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Sammanfattning 
 

EU:s Energieffektiviseringsdirektiv från 2012 har som mål att minska 

primärenergikonsumtionen i hela EU med 20 % till 2020. Sedan 2011 har 

Allbohus Fastighets AB utfört en rad energieffektiva åtgärder på Alvesta 

kommunhus som bidragit till elbesparing för fastigheten. 2015 monterades 

solceller på byggnadens södra och östra del samt på taket vilket har medfört 

elbesparingar som är väl dokumenterade och utreds därför inte vidare i 

undersökningen.  

 

Syftet med rapporten är att utvärdera en del av de åtgärder som bidragit till en 

sänkning av fastighetselförbrukningen i Alvesta kommunhus. 

 

Efter kontakt med beställare från Allbohus fastställdes fyra åtgärder som var 

intressanta för vidare undersökning av fastighetselbesparing. Då data saknades 

för undermätare från RC momentum för tre av de fyra åtgärderna under aktuell 

tid, var teoretiska beräkningar för elbesparing nödvändiga. Dem beräknades med 

hjälp av faktabaserade antagande samt information från beställare. För den fjärde 

åtgärden där undermätare varit installerad under aktuell tidpunkt fanns 

tillgängliga mätdata för elbesparing vilket medförde att mätdata kunde 

analyseras och resultat presenteras utifrån det.    

 

De åtgärdes som teoretiska beräkningar utfördes på var installation av sensorer 

för aktivering av kylbafflar i kontor, sensor till markvärme på garageuppfart och 

rengöring av ventilationssystem genom kolsyreblästring. Installationen av frikyla 

analyserades baserat på data från dess undermätare. 

 

Åtgärden som visade sig vara mest lönsam ur ett elbesparingsperspektiv var 

montering av sensor för markvärme då den totala besparingen uppgick till 8416 

kWh per aktiv månad. Näst mest lönsam var installationen av sensorer i kontor 

som medförde en elbesparing på 2229 kWh per aktiv månad, följt av 

kolsyreisblästringen på 238 kWh per månad. Efter analys av mätdata för 

frikylans undermätare, kunde ingen elbesparing detekteras.  

  

 
 

 
  



  
 

   
 

Summary 
 

The goal from EU’s directive about energy efficiency from 2012 is to reduce the 

primary energy consumption in the entire European Union with 20 % until 2020. 

Since 2011 Allbohus Fastighets AB has accomplished several energy efficient 

arrangements on Alvesta town hall, which has contributed to a decrease in the 

electricity consumption for the building. 2015 solar cells were installed on the 

building's south and east side and on the roof, which has brought some electricity 

savings. This installation is well documented and will not be measured in this 

report.  

 

The purpose of this report was to evaluate some of the measures done to lower 

the electricity consumption in Alvesta town hall. 

 

After talking to the client from Allbohus, four actions that were taken to reduce 

the electricity consumption were decided for further investigation. Because of 

lacking data from RC momentum for three of the actions taken, theoretical 

calculations for the electricity savings were necessary. They were instead 

calculated with the help of fact-based assumptions and information from the 

client. The system for the last action taken had a submeter with actual data for 

the time period, calculations and analysis could be based upon that.  

 

Arrangements analyzed through theoretical calculations were the installation of 

sensors for activation of the individual space cooling in offices, a sensor for a 

ground heated garage driveway and cleaning of ventilation through dry ice 

abrasive blasting. The installation of free cooling was analyzed using data from 

the submeter.  

 

The measure that proved to be the most profitable from an electricity saving 

perspective was the installation of a sensor for ground heating, which totaled a 

saving of 8416 kWh per active month. The sensors in the offices were the second 

best with an electricity saving of 2229 kWh per active month, followed by the 

dry ice abrasive blasting’s 238 kWh per month. After analyzing the data for the 

free cooling submeter, no electricity saving could be detected. 

