulationskylare, frånluftsfläktar, frekvensstyrningsutrustning, 
apparatskåp och DUC 30. 

 

Figur 35: Teoretisk energisignatur för kylcentral, medeltemperatur månad 1961-1990. (Freemeteo, 2014) 

Energisignaturen gäller hela kylcentralen och därmed Pav 01 och Pav 02 som måste subtraheras för att 
uppskatta effektbehovet till hus A. Linjär approximation för punkterna i Figur 35 ses i ekvation (5.6) och 
gäller då utetemperaturen är högre än 7,5 °C.  

 7,34 1,07kylcentral oE t     (5.6) 

För att bättre ta hänsyn till baslasten och förhållandet mellan producerad kyla och eleffektbehov (som 
beror på utetemperaturen) skapades en logaritmisk funktion anpassade efter punkterna i Figur 35. 
Ekvationen ses i ekvation (5.7). 

 
0,0499

49,35 ot

kylcentralE e


    (5.7) 

Där:  

 ̇           =Approximerad inmatad eleffekt till kylcentral [kW] 

  =Utomhustemperatur [°C] 

Den logaritmiska funktionen antogs vara giltig då den överstiger baslasten som beräknas med 
ekvation (5.7). Funktionen (ekvation (5.7)) beskriver kylcentralens totala effektbehov och jämfördes mot 
mätvärden under en kort tidsperiod. Resultatet ses i Figur 36. 
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Figur 36: Approximerad eleffekt jämfört mot uppmätt eleffekt av kylmaskiner. 

Avvikelse mot mätdata ses i Tabell 13. 

Tabell 13:Genomsnittlig eleffekt kylmaskiner för perioden 2014-04-04 till 2014-04-07. 

Data Medeleffekt [kW] Differens [kW] Avvikelse [%] 

Uppmätt 57,6 0 0 

Logaritmisk funktion 65,4 7,8 13,5 

 

Den logaritmiska funktionen användes för att uppskatta hur inmatad eleffekt till kylmaskinerna såg ut 
under perioden 2013-01-24 till 2014-04-08. Resultatet bygger på temperaturdata, medelvärde per timme 
för Stockholm, Järfälla. Den logaritmiska approximationen ses i Figur 37. 

 

 

Figur 37: Uppskattad eleffekt med till kylmaskiner (ekvation (5.7)) perioden 2013-01-24 till 2014-04-07. 
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Temperaturdata var inte komplett och data saknas helt från perioden 2013-12-01 till 2013-12-20. Från och 
Figur 37 framgår att toppbelastningen var cirka fyra gånger högre än baslasten för den uppskattade 
tidsperioden. 
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6 Ekonomisk modell 

En ekonomisk modell uppfördes för att jämföra investeringar för energibesparande åtgärder mot andra 
investeringar i verksamheten. Metoden som användes var en enkel återbetalningsmetod som ofta benämns 
som payback-metoden. (Skärvad & Olsson, 2011) Återbetalningsmetoden är ett sätt att snabbt och mycket 
enkelt få en fingervisning om hur lång tid det tar för en investering att betala av sig. Denna metod kan 
användas för att i ett tidigt skede avgöra om investeringen har någon potential från ett ekonomiskt synsätt. 
Återbetalningstiden för en investering beräknas enligt ekvation (6.1). 

 
G

T
a

    (6.1) 

6.1 Ekonomiska parametrar 

Ekonomiska parametrar valdes för ekonomisk beräkning av energibesparande åtgärder i denna rapport. I 
Tabell 14 listas priser för olika energislag som används vid beräkning av energibesparande åtgärder. 

Tabell 14: Priser för energislag.  

Energislag  Pris 

Fjärrvärmepris 540 SEK/MWh 

Elpris 658 SEK/MWh 

Kyla4 329 SEK/MWh 

 

7 Energibesparande åtgärder 

Energibesparande åtgärder har listats och prioriterats efter ekonomisk lönsamhet enligt payback-metoden. 
Även investeringens storlek, årlig energibesparing och besparing i likvida medel listas. Varje åtgärd 
behandlas separat och resultatet kan bli annorlunda vid implementerande flera åtgärder samtidigt. 

  

                                                      
4 Uppskattat pris, producerad kyla med kylfaktor (COP2) är satt till 2,0. 
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Åtgärdsförslag Energi-
besparing  

Besparing  Total 
investerings-
kostnad  

Åter-
betalnings-
tid  

Ändra börvärde för 
TAFA301 

94,0 
MWh/år 

40 800 
SEK/år 

0 SEK 0 år 

Införa tidsschema till 
tryckluftscentral 

110,8   
MWh/år 

72 000 
SEK/år 

15 200 SEK 2,5 månader 

Behovsstyrning 
framlednings-
temperatur värme 

167,0 
MWh/år 

90 000 
SEK/år 

25 400 SEK 3,5 månader 

Behovsstyrning av 
luftflöde i 
produktionshall 

155,5 
MWh/år 

85 000 
SEK/år 

240 500 SEK 2 år och 10 
månader 

Införa tidschema till 
frekvensomformare 

104,0  
MWh/år 

68 700 
SEK/år 

220 000 SEK 3 år och 2 
månader  

Radiatortermostater 
produktionshall 
(etapp 1) 

6,5 
MWh/år 

3 500 
SEK/år 

18 200 SEK 5 år och 2 
månader 

Behovsstyrning av 
luftflöde i 
konferensrum 

11,0 
MWh/år 

5 900 
SEK/år 

71 700 SEK 12 år och 2 
månader  
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7.1 Ändra börvärde för TAFA301 

Genomgång av luftbehandlingsaggregatet TAFA301 (se kapitel 5.2.1 Luftbehandlingsaggregat TAFA301) 
visar på onödig uppvärmning och därefter nedkylning av samma tilluft i kanalen. Orsaken kan i huvudsak 
hänföras till att börvärdet på tilluftstemperaturen efter första värmebatteriet är för högt satt, vilket leder till 
kyla måste tillföras för nå satt zontemperatur (se Figur 21). Rekommenderad inställning ändra 
tilluftstemperaturen till 16 °C. Resterande värme kan därefter hämtas från värmebatterier till varje zon. 
Tilluftsflöde till varje separat zon finns uppmätt i OVK protokoll från år 2013. Ingen metod finns att styra 
luftflödet, varken i tilluftskanalen eller via tilluftsfläkten. Där antogs uppmätta flöden gälla under 
aggregatets förprogrammerade drifttider. Uppmätt luftflöde från OVK protokoll för TAFA301 ses i 
Tabell 15. 

Tabell 15:Uppmätt luftflöde för varje zon enligt OVK 2013. (Coor Service Management c, 2014)  

Zon Nr Betjänar Uppmätt flöde [l/s] 

1 A03 - plan 2 norr 859 

2 A03 - plan 3 norr 1382 

3 A03 - plan 2 syd 1485 

4 A03 - plan 3 syd 1346 

Summa   5072 

 

Mätmetod som används vid OVK besiktning var traversering med prandtlrör i cirkulära kanaler. 
Temperaturdata är hämtade från DHC som kontinuerligt loggar temperaturen. Statistik för långa 
tidperioder saknas. Ett medelvärde för perioden 2014-01-13 till 2014-02-08  visar att uppvärmning och 
nedkylning av samma tilluft inte sker temporärt. Medeltemperaturen för givare till TAFA301 visas i Tabell 
16. 

Tabell 16: Loggade temperaturer uttagna från styrdator under perioden 2014-01-13 till 2014-02-08. (Coor Service Management b, 
2014) 

Givare GT1/7 GT2_1 GT2_2 GT2_3 GT2_4 

Placering För-behandling 
(alla zoner) 

Efter-
behandling 
(zon 1) 

Efter-
behandling 
(zon 2) 

Efter-
behandling 
(zon 3) 

Efter-
behandling 
(zon 4) 

Medel-
temperatur [°C] 

23,1 17,5 16,7 17,7 16,5 

Lägsta 
temperatur [°C] 

17,9 14,8 13,2 14,4 13,8 

Högsta 
temperatur [°C] 

26,0 27,0 24,7 25,3 23,1 

 

Skillnaderna mellan givare GT1/7 och övriga givare tyder på att kyla tillförs kontinuerligt, vilket 
bekräftades på plats. Medeltemperaturer under drifttid visas i Tabell 17. 
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Tabell 17: Medeltemperaturer under drifttid 2014-01-13 till 2014-02-08. (Coor Service Management b, 2014) 

Givare Medeltemperatur [°C] 

GT1/7 25,0 

GT2_1 19,0 

GT2_2 19,0 

GT2_3 20,0 

GT2_4 16,0 

 

Åtgärdsförslaget baseras på att ändra börvärdet på tilluften efter första värmebatteriet (förbehandling). 
Förväntad besparing baseras på temperaturdifferensen mellan givare GT1/7 och tilluftstemperaturen till 
varje zon. Årlig besparing går inte att med säkerhet fastställa eftersom statistik för givare under långa 
tidsperioder saknas. Hög tilluftstemperatur enligt observationer och loggning av temperaturgivare 
indikerar att börvärdet höjts under kalla perioder.  I besparingskalkylen antogs därför högt börvärde gälla 
från november till mars. Detta motsvarar 151 dagar per år och 1186 drifttimmar eftersom 
luftbehandlingsaggregatet är i drift 55 timmar per vecka. 