 

  



  
 

   
 

Abstract 
 

Sedan 2011 har Allbohus genomfört åtgärder för att minska 

fastighetselförbrukningen. Fyra åtgärder, installation av sensor i kontor, sensor 

för markvärme, frikyla samt rengöring av ventilation med kolsyreis, har 

utvärderats och rangordnats i effektivitetsordning. Installation av sensor i kontor, 

sensor för markvärme samt rengöring med kolsyreis saknade data och 

utvärderades med hjälp av faktabaserade antaganden och teoretiska beräkningar. 

Installation av frikyla utvärderades med hjälp av data.  
 
Resultatet visade att sensorinstallation för markvärme var mest effektiv och 

besparade 8416 kWh/månad medan sensorinstallationen för kontoren gav en 

besparing på 2229 kWh/månad. Rengöring med kolsyreis sparade 238 

kWh/månad och minst effektiv var installationen av frikyla då det inte visar 

någon minskning i elförbrukningen.  
  



  
 

   
 

Förord 
Kursen Energisystem: Projekt på 7,5 högskolepoäng pågick under vårterminen 

2019 i programmet Energi och Miljö, högskoleingejör på Linnéuniversitetet, där 

Annie Runesson, Marcus Lipczynski, Matilda Wilsson och Kim Nguyen 

placerades i samma projektgrupp under ledning av kursansvarig Katarina Rupar-

Gadd. Projektets uppgift bestod av att undersöka Alvesta kommunhus 

fastighetselförbrukning under perioden år 2011–2019 och fastställa olika 

åtgärder som orsaker till dess sjunkande elförbrukning som var lägre än väntad. 

  

Projektet beställdes av GodaHus, en förening i sydöstra Sverige med fokus på att 

utveckla energieffektiva byggnader, AllboHus Fastighets AB, ett bostadsbolag 

ägt av Alvesta kommun som hyr ut lokaler och lägenheter, samt av kursansvarig 

Katarina Rupar-Gadd.  

 

Ett stort tack riktas till personerna och företagen som hjälpt rapportskrivarna med 

bidragande råd och information, samt möjliggjort projektet; kursansvarig 

Katarina Rupar-Gadd, Michael Strand professor i bioenergiteknik vid 

Linnéuniversitetet, Torbjörn Heinmert projektledare av installation och energi 

vid AllboHus, AllboHus Fastighets AB och GodaHus. 

 
 

  



  
 

   
 

Begrepp och beteckningar 
 

Blästring - En rengöringsmetod där fasta partiklar blåses med hög hastighet mot 

en yta. 

 

DHC - Dator Huvud Central 

 

DUC - Digital Under Central 

 

Fastighetsel syftar på den el som byggnaden är i behov av för att vara i drift som 

exempelvis el till ventiler, pumpar och fast belysning 

 

F-ventilationsystem – Frånluftsventilation tar in luft på samma sätt som ett S-

system, dvs tar in luft genom ventiler i fönster och dörrar, samt otätheter och 

sedan ut den från sovrum, våtutrymmen, kök, garderober och förråd genom en 

frånluftsfläkt som sitter på vind eller tak. 

 

FX-ventilationssystem – Fungerar som ett F-system, där frånluftens värme 

istället återvinns med hjälp av en värmeväxlare. 

 

FT-ventilationssystem – Vid ett till- och frånluftssystem finns fläktar både för 

tillförsel och utförsel av luft i en byggnad. Tilluften dras in centralt, förvärms 

och centreras och därefter förs vidare runt i bygganden och förs sedan ut. 

 

FTX-ventilationsystem – Ett ventilationssystem med till- och frånluft med 

värmeåtervinning fungerar som ett FT-system, men med värmeåtervinning vid 

frånluften med hjälp av en värmeväxlare. 

 

Frikyla – En icke energikrävande anordning som installeras på befintligt 

kylsystem. 

 

Frånluft - Luft som åker ur lokalerna och tillslut ut ur byggnaden. 

 

KM01 - Sekundär kylmaskin för höghusdelen. 

 

Kylbaffel - Kylbafflar placeras i taknivå, fungerar som ett kylande element och 

installeras när ventilationsystemet inte klarar att tillgodose kylbehovet. 

 

Köldmedium – Mediet som cirkulerar i en förångningsprocess. 

 

Köldbärare – Ett medium som upptar värme och avger det i kylanläggningens 

värmeupptagande del. 

 

LA02 - Ett ventilationsaggregat som har hand om höghusdelen av Alvesta 

kommunhus. 

 

RC momentum – Plattform där data för elförbrukning samlas. 



  
 

   
 

 

S-ventilationsystem – Ett ventilationssystem baserat på självdrag. Det tar in luft 

genom ventiler i fönster och dörrar, samt otätheter och för ut den genom 

skorstenen. 

 

Ställdon – Anordning som styr en mekanism eller ett mekaniskt system.  

 

Sensor - Anordning som omvandlar en fysikalisk storhet till ett värde av en 

annan storhet. 

 

Tilluft - Uteluft som åkt in i en byggnad efter filtrering och möjlig uppvärmning, 

som sedan åker vidare till en byggnads lokaler eller rum 

 

Ventilationsaggregat - Ett aggregat i ett ventilationssystem som hjälper till med 

värmeåtervinning och att spara på kostnader i form av energieffektivitet. 

 

VKA01 - Primär kylmaskin för höghusdelen i Alvesta kommunhus, inkluderar 

frikyla. 

  

Värmeväxlare - Ett sätt att föra över värmen mellan två olika medium. 
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1. Introduktion 

 
1.1 Bakgrund 

 

Enligt departementsserien 2005:51 Energieffektivisering och energismart 

byggande har mer än 90 % av de byggnader som förväntas finnas om 50 år redan 

byggts [1]. Framtidens energianvändning är följaktligen beroende av de 

förändringar och energieffektiviseringar som görs i byggnader nu. 

 

Energieffektivisering innebär att med hjälp av ny teknik eller nya metoder erhålls 

samma resultat med mindre energi. Att energieffektivisera en byggnad istället för 

att riva och bygga nytt kan minska utsläppen av koldioxid och andra 

växthusgaser [2]. I en kontorsbyggnad där verksamheten är aktiv mellan åtta på 

morgonen och fem på eftermiddagen kan till exempel drifttiden anpassas efter 

dessa tider för belysning och ventilation.  

 

Byggnader har i regel en mycket lång livslängd och att renovera, bygga om eller 

se över byggnadens uppvärmning, ventilation och kyla bidrar till 

energieffektivisering, effektivare energianvändning i byggnader leder till ett 

minskat elbehov. [2] 

 

I Sverige uppgår elanvändningen till en tredjedel av landets totala 

energiförbrukning. Av den totala elförbrukning 2017 uppgick servicesektorns 

andel till 24,7 %. [3] Från 1990 till 2017 hade befolkningsmängden i Sverige 

ökat med ungefär 1,5 miljoner människor, ändå låg Sveriges elförbrukning 2017 

på samma nivå som 1990 [4]. Ett viktigt skäl till att bostäder och industrin har 

hög elanvändning beror på att kostnaden för fossila bränslen har ökat och därför 

har olja ersatts med el. En annan viktig faktor till att Sveriges bostäder och 

industri kräver mycket el är landets kalla klimat. [5] 

 

Gällande verksamhet inom politik rörande energimål har EU ett 

energieffektiviseringsdirektiv från 2012 där målet är att minska 

primärenergikonsumtionen i hela EU med 20 % till 2020 jämfört med tidigare 

prognoser [6]. EU har även mål att utveckla flera förnyelsebara energikällor för 

att uppnå de uppsatta klimatmålen och dessutom integreras nya metoder och 

forskning med marknaden för den förnybara energin [7] 

 

Många kommuner i Sverige jobbar aktivt med klimatarbetet, där bland Alvesta 

kommun som ligger i Kronobergslän och har 20 000 invånare. I Alvesta 

kommun styrs verksamheten i enlighet med EU:s och Sveriges mål angående 

klimat, med fokus på klimatanpassning och energieffektivisering kan många 

samhällsfunktioner bibehållas till exempel stabil energitillförsel och tillgång till 

säker hållbar energi. [8] 
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Alvesta kommun startade det allmännyttiga bostadsbolaget Hjorthagen 1948 [9] 

efter andra världskrigets slut då svenskens levnadsförhållande förbättrades i stor 

omfattning och Sverige fick ny bostadspolitik. Med ny bostadspolitik fick 

kommunerna större ansvar för bostadsbeståndet, bland annat allmännyttiga 

bostadsbolag [10]. 1996 ombildades Hjorthagen till Allbohus Fastighets AB [9] , 

många bostäder och lokaler i Alvesta tillhör Allbohus bland annat kommunhuset 

som byggdes 1967 [8]. 