Tillförd kyleffekt under drifttid har beräknats enligt ekvation (7.1.1).  

  
1
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p i förbatt i

i

Q c V T T


       (7.1.1) 

Där: 

 ̇=Kyleffekt [kW] 

 =Densitet luft vid atmosfärstryck och +20 °C (≈1,2) [kg/m3] TABLE 4a. (Granryd, HEAT 
TRANSFER, 2009) 

  =Värmekapacitet luft vid atmosfärstryck och +20 °C (≈1,0) [kJ/(kg∙°C)] TABLE 4a. (Granryd, HEAT 

TRANSFER, 2009) 

  ̇=Luftflöde till en zon [m3/s] 

 ̅       =Medeltemperatur tilluft (givare GT1/7) under drifttid [°C] 

 ̅ =Medeltemperatur givare till zon under drifttid [°C] 
 = Antal zoner (fyra stycken) 

Eftersom luften värms upp för att sedan kylas av erhålls lika stor besparing av värme och kyla. 
Besparingskalkyl ses i Tabell 18.  

Tabell 18: Besparingskalkyl för Omprogrammering/inställning av börvärden luftbehandlingsaggregat TAFA301. 

 Värde 

Fjärrvärme [MWh/år] 47,0 

Kyla [MWh/år] 47,0 

Besparing [SEK/år] 40 800 

 

För att genomföra åtgärden krävs att börvärdet ändras till 16 °C vilket genomförs direkt i DHC och ingen 
investering behöver göras. 

7.2 Införa tidschema till tryckluftscentral  

Tryckluftscentralen är placerad på plan 1 i byggnad A01 och betjänar nästan hela fastigheten (hus A, hus B 
samt Pav 01 och Pav 02). Tryckluften används primärt för kylning och andra industriella processer. Totalt 
finns tre stycken kompressorer, två kylmaskiner för torkning av luft och tre fläktar för att ventilera bort 
värme. Styrning av kompressorer, kylmaskiner och ventilationsfläktar för hela tryckluftscentralen sker via 
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DUC 19. Kompressorerna TK1, TK2 och TK3 styrs efter tryckgivare, önskat tryck ställs in i DUC. Om 
en kompressor är i drift är kylmaskinen TORK1 i drift. Är två kompressorer i drift är också kylmaskinen 
TORK2 i drift. Ventilationsfläktar styrs efter rumstemperaturgivare och är i drift om temperaturen 
överstiger börvärde i DUC.  

Tryckluftscentralens effektbehov mättes upp under en period (se Figur 26 i kapitel 5.3.2.5 Tryckluft.). 
Resultatet visar stora variationer i effektbehov mellan dagtid vardagar, kvällstid och helg. Effektbehovet 
varierade mellan 39,9 kW och 85,7 kW. Läckor i tryckluftsdistributionen antogs vara orsaken till ett 
kontinuerligt effektbehov. Även små läckor leder till stora förluster och kostnader som följd. 
(Energimyndigheten g, 2014) Eftersom ingen tidstyrning finns är luftkompressorerna i onödig drift som 
orsakar att kylmaskiner för lufttorkning och ventilationsfläktar också sätts i drift. 

Besparingspotentialen med tidsschema för att stänga ner tryckluftscentralen helg alternativt kvällar och 
helg ses i Tabell 19.5 

Tabell 19: Besparingskalkyl: införande av tidsschema till tryckluftscentral. 

 Effektbehov 
(nuvarande) 

Effektbehov 
(ej drift helg) 

Effektbehov  
(ej drift helg och kväll) 

Dag [kW] 69,5 69,5 69,5 

Kväll [kW] 52,6 52,6 0,0 

Helg [kW] 44,3 0,0 0,0 

El [MWh/år] 484,0 373,2 181,3 

Besparing el 
[MWh/år] 

0,0 110,8 302,7 

Besparing 
[SEK/år] 

0 72 900 199 000 

    

Ett första steg i är att stänga av tryckluften under helgdagar. Därefter är nästa steg att utvärdera om det är 
möjligt att också stänga av tryckluft under kväll vardagar. Med ett tidschema finns möjligheter att ändra 
driften vid behov. För att undvika onödigt läckage och tryckfall när tryckluftscentralen inte är i drift bör 
även samtliga 23 ventiler i distributionsnätet och tryckluftscentralen (TL-SV4:1 – TL-SV4:23) om möjligt 
stängas.   

Tidschema behöver programmeras in i DUC 19. Investeringskalkyl för genomförande av 
besparingsåtgärden ses i Tabell 20. 

Tabell 20: Investeringskalkyl: införande av tidsschema till tryckluftscentral. 

Investeringskalkyl Pris Antal Källa 

Arbetskostnad programmering 635 SEK/h 24 h (GS, 2013) 

Total investering 15 200 SEK   

7.3 Behovsstyrning framledningstemperatur värme 

Statistik för fjärrvärme, varmvatten samt uppskattade förluster för VVC (varmvattencirkulation) juni, juli 
och augusti 2013 visar att värmeanvändningen är större än behovet för endast varmvatten och VVC. 
Eftersom det inte behövs värme till verksamhetens processer används all värme utöver varmvatten och 
VVC förluster till fastigheten värmesystem. Skillnader i utetemperatur över dagen kan medföra att värme 
tillförs på morgonen som i värsta fall behöver kylas bort på eftermiddagen. Förutom detta kan förluster 
genom cirkulation av värme och läckande ventiler i shuntgrupper vara orsaker. På grund av en byggnads 
värmetröghet tar det tid innan inomhustemperaturen ändras. Genom att införa ett styrsystem som tar 

                                                      
5 Med dagtid avses 50 timmar/vecka och nattetid 70 timmar/vecka och helg 48 timmar/vecka. 
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hänsyn till byggnadens värmetröghet och hur temperaturprofilen ser ut under ett dygn sommartid, undviks 
att värme tillförs när temperaturen tillfälligt är lägre. Under sommarperioden är dessutom kylbehovet 
stort. Värmetillskott från solinstrålning och interna värmelaster (personal och verksamhet) i kombination 
med en hög lufttemperatur.  

I hus A misstänks flera ventiler läcka från observationer på plats. Även om kylbehov finns kan detta ändå 
vara en orsak till att värme används sommartid. Utan detaljerad statistik går det inte med säkerhet att veta. 
Det är även tänkbart att värmeanvändningen beror på en kombination av dessa.  För hela fastigheten ses 
fördelningen mellan varmvatten och VS under sommarmånaderna juni, juli, augusti i Figur 38. 

 

Figur 38: Fjärrvärmeförbrukning normalår hela fastigheten uppdelat på varmvatten, VVC och VS. 

För att få en uppskattning om dygnstemperaturprofilen under sommarperioden, jämfördes 
medeltemperaturen månad 2013 mot medeltemperaturen månad 1961-1990. Timmedelvärde för månad 
juni, juli och augusti år 2013 gav en temperaturprofil över ett dygn. Profilen antogs vara densamma ett 
normalår och förskjuts beroende på hela månadens medeltemperatur. Ett timmedelvärde för ett normalår 
beräknades enligt ekvation (7.3.1) och ses i Figur 39. 
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Figur 39: Uppskattad genomsnittlig timmedeltemperatur 1961-1990, ett dygn månad juni, juli, augusti. 

Maximal besparing erhålls om ingen värme tas ut från VS. I totala siffror motsvarar det en årlig besparing 
på cirka 214,6 MWh värme och 116 000 SEK. Förprogrammerade tidscheman för 
luftbehandlingsaggregaten varierar men i genomsnitt är de i drift 11 timmar mellan kl. 07:00 till 18:00. 
Under denna period varierar utetemperaturen kraftigt.  

Eftersom temperaturen över ett dygn för månaderna juni, juli och augusti kan variera mycket olika år kan 
inte värmen stängas av helt. Det befintliga styrsystemet loggar utetemperaturen men tar inte hänsyn till om 
tidigare dagar har varit varma eller kalla. Ett besparingsförslag med en förenklad styrning för att ta hänsyn 
till detta presenteras. När medeltemperaturen över de två senaste dygnen överstiger 16 °C ska värme sluta 
tillföras, dvs. stänga av VS. När medeltemperaturen understiger 16 °C, styrs värmetillförsel efter 
nuvarande framledningskurva. 

Endast sommarmånaderna juni, juli och augusti har betraktats. Alltså kan besparingen bli större om det 
tillämpas över ett helt år. Besparingen förväntas ge full effekt för hela juli och augusti, samt andra halvan 
av juni. Besparingskalkylen ses i Tabell 21.  

Tabell 21: Besparingskalkyl: Behovsstyrning framledningstemperatur värmeslingor, hus A.    

Besparingskalkyl  

Fjärrvärme [MWh/år] 167,0 

Besparing [SEK/år] 90 000 

 

Nödvändig investering som behövs för att genomföra åtgärden är en omprogrammering av hur 
framledningstemperaturen ska förskjutas samt ett program som beräknar medeltemperaturen de fyra 
senaste dygnen. Investeringskalkylen ses i Tabell 30. 

Tabell 22: Investeringskalkyl: Behovsstyrning framledningstemperatur värmeslingor, hus A.    

Investeringskalkyl Pris Antal Källa 

Arbetskostnad för programmering 635 SEK/h 40 (GS, 2013) 

Total investering 25 400 SEK   
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7.4 Behovsstyrning av luftflöde i produktionshall  

Plan 2 i byggnad A01 och A02 består till största del av produktions- och verkstadsyta. Majoriteten av 
befintliga ventilationskanaler för allmänventilation installerades 1968 och betjänas av 
luftbehandlingsaggregatet TA4 (etapp 1) och TAFA302 (etapp 2). Från installationsåret har verksamheten 
ändrats både till omfattning och utförande. Bland annat har fler förrådsutrymmen tillkommit i 
produktionslokalens södra del samt att antalet kontorsplatser utökats. Främsta anledningarna till 
behovsstyrd ventilation är reducerad värme-, kyl- och fläktanvändning. Projekterade flöden är framtagna 
för att klara kyl och värmebehov, samt tillföra de luftmängder som behövdes vid full beläggning för den 
verksamhet som rådde när produktionshallen uppfördes. Därför behövs en flexibel lösning som kan 
anpassas till förändringar och dagens behov med mindre omfattande verksamhet. Styrmetoden för 
behovsstyrning som presenteras här är i grunden samma styrmetod som presenteras i kapitel 7.7 
Behovsstyrning av luftflöde i konferensrum. 

Från flödesschema enligt relationsritning V57:11 fördelas tilluften från TA4 i en tryckkammare där luften 
fördelas ut till ventilationskanaler. Ett avstängningsspjäll finns placerat på varje tilluftskanal i 
tryckkammaren och injusteringsspjäll finns för varje don/luftspridare ute i lokalen. Projekterat tilluftsflöde 
ses i Tabell 23. 

Tabell 23: Projekterat flöde för tilluftskanaler anslutna till TA4, kanaler räknat från östra sidan till västra sidan. (Philips, 1967) 

Tilluftskanal nr. Projekterat flöde [m3/s] 

1 1,6 

2 2,2 

3 2,6 

4 2,7 

5 2,6 

6 2,6 

7 2,6 

8 4,9 

Summa 21,9 

 

Hela produktionshallens yta (A01 och A02) är sammantaget 5 800 m2. (Coor Service Management a, 2014) 
Tilluftsflödet för TA4 (se Tabell 23) är 21,9 m3/s, men tilluftskanal nummer 1 betjänar inte 
produktionshallen och bortses därför. Tilluftsflödet från tilluftsfläkt TA302 är 6,0 m3/s vilket ger ett totalt 
tilluftsflöde på 26,3 m3/s eller 4,5 l/s/m2 för hela produktionshallen. Personaltätheten är låg och lokalen 
anses vara stor och luftig. Verksamheten i produktionshallen innefattar inte föroreningar från avgaser och 
sliperier är försedda med punktutsug. Därför anses ett tilluftsflöde på 1,5 l/s/m2 vara tillräckligt en 
tillfredställande luftkvalitet. Större volymflöde behövs för att klara värme eller kylbehov. 

Med befintlig styrmetod tillåts ingen variation i rumstemperatur utan hålls jämn på 22 °C. Besparing 
erhålls genom att med styrning tillåta att rumstemperaturen varierar mellan 21 °C och 24 °C året om. 
Eftersom kylbehov finns stora delar av året till följd av interna värmelaster från verksamheten finns 
besparingspotential. Genom att utnyttja byggnadens värmetröghet är det möjligt låta flödet variera. Med 
givare utplacerade efter varje tilluftskanal kan både temperatur och luftkvalité kontrolleras i olika delar av 
produktionshallen.  

En värmebalans för produktionshallen ställdes upp för att uppskatta värmeeffekt från interna värmelaster, 
ekvation (7.4.1). 

 Värmesystem internlast ventilation transmission infiltarion solinstrålning 0Q Q Q Q Q Q        (7.4.1) 
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Värmetransport via ventilationsluften, transmission och infiltration beräknades med ekvationer (7.4.2)-
(7.4.4). 

  ventilation ventilation p TL lokalQ V c T T       (7.4.2) 

    transmission o lokalQ U A T T      (7.4.3) 

  p oinfiltration lokal
3600

AHU V
Q c T T


       (7.4.4) 

 

Värmealstring från radiatorer mättes och approximerades som en linjär funktion. När utetemperatur är 
20 °C tillförs ingen värme. Värmetillförsel från sol hämtades från statistik för Stockholm, medelvärde 
dagtid månad 1985-2004. (Soda, 2014) Yttervägg och fönster i produktionshallen är placerade i nord och 
väst. Därför antogs att majoriteten av solinstrålning sker genom produktionshallens tak. Värmetillskott 

genom solinstrålning beräknades med ekvation (7.4.5). Värmeövergångstalet,     mellan ytan på taket och 

omgivningen kan sätts till 10 W/(m2∙°C) (Jonsson & Bohdanowicz, 2009)  

 
solinstrålning

sol tak tak

ut

Q
q U A

h

 
   (7.4.5) 

Enligt relationsritningar betjänar yttre värmeslinga byggnad A01 plan 1 och plan 2, samt byggnad A02 
plan 2. (Coor Service Management a, 2014) Värmeeffekten antogs vara jämnt fördelad mellan 
våningsplanen, dvs. ungefär halva värmeeffekten avges i produktionshallen. Uppmätt värmeeffekt i 
produktionshall ses i Figur 40. 

 

Figur 40: Uppskattad effekt från värmesystem till produktionshall etapp 1 som funktion av utetemperaturen. 

 

Värmeeffekten från värmesystem antogs följa det linjära sambandet i ekvation (7.4.6). 

 värmesystem o1,7 31,9Q T      (7.4.6) 

Hänsyn måste tas till lokalens värmeförluster genom värmeledning, infiltration- och ventilation. Problemet 
förenklades genom att bortse från latent värmeutbyte. Ingående material och tjocklek för yttervägg och tak 
erhölls från konstruktionsritningar. Värmegenomgångstalet beräknas med ekvation (7.4.7). 
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   (7.4.7) 

Där: 

 ̇           =Värmeutbyte via värmesystem [kW] 

 ̇          = Värmeutbyte från internlaster [kW] 

 ̇           = Värmeutbyte genom ventilation [kW] 

 ̇            = Värmeöverföring genom transmission [kW] 

 ̇            =Värmeöverföring via luftutbyte [kW] 

 ̇              =Solinstålning [kW] 

      =Rumstemperatur i produktionslokal [°C] 

   =Tilluftstemperatur [°C] 

  =Utomhustemperatur [°C] 

 =Värmegenomgångstal [W/( kg∙°C)] 

 =Area yttervägg, tak och golv [m2] 

   =Värmeövergångstal insida av klimatskal och rummet[W/(m2∙°C)] 

   =Värmeövergångstal utsida av klimatskal och omgivning [W/(m2∙°C)] 

 ̇   =Soleffekt [W/m2] 

  =Tjocklek av vägg eller takmaterial [m] 