 

Sedan 2011 har Allbohus jobbat med att sänka elförbrukningen i Alvesta 

kommunhus genom en rad olika åtgärder, nedanför listas åtgärder som 

beställaren har berättat om, i tidsordning: 

 

 2012 installerades sensorer i alla kontor, sensorerna detekterar 

personnärvaro i rummet vilket resulterar i att kylbafflarna bara är igång 

när det behövs. 

 

 2014 installerades sensor för markvärme till garageuppfarten som mätte 

utetemperatur och marktemperatur. När utetemperaturen understiger 4°C 

och marktemperaturen understiger 1,5°C aktiveras markvärme, då 

marktemperatur överstiger 3,5°C avaktiveras den. 

 

 2015 monterades solceller på kommunhusets tak och som solskydd 

liknande markiser, ovanför byggnadens fönster på södra och östra sidan. 

Solcellssystemet installerades av PPAM och togs i bruk 15 augusti 2015 

och består av dubbelsidiga solpaneler. Den här installationen är väl 

dokumenterad och kommer inte undersökas vidare i den rapporten.  

 

 2016 rengjordes den roterande värmeväxlaren i ventilationsaggregatet 

LA02 med kolsyreisblästring.  

 

 Under 2018 installerades frikyla till kylmaskinen VKA01.  
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1.2 Syfte och mål 
 

Projektets syfte är att utvärdera hur effektiva en del av de åtgärder som bidragit 

till en sänkning av fastighetselförbrukningen i Alvesta kommunhus.  

 

Undersökningen ska förse Allbohus med kunskap i form av en rangordning av de 

undersökta åtgärderna ur ett elbehovperspektiv, informationen kan sedan 

användas vid val av åtgärder för andra energikrävande byggnader.  

 

1.3 Avgränsningar 
 

Arbetet är fokuserat på att undersöka fastighetselen höghusdelen, lokalutrymmet 

och garaget i Alvesta kommunhus under perioden år 2011 till 2019.  

Uppvärmning ingår ej i fastighetselen då Alvesta kommunhus har uppvärmning i 

form av fjärrvärme. Belysning i de allmänna gångarna i lokalutrymmet ingår i 

fastighetsenergin, belysningen inne i affärerna räknas däremot som 

verksamhetsenergi och kommer inte behandlas i undersökningen. El som behövs 

till vitvaror, hushållsapparater, annan hemelektronik och belysning kommer inte 

behandlas. 

 

Fokus kommer läggas på minskning av elförbrukningen och vad som har skett 

under den avgränsade perioden. Minskning på grund av solcellerna kommer inte 

att utvärderas, fokus kommer inte läggas på ekonomiska aspekter kring 

elbesparing i Alvesta kommunhus eller på arbetsmiljö. Projektet är begränsat till 

kursens tidsram av 2019-03-25 till 2019-06-10 och under denna tid ges varje 

projektgrupp endast 200 timmar per person att arbeta, vilket ger en total grupptid 

på 800 timmar. 
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2. Teori 
 

2.1 Fastighetsautomatik 
 

Optimering av energianvändningen innebär lägre miljöpåverkan och kan göras i 

en fastighet med hjälp av fastighetautomation då tekniska system samlas i ett 

styr- och övervakningssystem. Styrning, reglering och övervakning av diverse 

system i en fastighet kategoriseras som fastighetautomation [11]. 

 

Ett automationssystem för en fastighet kan delas upp i tre olika nivåer. Den 

översta nivån kallas informationsnivån och är ett överordnat system som bland 

annat övervakar och styr tekniska installationer genom att samla in mätdata från 

programmerbara styrenheter [11]. I Alvesta kommunhus består den här nivån av 

en DHC där. Mätdata lagras och analyseras, därefter kan mönster för beteende i 

fastigheten fastställas. Beteendemönstret kan bland annat användas för att 

utveckla anpassade rapporter och för att manuellt interagera med systemet [12].  

 

Den mittersta nivån kallas för automationsnivån och består av de underliggande 

systemen till informationsnivån. Här finns programmerbara styrenheter som 

sköter övervakning och reglering av elektrisk och mekanisk utrustning i 

fastigheten [11]. I kommunhuset består den mittersta nivån av DUC:ar, 

styrenheterna sitter på styrobjekten i fastigheten och all information som samlas 

upp skickas vidare till det överordnande systemet. På den här nivån sker det 

mesta autonomt vilket innebär att systemen drivs vidare även ifall fel skulle 

inträffa på informationsnivån [11].  

 

Den nedre nivån, även kallat fältnivån, består av utrustning som används för 

detektion, mätning och manövrering av ställdon. Det kan till exempel handla om 

mätning av temperatur som görs av sensorer eller manövrering av ställdon som 

styr fläktar. På fältnivån kan styrning av vissa funktioner kontrolleras på rums- 

och zonnivå. [11] I kommunhuset finns det komfortreglerare och sensorer i varje 

kontor.  

 

Både det överordnade och de underliggande systemen kommer från företaget 

Schneider Electric AB. Central lagring och analys från styrsystemet samlas 

automatiskt i verktyget Momentum RC. 

  

2.2 Kyleffektbehov i kontor 
 

Kyleffektbehovet i ett idealtypiskt kontor med passivhus-isolering med normal 

fönsteryta kan beräknas grovt med en tumregel som innebär att för varje 

kubikmeter rumsinnehåll krävs en kyleffekt på 30W per kubikmeter. Hänsyn 

skall också tas till rummets typ, om ytterväggen/ fönstret är riktade mot söder 

ska 10W per kubikmeter adderas på kylbehovet [13]. I varje kontor finns 

dessutom interna värmetillägg, exempelvis personvärme, belysning och 
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elapparater. Dessa värmetillägg bidrar till övertemperatur vilket leder till ett ökat 

kylbehov.[13] 
 
Tabell 1. Den installerade effekten för interna värmetillägg [14] 

Personvärme 

(W/m
2 
Atemp) 

Belysning 

(W/m
2 
Atemp) 

Elapparater 

(W/m
2 
Atemp) 

4 8 10 

  

2.3 Kompressorkyla 
 

En kompressordriven kylmaskins process arbetar i en omvänd riktning i 

förhållande till en värmepump. Värme transporteras inte spontant från en kall 

kropp till en varm, det krävs ett visst arbete för att värme ska förflyttas mot 

strävan att uppnå jämvikt. Huvudkomponenter i kylmaskin består av en 

förångare där köldmediet tar värme från uteluften så att luften kyls, efter det går 

köldmediet till en kompressor där köldmediet blir komprimerat vilket leder till 

att ett högt tryck bildas och sedan förflyttar köldmediet sig vidare till en 

kondensor, där kyls köldmediet med antingen vatten eller luft som sedan går ut 

ur byggnaden, sist cirkulerar köldmediet vidare till stryporganet, här uppstår en 

tryckdifferens mellan kondensorn och förångaren. Ett mått på kylanläggningens 

effektivitet är den så kallade köldfaktorn, även känd som COP (coefficient of 

performance).  

[15] [16] [17] 

 

2.4 Frikyla 
 

Frikyla innebär att en byggnad kan kylas utan att inblanda någon form av energi, 

förutom den el som behövs till pumpar och fläktar. Beroende på om en byggnad 

har ett vattenburet system eller ett luftburet system varierar frikylans effektivitet. 