 =Värmeledningstal vägg eller takmaterial [W/(m∙°C)] 

   =luftomsättning av rumsvolym per timme [oms/h] 

 =Densitet luft vid atmosfärstryck och +20 °C (≈1,2) [kg/m3] TABLE 4a. (Granryd, HEAT 
TRANSFER, 2009) 

  =Värmekapacitet luft vid atmosfärstryck och +20 °C (≈1,0) [kJ/(kg∙°C)] TABLE 4a. (Granryd, HEAT 

TRANSFER, 2009) 

Infiltration är mycket svårt att uppskatta eftersom det beror på byggnadens täthet och tryckdifferens 
mellan trycket i byggnaden och omgivningstrycket. Luftobalans uppstår både dagtid och nattetid då 
frånluftsfläktar på tak är i kontinuerlig drift medan tilluftsfläktar styrs på tidschema. Under dagtid är 
tilluftsflödet mycket större än frånluftsflödet och övertryck i lokalen medför att luft trycks ut genom 
ytterväggar. Nattetid orsakar undertryck infiltration av uteluft som uppskattas till 0,5 luftomsättningar per 
timme. Egenskaper för produktionshallen ses i Tabell 24. Interna värmelaster beräknas till cirka 200 kW 
med värmebalansberäkning, ekvation (7.4.1).  

Tabell 24: Egenskaper för produktionshall (etapp 1). 

Produktionshall (etapp 1)  

Transmission [kW/°C] 1,7 

Infiltration (nattetid) [kW/°C] 5,8 

Interna värmelaster [W/m2] 34,4 

 

Produktionshallens tidskonstant och värmetröghet uppskattades med Newtons avkylningslag. Genom att 
logga temperaturen i produktionslokalen upptäcktes en märkbar skillnad i slutet av arbetsveckan då driften 
ändras. När produktionen avslutas stängs maskiner och utrustning av, personalen lämnar lokalen och 
belysning släcks. Kortfattat kan det sammanfattas som att interna värmelaster upphör att tillföra ny värme 
och den lagrade värmen i byggnadsstommen frigörs. Allmänventilationen är schemastyrd och startar vid 
arbetsdagens början och stängs av vid arbetsdagens slut. Endast lokalens radiatorsystem tillför värme 
dygnet runt. Ett specifikt fall valdes ut (natten 7 till 8 februari 2014) och studerades. Rumstemperaturen 
föll under en period på 18 timmar från cirka 22 °C till 20 °C. Utetemperaturen var i snitt under samma 
tidsperiod 2,6 °C. (temperatur.nu, 2014) Tidskonstanten kunde fastställas till cirka 96 timmar eller 4 dygn 
med Newton’s avkylningslag (se kapitel 3.9.3 Värmetröghet) En teoretisk rumstemperaturprofil för en 
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arbetsvecka skapades med reducerat tilluftsflöde, 1,5 l/s/m2 och tilluftstemperatur på konstant 16 °C. 
Varken värme eller kyla tillförs under nattcirkulering av luft. Initialtemperaturen i början av arbetsveckan 
är satt till 22 °C och resultatet ses i Figur 41.  

 

Figur 41: Rumstemperatur om tillluftsflöde är 1,5 l/s/m2(minflöde) med tilluftstemperatur på 16 °C en arbetsvecka för 
produktionshallen. Genomsnittlig normalårstemperatur Stockholm, Observatoriet 1961-1990 och solinstrålning 1985-2004. 

(Freemeteo, 2014) (Soda, 2014)  

Besparing av värme och kyla bygger på produktionshallens förmåga att lagra energi samt tillåtet 
rumstemperaturintervall. Genomsnittlig lagringsförmåga beräknas med ekvation (7.4.8). 

 
 lokal vent
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  (7.4.8) 

Produktionshallen kan lagra cirka 0,72 MWh per uppvärmningsgrad. Från oktober till juni sjunker 
rumstemperaturen över ett dygn om inte ventilationssystemet tillför värme nattetid. Därför är 
lagringsförmågan under arbetsdagen avgörande. Från juli till september stiger rumstemperaturen i snitt 
över ett dygn om inte ventilationsflödet ökar. Därför är förmåga att avge värme nattetid denna period 
avgörande. Från juni till september är utetemperaturen för hög för att få önskad kyleffekt och därför 
behöver kyla tillföras. Besparing i värme och kyla beräknas med ekvation (7.4.9). 
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  (7.4.9) 

Där: 

                =Lagrad värmeenergi i byggnadsstomme [MWh] 

          =Besparing [MWh] 

τ= tidskonstant [h] 

     =Värmeutbyte genom ventilation och infiltration [W/°C] 

       =Temperaturdifferens i produktionshall [°C] 

Frekvensstyrning av fläktmotor genom statisk tryckreglering antogs spara 50 % av den årliga fläktenergin 
för fläktarna TA4, TA302 och FA302. (Shim, Song, & Wang, 2014) Momentanmätning av TA4 visade att 
inmatad eleffekt under drift är 28,4 kW. Eleffekt för TA302 är 6,7 kW och FA302 3,2 kW enligt mätning 
från OVK protokoll 2013. (Coor Service Management c, 2014) Frånluftsfläktar placerade i taket behöver 
också anpassas till variationer i tilluftsflöde som växlar från forcerat till minflödesläge. Fläktarna styrs 
manuellt och behöver kopplas in i styrsystemet. Ett förslag är att frånluftsfläktar sätts i drift beroende på 
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hur stort det totala tilluftsflödet blir. Frånluftsfläktar på taket kan alternativt kompletteras med 
frekvensomriktare för att anpassa frånluftsflödet. Fläktenergibesparing beräknas enligt ekvation (7.4.10).  

 fläktmotor
50 % momentan motoreffekt drifttimmar per årE      (7.4.10) 

Antaganden i beräkning medför viss osäkerhet i interna värmelaster, tilluftsflöde, värmeförluster och 
därmed också energilagringsförmåga. Resultatet i besparingskalkylen (Tabell 25) ska därför betraktas med 
viss försiktighet. 

Tabell 25: Besparingskalkyl: behovsstyrning av allmän ventilation för produktionshall. 

Besparingskalkyl  

Fjärrvärme [MWh/år] 69,6 

Kyla [MWh/år] 27,8 

El [MWh/år] 58,1 

Besparing [SEK/år] 85 000 

 

För att genomföra åtgärden behöver investeringar göras. Det kan vara möjligt att i viss mån utnyttja 
befintlig utrustning som befintlig fläktmotor och spjäll i tryckkammare. Det finns dock en viss osäkerhet 
ifall befintlig fläktmotor klarar frekvensstyrning och om spjäll i tryckkammare är lämpliga för 
behovsreglering. Investering och återbetalningstid beräknad för att dessa komponenter behöver 
kompletteras. Investeringskostnaden kan alltså bli lägre än det som uppskattas här. Arbetstiden för att 
montera beräknas ta två timmar per givare och fyra timmar per reglerspjäll. Arbetstid för att programmera 
styrfunktionen är beräknad till 40 timmar. Hela investeringskalkylen ses i Tabell 26. 

Tabell 26: Investeringskalkyl: behovsstyrning av allmän ventilation för produktionshall. 

Investeringskalkyl Pris Antal Källa 

Jalusispjäll och ställdon 3 495 SEK 8 (Fläktwoods, 2014) 

Spjällmotor  1 270 SEK 8 (Honeywell, 2014) 

Temperatur och koldioxidgivare  1 521 SEK 40 (Swema, 2014) 

Fläktmotor och frekvensomriktare 70 000 SEK 1 (Regal, 2014) 

Arbetskostnad för montering  422 SEK/h 128 (Privata affärer.se , 2014) 

Arbetskostnad för programmering 635 SEK/h 40 (GS, 2013) 

Total investering  240 500 SEK   

 

7.5 Införa tidschema till frekvensomformare 

På plan 1 i byggnad A01 finns sammantaget sex stycken frekvensomformare som genererar frekvenser på 
60 Hz och 400 Hz. Alla sex är konventionella frekvensomformare med en elmotor som via en växellåda 
driver en generator. Av totalt sex stycken frekvensomformare är tre stycken i kontinuerlig drift medan 
resterande är avstängda. Uppmätt inmatad eleffekt för två av frekvensomformarena gjordes för att 
uppskatta tomgångsförlusterna och skillnader av effektuttag under dagtid, nattetid, vardag och helgdag. 
Resultatet visade att effektbehovet var nästan konstant under mätperioden vilket antyder att behovet är 
litet. Slutsatsen är att majoriteten av den uppmätta elenergin beror på tomgångsförluster. 
Tomgångförluster medför värmealstring och värmen ventileras bort utan återvinning. Besparingsåtgärden 
är tänkt att främst reducera driften vilket också ger besparing i fläktenergi. 
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Figur 42: Loggning frekvensomformare nr 2, från 2014-03-20 till 2014-03-24. 