[18] 

 

Fördelen med frikyla är att energin som driver processen kan hämtas från 

naturen, till exempel luft eller vatten från sjöar där temperatur ofta är låg. Detta 

leder till att inget kompressorarbete behövs så länge temperaturskillnaden är 

tillräckligt stor [19]. Nackdelen med frikyla är att utetemperaturen ibland kan bli 

för hög och då krävs det andra kylmetoder för att bibehålla den önskade 

temperaturen inomhus. [20] 

 

 

I Alvesta kommunhus har en värmeväxlare dimensionerats i ett kylaggregat 

mellan köldmediet och luft för att minska temperaturdifferensen mellan uteluft 

och köldbärare efter värmeväxlaren. Då uteluften är under en viss temperatur kan 

allt vatten kylas mot uteluften och kylkompressorn kan stängas av. Omkoppling 

av systemet i Alvesta kommunhus sker vid en uteluftstemperatur på 11,5 °C. 

[21] 
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2.5 Ventilation 
 

Värmeförluster från ett ventilationssystem för en byggnad är ofta oundvikligt på 

grund av att luften måste bytas ut kontinuerligt. Detta behövs för att undvika fukt 

som kan medföra kondens på bland annat fönster, väggar och andra material, 

vilket i sin tur kan leda till mögel och rötskador. Det behövs även för att rena 

luften från föroreningar genom utspädning och för att minska lukt, då dålig luft 

och mögel kan orsaka allergier, speciellt hos små barn, som är mer mottagliga. 

En möjlig förutsättning för att motverka denna negativa påverkan är att 

ventilationen har ett svagt undertryck inomhus, vilket då förhindrar att fukten 

färdas och fäster sig i material som väggar och tak. Utöver luften som tillförs en 

byggnad via dess ventilation, tillkommer även så kallad ofrivillig ventilation som 

innefattar läckor från otäta källor, vädring, samt allmän öppning av dörrar och 

fönster. [22]  

 

Ett ventilationssystem bör underhållas för att bibehålla sin tänkta verkningsgrad. 

Boverket säger att detta bör ske i form av regelbunden rening av 

ventilationsaggregat, fläktar, kanaler och ventiler, samt genom byte av filter. [23] 

Det finns olika sätt att utföra rengöring på, men i Alvesta kommunhus gjordes 

detta med hjälp av kolsyreis. Kolsyreisblästring eller torrisblästring är en 

miljövänlig process som vid användning inte skadar materialet som rengörs eller 

bidrar till dess korrosion. Torris är koldioxid i fast form i form av pellets eller 

block. Koldioxid sublimeras till gasform vid -78,5°C och smälter därmed inte vid 

atmosfärstryck till flytande koldioxid. Vid blästring av torris blåses partiklar av 

fast koldioxid på -78,5°C mot en yta, vars beläggning då lossnar vid 

temperaturskillnaden. Torrisen expanderar sedan vid förångning och lämnar inte 

efter sig rester. [24] [25] 

 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är någonting som funnits sedan 1991 

och ska göras vid första installation, samt regelbundet därefter beroende på vilket 

system som används. Enligt Boverket bör flerbostadshus, kontorsbyggnader samt 

personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande med 

ventilationssystem av typen FT eller FTX kontrolleras var 3:e år och 

ventilationssystem av typen S, F, FX i samma byggnader var 6:e år. Förutom att 

kolla efter föroreningar, kontrolleras vid den regelbundna undersökningen att 

ventilationssystemets funktion stämmer överens med dess egenskaper då den 

först togs i bruk. Om fel upptäcks och noteras från kontrollant är det sedan 

byggnadens ägare som har ansvar att säkerställa åtgärden omedelbart. Inga 

sådana krav kunde hittas för byggnader byggda 1967. [26] [27] 
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2.6 Kylbafflar 
 

En kylbaffel är ett vattenburet system för komfortkyla. Kylbaffelns utseende 

påminner mycket om belysningsarmatur då den är inbyggd i ett plåthölje som är 

öppet upptill och har ett galler undertill. Kylbaffeln består av flera tunna 

plåtlameller som fungerar som kylflänsar till två kopparrör vilka 

genomströmmas av kylvatten. [28] En kylfläns funktion är att öka förmågan till 

värmeutbyte med omgivningen hos den intilliggande maskindelen [29].  