Ett besparingsförslag har arbetats fram för tidsstyrning av frekvensomformare nr 2 och nr 9. 
Effektbehovet loggades för frekvensomformare nr 2, se Figur 42. För frekvensomformare nr 9 mättes ett 
medelvärde av inmatad effekt under dagtid, kvällstid och helg. Ingen mätning gjordes på 
frekvensomformare nr 10, men tomgångsförlusterna för denna uppskattades till 1 kW eftersom den är 
betydligt mindre än frekvensomformare nr 2 och nr 9. 

Besparingspotentialen bygger på att samtliga frekvensomformare stängs av under kväll och helg.6 
Förändringen medför att frekvensomformare med tidschema är i drift 2607 timmar per år mot tidigare 
8760 timmar per år. Besparingspotential för frekvensomformare ses i Tabell 27.  

Tabell 27: Elenergi och besparingspotential för frekvensomformare. 

Frekvensomformare  
nummer 

1 Dag (10h) 
[kWh] 

1 Natt (14h)  
[kWh] 

1 Helg (48h)  
[kWh] 

Totalt 
[MWh/år] 

Årlig besparing  
[MWh/år] 

2 30 42 144 33,8 26,0 

9 67 86,8 268,8 68,1 50,7 

10 10 14 48 11,3 8,7 

 

Kontinuerlig kyleffekt behövs för att föra bort värme som alstras från frekvensomformare. Två 
frånluftfläktar ventilerar bort den varma luften. Frånluftsfläkten TAK7 har en märkeffekt på 2,2 kW och 
frånluftsfläkt FF T3 har en märkeffekt på 0,9 kW. Om frånluftsfläktar ansluts till samma tidsschema som 
frekvensomformare uppskattas besparing i fläktenergi till 19,1 MWh/år under förutsättning att fläktarna är 

i kontinuerlig drift. Besparingskalkylen ses i Tabell 28. 

Tabell 28: Besparingskalkyl: införa tidsschema till frekvensomformare. 

Besparingskalkyl  

El [MWh/år] 104,4 

Besparing [SEK/år] 68 700 

 

                                                      
6 Kvällstid=70 timmar/vecka och helgtid=48 timmar/vecka 
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För att införa ett tidschema för drift krävs en fungerande DUC. Offert för att åtgärda detta finns 
tillgänglig och där kostnaden är inkluderad. Investeringskalkylen ses i Tabell 29. 

Tabell 29: Investeringskalkyl: införa tidsschema till frekvensomformare. 

Investeringskalkyl Pris Antal Källa 

DUC 220 000 SEK 1 (Coor Service Management d, 2014) 

Total investering 220 000 SEK   

 

7.6 Radiatortermostater till produktionshall etapp 1 

I produktionshallen finns totalt 48 radiatorer varav 28 radiatorer i etapp 1 utplacerade längs norra fasaden. 
(C G. Colleen AB, 1967) Radiatorerna placerade i etapp 1 saknar termostatventiler vilket medför att inget 
begränsar värmetillförseln eftersom framledningstemperaturen endast beror på utetemperaturen. Genom 
att införa termostatventiler begränsas flödet och ingen värme tillförs när temperaturen är rätt.  

Besparingspotentialen för radiatortermostater är mycket omdiskuterad och olika källor hävdar 
värmebesparingar från 0 % upp till 20 %. (Borgström, 1993) (Danfoss, 2014) Besparing i exakta siffror är 
svårt att uppskatta. Variationer i värmetillskott från verksamhet, solinstrålning är andra faktorer påverkar.  

Ett försiktigt antagande är att radiatortermostater sparar 4 % av värmeanvändningen samt att de har en 
livslängd på 15 år. (Borgström, 1993) Detta gäller förutsatt att radiatortermostater är maxbegränsad till 
22 °C. Värmeeffekten förväntas vara lika fördelad över alla radiatorer i produktionshallen. Årlig besparing 
beräknas från ekvation (7.6.1). 

  värmesystem o
28 1,7 31,9 8760

48
Q T        (7.6.1) 

Där:  

            =Besparing värme [MWh/år] 

 ̅ =Årsmedeltemperatur [°C] 

Besparingskalkylen ses i Tabell 30.  

Tabell 30: Besparingskalkyl: Radiatortermostater till produktionshall (etapp 1) 

Besparingskalkyl  

Värme [MWh/år] 6,5 

Besparing [SEK/år]  3 500 

 

Investering som behövs för att genomföra åtgärden är inköp av termostatventiler och arbetskostnad för 
montering av dessa. Investeringskalkylen ses i Tabell 31. 

Tabell 31: Investeringskalkyl: Radiatortermostater till produktionshall (etapp 1) 

Investeringskalkyl Pris Antal Källa 

Radiatortermostater  210 SEK 28 (Golvvärmebutiken, 2014) 

Arbetskostnad montering 440 SEK/h 28 h (Privata affärer.se , 2014) 

Total investering 18 200 SEK   

7.7 Behovsstyrning av luftflöde i konferensrum  

I hus A finns 12 konferensrum utan någon form av behovsstyrning. Detta leder till överventilering 
eftersom tilluftsflödet är dimensionerat för att tillföra de mängder luft som krävs vid full beläggning. I 
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synnerhet varierar ventilationsbehovet stort i konferensrum då rummet snabbt kan ändras från att stå tomt 
till att bli fullsatt. Genom att styra ventilationsflödet efter behov reduceras mängden tilluft och frånluft 
vilket ger besparing i värme och kyla. Eftersom luftbehandlingsaggregaten som betjänar konferensrum 
saknar effektiv värmeåtervinning betalas investeringen tillbaka snabbare. Genom att anpassa 
fläkthastigheten efter flödet kan besparing av elenergi göras. Detta kan genomföras med en 
frekvensomriktare (se kapitel 3.8 Konstant (CAV) och variabelt (VAV) luftvolymsflöde. 

Ett besparingsförslag med forcerad ventilation presenteras. Styrmetoden bygger på luftflödet växlar mellan 
två läget efter bestämda start- och stopparametrar. Ett luftspjäll sätts in på lämplig plats i till- och 
frånluftskanal(er), som med ett motoriserat ställdon kan variera öppningen och därmed flödet. Givare på 
plats i rummet skickar signal till styrsystemet (anslutna till DUC) som avgör om luftkvalité och temperatur 
är acceptabel. Temperatur- och koldioxidgivare är lämpliga givare. Forcerad ventilation startar om 
koldioxidhalten eller temperaturen är för hög. Forcerad ventilation är stoppas när värdarna är acceptabla 
och minflöde tillämpas. Förslag till styrmetod ses i Tabell 32. 

Tabell 32: Styrmetod för ventilationsflöde till konferensrum och kontorslandskap.  

Givare Styrmetod 

Koldioxid eller temperatur 
når startvärde 

Ställdon öppnar styrspjäll till 
forcerat läge 

Koldioxid och temperatur 
når stoppvärde 

Ställdon stänger styrspjäll till 
minflödesläge  

 

Besparing har beräknats i två steg och presenteras som en sammanlagd besparing för alla konferensrum 
som ansågs lämpliga för denna styrmetod. I åtgärdsförslaget presenteras inget förslag för att reglera 
fläkthastighet eftersom förslaget medför endast små förändringar i totalt till- och frånluftsflöde. Kalkyl för 
besparing av värme och kyla bygger på data från:  

 Uppmätt flöde, till- och frånluftsdon 

 Medeltemperatur tilluftstemperatur 

 Utomhustemperatur enligt statistik för medeltemperatur Stockholm, Observatoriet månad (1961-
1990) 

 Bokningsschema för några konferensrum  

Användningstiden studerades genom tidsbokningar för konferensrum under en vecka. Undersökningen 
ger en fingervisning om hur ofta konferensrummen används. Ett medelvärde användes för att beräkna 
besparingspotentialen. Bokningstiden under en vecka för några konferensrum ses i Tabell 33. 

Tabell 33: Beläggningstid för perioden 2014-03-10 till 2014-03-15. 

Rum Rumsyta 
[m2] 

Dimensionerat antal 
personer 

Timmar/vecka Beläggningstäthet  

A2930 22,8 - 14,8  37,0 % 

A0536 15,1 8 9,5  23,8 % 

A0538 20,1 8 10,5 26,3 % 

A0766 20,1 8 6,5 16,3 % 

A0784 25,1 10 8 20,0 % 

MEDEL   9,9 24,7 % 

 

Till- och frånluftsflöden mättes upp med vingflödesstos (2014-04-15). Mätningen visar att tilluftsflödet för 
samtliga konferensrum i denna undersökning är för lågt för att klara arbetsmiljöverkets krav på 7 l/s och 
per person samt 0,35 l/s/m2 när de är fullsatta. Rum A3923 har lägre tilluftsflöde än lägsta 
rekommenderade enligt boverkets byggregler och folkhälsomyndighetens allmänna råd. Resultatet från 
mätningen ses i Tabell 34. 
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Tabell 34: Mätning av ventilationsflöden för konferensrum i hus A 2014-04-15. 

 A1448 A2123 A2100 A2101 A3923 

Rumsyta [m2] 31,7 13,9 23,2 26,7 38,5 

Antal sittplatser 10+ 4 10+ 0 8 

Antal tilluftsdon 1 1 4 2 2 

Antal frånluftsdon 1 0 0 0 6 

Tilluftstemperatur [°C] 19,2 21,4 22,0 21,1 22,8 

Tilluftsflöde [l/s] 43,2 23,8 51,75 30,1 12,2 

Tilluftsflöde [l/s/m2] 1,36 1,71 2,23 1,13 0,32 

Frånluftsflöde [l/s] - - - - 11,0 

 

Genom att införa behovsstyrning antogs forcerat flöde behövas den tid personer vistas i rummen. Enligt 
granskat bokningsschema är konferensrummen bokade i cirka 10 timmar per vecka och antogs vara 
tomma resterande tid. Konferensrummen i Tabell 34 betjänas av olika luftbehandlingsaggregat som har 
olika drifttider men generellt gäller att de är i drift 55 timmar per vecka. Utan behovsstyrning är 
ventilationsflödet forcerat alla drifttimmar, 2868 timmar per år. Med behovsstyrning förväntas 
ventilationsflödet istället vara forcerat cirka 464 timmar per år. Resterande drifttid 2404 timmar per år är 
ventilationsflödet försatt i minflöde, 0,1 l/s/m2. Uppvärmningssäsongen för Stockholm är 239 dagar per 
år från den 18 september och till den 14 maj under ett normalår. (Jonsson & Bohdanowicz, 2009) Av 
resterande 126 dagar antogs kylbehov finnas 91 dagar (sommarperiod). Medeltemperatur när värmebehov 
finns är 2,6 °C. När kylbehov finns är medeltemperaturen istället är 16,8 °C. (Freemeteo, 2014)  

Rekommenderad åtgärd är att först justera flöden så luftväxlingen blir 7 l/s och per person samt 
0,35 l/s/m2. Båda metoderna ger ungefär samma luftväxling. Med ett större ventilationsflöde ökar 
kylkapaciteten och volymen uteluft, vilket medför att god luftkvalité och termisk komfort erhålls snabbare. 
Detta är en förutsättning för att behovsstyrning ska fungera väl. När injusteringen är utförd 
rekommenderas därför att behovsstyrning införs.  

Besparing i värme och kyla beräknades med ekvationer (7.7.1)-(7.7.2). 

    värme forcerat,värme behovsstyrning,värme TF,värme o,värme
3600

pc
Q V V T T

 
       (7.7.1) 

    kyla focerat,kyla behovsstyrning,kyla TF,kyla o,kyla
3600

pc
Q V V T T

 
       (7.7.2) 

Där:  

      =Besparing värme [MWh/år] 

     =Besparing kyla [MWh/år] 

               =Volym tilluft under värmesäsong utan behovsstyrning [m3] 

              = Volym tilluft under kylsäsong utan behovsstyrning [m3] 

                     = Volym tilluft under värmesäsong med behovsstyrning [m3] 

                    = Volym tilluft under kylsäsong med behovsstyrning [m3] 

 ̅        =Tilluftstemperatur värmesäsong [°C] 

 ̅       = Genomsnittlig utomhustemperatur värmesäsong [°C] 

 ̅       = Tilluftstemperatur kylsäsong [°C] 

 ̅      =Genomsnittlig utomhusluftstemperatur kylsäsong [°C] 

 =Densitet luft vid atmosfärstryck och +20 °C (≈1,2) [kg/m3] TABLE 4a. (Granryd, HEAT 
TRANSFER, 2009) 
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  =Värmekapacitet luft vid atmosfärstryck och +20 °C (≈1,0) [kJ/(kg∙°C)] TABLE 4a. (Granryd, HEAT 

TRANSFER, 2009) 

Besparingskalkyl vid genomförande av åtgärden ses i Tabell 35. 

Tabell 35: Besparingskalkyl: behovsstyrning av konferensrum.   

Besparingskalkyl Värde 

Värme [MWh/år] 10,8 

Kyla [MWh/år] 0,2 

Besparing [SEK/år] 5 900 

 

Investeringar som behöver göras för att genomföra åtgärden är inköp av reglerspjäll, motoriserat ställdon, 
temperatur- och koldioxidgivare samt kostnad för montage och programmering. Tidsåtgången för 
montering bygger på att det tar en arbetsdag, dvs. 8 timmar att montera det som behövs för ett 
konferensrum. Arbetskostnad för programmering är uppskattad till tre arbetsdagar (24 timmar) för att 
programmera styrfunktion. Investeringskalkylen ses Tabell 36. 

Tabell 36: Investeringskalkyl: behovsstyrning av konferensrum. 

Investering Pris Antal Källa 

Reglerspjäll med motor och ställdon  2509 SEK 6 (Ventilation.se, 2014) 

Temperatur och koldioxidgivare  1521 SEK 5 (Swema, 2014) 

Arbetskostnad för montering  422 SEK/h 80 h (Privata affärer.se , 2014) 

Arbetskostnad för programmering 635 SEK/h 24 h (GS, 2013) 

Total investering [SEK] 71 700   
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8 Slutsatser 

En energikartläggning gjordes för hus A i detta projekt som är en del av SAABs fastighet i Järfälla. 
Resultatet gav kunskap om fastighetens energianvändning och fungerade som ett underlag för 
energibesparande åtgärder. Energianvändning jämfördes mot genomsnittlig kontors- och 
förvaltningsbyggnad i syfte att få en referens för vad som kan betraktas som normal energianvändning. 
Fastigheten i detta projekt är en blandning av kontors- och industrilokaler. Därför är det naturligt att vissa 
delar skiljer sig. Elanvändningen skiljer sig mest (208 % högre) och industriell verksamhet står för den 
största delen. Uppvärmning och fastighetsel är också högre (33,2 % högre fastighetsel och 13 % högre 
värmeanvändning). Största elanvändningsområdena i hus A är: 

 Industriverksamhet – 61,9 kWh/m2/år 

 Belysning – 35,7 kWh/m2/år 

 Fläktar – 33,2 kWh/m2/år 

 Kylmaskincentral – 21,8 kWh/m2/år 

 Tryckluft – 18,9 kWh/m2/år 

 PC-enheter – 7,8 kWh/m2/år 

 Frekvensomformare – 4,4 kWh/m2/år 

I detta projekt gjordes ingen djupare analys av energianvändning för industriell verksamhet. Istället gjordes 
en djupare analys av energianvändning för fastigheten. Eftersom industriverksamheten använder stora 
mängder energi behöver en djupare analys göras på detta område.    

Energianvändningen för tryckluft är hög. Den används i verksamheten och är inte optimerad efter 
behovet. Kontinuerlig drift och läckage orsakar hög energianvändning. Detta påvisades genom mätningar 
utförda på tryckluftscentralen. Detta gav en bild av energianvändningen för en period. Effektbehovet 
under helgdagar för mätperioden var stort, cirka 40 kW. Effektbehovet för samma mätperiod under 
helgen var mycket jämn, vilket indikerar att tryckluften inte används. Tryckluftcentralen är kopplat till ett 
stort distributionsnät som går till flera byggnader i fastigheten.  

Kartläggning av fläktar visar på hög energianvändning i hus A (42 % högre än genomsnittlig kontors- och 
förvaltningsbyggnad). Slutsatsen är äldre installationer, konstantflödeslösningar och höga luftflöden bidrar 
till hög energianvändning. Kontinuerlig drift av vissa frånluftsfläktar samt punktutsug från 
processverksamhet höjer energianvändningen. Med hänsyn till byggnadens ålder och verksamhet kan 
användningen betraktas som normal, men samtidigt indikerar detta att en översyn av luftflöden i 
förhållande till behovet behöver göras i hela fastigheten. 

Belysning står för en stor del av energianvändningen i hus A (55 % högre än genomsnittlig kontors- och 
förvaltningsbyggnad). Eftersom fastigheten i detta projekt skiljer sig mycket från en genomsnittlig 
kontors- och förvaltningsbyggnad är det svårt att dra några direkta slutsatser. Sett till total elanvändning i 
hus A utgör belysning ungefär 15 %.  

Frekvensomformare står endast för 2 % av elanvändningen i hus A, men mätningar visar att behovet är 
mycket lågt och tre av sex är i kontinuerlig drift. Spillvärme som dessa generar ventileras bort utan att 
användas i byggnaden. Därför bör driften av dessa minimeras och anpassas efter användningsbehovet ute 
i verksamheten.  

Mycket värme används årligen i hus A, men med hänsyn till byggnadens ålder är denna normal enligt 
statistik från SCB. Dock tillförs mycket spillvärme från verksamheten vilket borde resultera i att 
värmeanvändning blir lägre än den statistiska genomsnittsbyggnaden. En tydlig parallell kan här göras 
mellan värme- och fläktanvändning. Spillvärme måste kylas bort för att behålla ett jämnt och behaglig 
inomhusklimat. I hus A kyls majoriteten av alla utrymmen med tilluft. Stora delar av året måste tilluften 
värmas även när den används för att kyla delar av fastigheten. Detta beror på att låg utetemperatur skulle 
orsaka dålig komfort om den inte värms upp. En liten temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft 
medför att till- och frånluftsflödet måste vara stora för att få önskad kyleffekt. Luftbehandlingsaggregaten 
är inte utrustade för behovsstyrning och styrmetoder för att hantera detta saknas i det datoriserade 
styrsystemet. Rumstemperaturen tillåts inte variera över dygnet och därför tillåts inte spillvärme att lagras i 
byggnadsstommen.    
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Flera energibesparande förslag har arbetats fram i detta examensarbete. Energikartläggningen användes 
som underlag för att avgöra vart resurser bör riktas för att användas effektivt. Slutsatsen är att 
energianvändningen inte är optimerad efter behov i hus A. Införande av behovsstyrning genom 
förprogrammerat tidschema ger korta avbetalningstider. Optimering av värmeanvändning visade sig vara 
effektivt och gav också korta återbetalningstider, medan behovsstyrning av allmän ventilation gav 
varierande resultat. Behovsstyrning av allmän ventilation i produktionshallen gav mycket positivt resultat, 
men visade sig mindre effektiv i konferensrum som gav små besparingar i förhållande till investeringens 
storlek. Kortast återbetalningstid gav den åtgärd som förhindrade att köpt värme och kyla används 
samtidigt. Denna åtgärd visar att det är mycket lönsamt att identifiera och åtgärda fel eller störningar i 
driften. Att införa ett tidschema för tryckluft för att anpassa driften efter behovet gav stor 
besparingspotential och mycket kort återbetalningstid. Med dynamiskt tidschema kan driften anpassas 
efter hand och har potential att spara mer om djupare utredning av behovet görs.  

I detta examensarbete studerades energianvändningen relaterat till fastigheten. Ingen utredning gjordes för 
specifika delar av verksamheten som tillsammans utgör majoriteten av den årliga elanvändningen i hus A. 
En detaljerad kartläggning av verksamhetens energianvändning i hus A är ett viktigt nästa steg för 
ytterligare reducera energianvändningen.  
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10 Bilaga A – tabeller och datablad 

I denna bilaga återfinns tabeller och metoder som användes vid kartläggning av energianvändningen och 
beräkningar för energibesparande åtgärder. 

Tabell 37: Inventering av belysning dagtid hus A 2014-02-12. 

Hus vånings-
plan 

Antal 
ljuskällor 

Uppskattat antal 
lyskällor i ej 

tillgängliga rum 

Installerad 
effekt [W] 

Uppskattad adel 
tända under 
inventering 

Uppskattad 
effekt [kW] 

A01 A02, pl 1 742 72 53836 70 % 37,7 

A01 A02, pl 2 1640 10 109 134 90 % 98,2 

A01 A02, pl 3 240 52 16166 65 % 10,5 

A01, pl 4 423 0 11500 90 % 10,4 

A01, pl 5 423 0 11500 90 % 10,4 

A01, pl 6 423 0 11500 90 % 10,4 

A01, pl 7 423 0 11500 90 % 10,4 

A01, pl 8 423 0 11500 90 % 10,4 

A01, pl 9 10 0 720 0 % 0 

A03, pl 1 69 0 3798 10 % 0,38 

A03, pl 2 253 0 11577 90 % 10,4 

A03, pl 3 269 0 18497 80 % 14,8 

Summa 5338 134 271 228  223,8 

 

Tabell 38: Uppskattad effekt för ljuskälla inklusive ballast. (E-matic, 2014) 

Ljuskälla Effekt [W]  
(ljuskälla+ballast) 

T8 1500 mm 72 

T8 1200 mm 46 

T8 590 mm 23 

Kompaktlysrör 7 

T5 1149 mm 30 

T5 549 mm 16,5 

 

  



-84- 
 

Tabell 39: Inventering av datorer hus A 2014-02-12 

Hus, våningsplan Antal datorer Antal bildskärmar Installerad effekt [kW] 

A01,A02, pl 1 40 60 4,6 

A01,A02, pl 2 43 43 4,4 

A01,A02, pl 3 36 38 3,7 

A01, pl 4 48 90 6,1 

A01, pl 5 48 90 6,1 

A01, pl 6 48 90 6,1 

A01, pl 7 48 90 6,1 

A01, pl 8 48 90 6,1 

A01, pl 9 1 1 0,1 

A03, pl 1 0 0 0 

A03, pl 2 28 56 3,6 

A03, pl 3 11 11 1,1 

 

  



-85- 
 

Tabell 40: Metod för beräkning av värme och kyla till varje delsystem. 

Delsystem/
aggregat 

Mätmetod – värme Mätmetod – kyla  

TAFA302 Luftsida – Differens uppmätt 
temperatur före och efter 
värmebatteri(er) flöde från OVK 2014. 
Beräkning med ekvation (1.1). 

- 

TAFA301 Luftsida – Differens uppmätt 
temperatur före och efter 
värmebatteri(er) flöde från OVK 2014. 
Beräkning med ekvation (1.2). 

Luftsida – Differens uppmätt temperatur före 
och efter kylbatteri(er) flöde från OVK 2014. 
Beräkning med ekvation (1.3). 

TA1 Luftsida – Differens uppmätt 
temperatur före och efter 
värmebatteri(er) flöde från OVK 2014. 
Beräkning med ekvation (1.4). 

- 

TA1 – 
kylsystem 
pump P7B 

Vätskesida – Uppmätt tryckstegring 
över cirkulationspump samt 
temperaturdifferens tillopp och retur 
från fasadapparater. Flöde antagen 
verkningsgrad (60 %) och nominell 
effekt. Beräkning med ekvation (1.5) 
och ekvation (1.6). 

 

TA4 Vätskesida – Uppmätt tryckstegring 
över shuntpump samt 
temperaturdifferens ingående och 
utgående vätska i batteri. Flöde från 
pumpkurva beräkning med ekvation 
(1.7). 

Vätskesida – Uppmätt tryckstegring över 
shuntpump samt temperaturdifferens 
ingående och utgående vätska i batteri. Flöde 
från pumpkurva beräkning med ekvation (1.8)
. 

TAF8 Luftsida – Temperaturdifferens före och 
efter värmebatteri(er) från trend data. 
Flöde summa av 
delflödenTA9,TA11,TA50 och TA51 
Beräkning med ekvation (1.9). 

 

TA9 Luftsida – Temperaturdifferens före och 
efter värmebatteri(er) från trend data. 
Flöde från OVK 1994. Beräkning med 
ekvation (1.10). 

 

TA10 Luftsida – Temperaturdifferens före och 
efter värmebatteri(er) från trend data. 
Flöde från OVK 1994. Beräkning med 
ekvation (1.11). 

 

TA11/TA18 Luftsida – Temperaturdifferens före och 
efter värmebatteri(er) från trend data. 
Flöde från OVK 1994. Beräkning med 
ekvation (1.12). 

 

TA50 Luftsida – Temperaturdifferens före och 
efter värmebatteri(er) från trend data. 
Flöde från OVK 2014. Beräkning med 
ekvation (1.13). 
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TA51 Luftsida – Temperaturdifferens före och 
efter värmebatteri(er) från trend data. 
Flöde från antagen verkningsgrad (27 
%) och nominell effekt. Beräkning med 
ekvation (1.14)och ekvation (1.15). 

 

TAFA301 
(PLC 45) 

Luftsida – Temperaturdifferens före och 
efter värmebatteri(er) uppmätt. Flöde 
från flödesmätare i fläktrum. Beräkning 
med ekvation (1.16). 

 

Datahall 
m.fl. 

- Vätskesida – Uppmätt temperaturdifferens 
ingående och utgående vätska i batteri. Flöde 
från display på pump. Beräkning med 
ekvation (1.17). 

A01 inre 
radiatorer 

Vätskesida – Uppmätt tryckstegring 
över shuntpump samt 
temperaturdifferens tillopp och 
returledning. Flöde från pumpkurva 
beräkning med ekvation (1.18). 

- 

A01 yttre 
radiatorer 

Vätskesida – Uppmätt tryckstegring 
över shuntpump samt 
temperaturdifferens tillopp och 
returledning. Flöde från pumpkurva 
beräkning med ekvation (1.19). 

- 

A03 
radiatorer 
plan 2-3 

Vätskesida – Uppskattad tryckstegring 
över shuntpump till 5 m.vp. Uppmätt 
temperaturdifferens tillopp och 
returledning. Flöde framräknad 
(verkningsgrad satt till 50 %) Beräkning 
med ekvation (1.20) och ekvation (1.21). 

- 

A02 
radiatorer 
plan 2 

Vätskesida – Uppskattad tryckstegring 
över shuntpump till 5 m.vp. Uppmätt 
temperaturdifferens tillopp och 
returledning. Flöde från pumpkurva 
beräkning med ekvation (1.22). 

- 
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Tabell 41: Sammanställning av fläktar och pumpar och driftschema. 

Aggregat/delsystem Driftdagar Drifttider Fläktar 
[kWh/år] 

Pumpar 
[kWh/år] 

TA17/FF14 M-S 00-24 (24 timmar) 101029 
 TAFA302 M-F 06-18 (12 timmar) 47549 4022 

TA1 M-F 05-17 (12 timmar) 160992 1996 

TA4 M-F 05:30-17 (11,5 timmar) 84916 1199 

FF19-FF31 M-S 00-24 (24 timmar) 21360 

 FF52-FF54 M-S 00-24 (24 timmar) 22170 

 TA2 M-S 00-24 (24 timmar) 7938 

 TAF8 M-F 12 timmar 

 

942 

TA52 M-F 07-17 (10 timmar) 481 

 TA9 M-F 07-17 (10 timmar) 13601 1585 

TA10 M-F 05:30-18 (12,5 timmar) 11780 40 

TA11/TA18 M-F 06:45-18 (11,25 timmar) 47589 5301 

TA50 M-F 06-18 (12 timmar) 10281 1205 

TA51 M-F 07-17 (10 timmar) 4712 1071 

FF18 M-F 06-18 (12 timmar) 1285 

 FF18 Afton 08-14 (6 timmar) 900 

 TAFA301 M-F 06-17 (11 timmar) 36990 2462 

TAFA301 (PLC 45) M-F 06-17 (11 timmar) 4354 3831 

Övriga fläktar (kontinuerlig 
drift) 

M-S 00-24 (24 timmar) 
163544 

 Shuntpumpar (radiatorer) M-S 00-24 (24 timmar) 101029 
 Övriga (verksamhetsfläktar) M-F 8 timmar 47549 4022 

SUMMA   795568 74492 
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Tabell 42: Hus A, rumstyper, antal rum och yta. (Coor Service Management a, 2014) 

Typ Antal Yta [m2] m2/rum 

Aggregat 15,0 368,0 24,5 

Appratrum 1,0 3,6 3,6 

Arkiv 1,0 66,4 66,4 

Avfallshantering 1,0 6,3 6,3 

Bastu 1,0 16,7 16,7 

Dusch 12,0 18,5 1,5 

Elrum, el 5,0 76,1 15,2 

Entré 2,0 65,6 32,8 

Fläktrum 15,0 647,6 43,2 

Förråd 164,0 4 480,9 27,3 

Godshantering 1,0 8,6 8,6 

Hisschakt 25,0 215,7 8,6 

Hissmaskinrum 3,0 40,2 13,4 

Kapprum 4,0 23,9 6,0 

Konferensrum 11,0 271,4 24,7 

Kontorslandskap 11,0 803,2 73,0 

Kontorsrum 284,0 4 719,5 16,6 

Kopiering 3,0 49,3 16,4 

Korridor 80,0 4 304,8 53,8 

Korskoppling data 1,0 3,7 3,7 

Kundkontakt 1,0 9,4 9,4 

Lokalvård 9,0 40,7 4,5 

Omklädningsrum 9,0 306,7 34,1 

Ospecificerat 2,0 119,5 59,8 

Pausrum 6,0 228,2 38,0 

Pentry 6,0 93,8 15,6 

Renrum 4,0 159,7 39,9 

Skyddsrum 2,0 10,0 5,0 

Styr och 
övervakning 

1,0 0,9 0,9 

 
Ställverk 

8,0 173,7 21,7 

Trappa 30,0 473,7 15,8 

Trapphall 8,0 191,3 23,9 

Tvättrum 1,0 7,9 7,9 

Unset 4,0 15,2 3,8 

WC 73,0 164,2 2,2 
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WC förrum 27,0 336,7 12,5 

WC handikapp 10,0 49,7 5,0 

Verkstad 96,0 7 076,8 73,7 

Summa 937,0 25 648,1  

 

Tabell 43:Väderdata för Stockholm/Observatoriet månad 1961-1990. (Freemeteo, 2014) 

Månad Medeltemperatur [°C] Lägsta temperatur [°C] Högsta temperatur [°C] 

Januari -2,8 -5,0  -0,7  

Februari -3 -5,3  -0,6  

Mars 0,1 -2,7  3,0  

April 4,6 1,1  8,6  

Maj 10,7 6,3  15,7  

Juni 15,6 11,3  20,7  

Juli 17,2 13,4  21,9  

Augusti 16,2 12,7  20,4  

September 11,9 9,0  15,1  

Oktober 7,5 5,3  9,9  

November 2,6 0,7  4,5  

December -1,0 -3,2  1,1  

 

Tabell 44: Solinstrålning Stockholm (latitide: 59.33, longitud: 18.05), medelvärde dagtid månad 1985-2004. (Soda, 2014) 

Månad Solinstrålning [W/m2]  
medelvärde dagtid 1985-2004 

januari 0 

februari 39,6 

mars 84,6 

april 150,4 

maj 209,3 

juni 218,8 

juli 146,1 

augusti 158,8 

september 103 

oktober 42,1 

november 33,8 

december 0 
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Tabell 45: Egenskaper för klimatskal produktionshall, A01, A02 plan 2. 

 Tak Yttervägg Fönster Källa 

Area 5 832 m2 726 m2 138 m2 (Coor Service 
Management a, 
2014) 

Material Lättbetong 200 
mm, mineralull 
140 mm, 2 lager 
papptäckning 

Spånskiva 12 mm, 
internitskiva 6,4 mm, 
mineralull 100 mm, 
Aluminiumplåt TRP 12 

Tvåglasfönster (Berg, 1967) 
(Olander, 1969) 

Värmegenom-
gångstal 

0,18 W/(m2 ∙°C) 0,33 W/(m2 ∙°C) 3,0 W/(m2 ∙°C) (Nilsson, 2014) 

 

 Tabell 46: Uppmätta värden på VS, yttre radiatorslinga.  

Datum  Tryckökning 
[m.vp] 

Flöde 
[l/s] 

Fram-
temperatur 
[°C] 

Retur-
temperatur 
[°C] 

Temperatur-
differens 
[°C] 

Värme-
effekt 
[kW] 

Ute-
temperatur 
[°C] 

2014-
02-21 

2,9 2,8 50,0 45,0 5,0 58,1 3,8 

2014-
02-25 

2,9 2,8 48,5 43,8 4,7 54,6 4,9 

2014-
05-05 

2,9 2,8 42,0 39,0 3,0 16,0 9,4 

2014-
05-07 

2,9 2,8 40,0 34,0 6,0 32,0 7,4 

 