 

På grund av risken för kondens, som kan uppstå när varm luft kyls, samt kallras, 

begränsas baffelns maximala kyleffekt. Om temperaturen på tilluften understiger 

daggpunktstemperaturen kan kondens bildas på kylbaffelns rör och lameller som 

sedan kan droppa ner i kontoret. [28] Daggpunktstemperatur avser temperaturen 

luft kan avkylas till utan att innehåll av vattenånga och lufttryck ändras och 

således ingen kondensation påbörjas [30].  

 

2.7 Myndigheters krav 
 

Den relativa fukthalten i luften får inte överstiga 70% då detta ökar risken för 

tillväxt av kvalster och alger samt kondensutfällning på byggnadsdelar. Den 

relativa fukthalten får inte heller understiga 20% då detta påverkar slemhinnor 

och hud. Det som påverkar fukthalten är tilluftens fukthalt samt fukttillskott av 

processer och människor. Vistelsezonen får inte bli för varm vilket kan 

motverkas genom att tilluften är sval, dock accepteras sällan en större differens 

mellan vistelsezonens temperatur och tilluftens temperatur än 8°C på grund av 

risk för drag. Ekvation 1 kan bland annat användas för att bestämma storleken på 

bortförd värmeeffekt.  

 

𝑃 = 𝜌 ∗  𝑞 ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇2 − 𝑇1)    (1) 

  

q =luftflödet (m
3
/s) 

Cp =specifik värmekapacitet för luft, 1000 J/(kg°C) 

ρ = densitet för luft, 1,2kg/m
3
 

T2=rumsluftens temperatur (°C) 

T1=tilluftens temperatur (°C) 

 

På grund av att en del av värmeöverskottet ackumuleras i byggnadens väggar 

samt att strålningsvärmen från solen genom fönster är svårbedömd, är 

kylbehovsberäkningar komplicerade att genomföra och därför används 

datorbaserade dynamiska beräkningsverktyg vid projektering av 

komfortkylsystem för att beräkna övertemperatur och dimensionera kylsystemet. 

[16]  
 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Rho
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När det kommer till ventilation är det viktigt att ha rätt luftflöde i en 

kontorsbyggnad som är anpassad efter antalet personer. Arbetsmiljöverkets 

regelverk omfattar arbetskontor, vilket innebär att uteluftsflödet i kontor där 

personer stadigvarande vistas inte ska underskrida 0,35 
𝑙

(𝑠∗𝑚2𝑔𝑜𝑙𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎)
 och  

7 
𝑙

(𝑠∗𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛)
 . Föroreningar knutna till verksamhet och inredning som ska 

ventileras bort tas i åtanke med hjälp av areatillägget dock kräver många 

verksamheter mer än detta. [18]  

 

2.8 Solceller 
 

De dubbelsidiga solpanelerna producerar el på båda sidor och är 

halvtransparenta. Solpanelerna från PPAM har blivit godkända att inte bara 

användas som solceller utan även som till exempel fallskydd, tak, balkongräcke 

eller solskydd som på Alvesta kommunhus. För bästa effekt ska dessa solceller 

monteras på platta tak upp-lutade på ställningar. Om de ska monteras direkt på 

ett tak är färgen på taket betydande för hur mycket el som genereras. Desto 

ljusare tak desto mer ljus kommer att reflekteras och därav generera mer el.  

 

Solceller ska för högsta verkningsgrad installeras riktade mot syd. Solceller som 

är riktade mot öst och väst genererar 80% av vad solceller som är riktade mot 

söder. På Alvesta kommunhus är solceller både monterade mot söder och öster.  

Önskvärd lutning på solcellspaneler varierar beroende på var i landet de ska 

installeras. I Alvesta är bästa vinkel 35°, dock varierar verkningsgraden endast 

med några få % om vinkeln skulle avvika från det optimala. Det viktiga är att 

vinkeln ligger mellan 15 och 60 °C. [31] 
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3. Metod 
 

Data för elförbrukning ska samlas in månadsvis för åren 2011–2019 från RC 

momentum så att jämförelse mellan de olika årens månadselförbrukning kan 

göras. Genom diskussion med beställaren tas relevanta åtgärder fram som lett till 

minskning av den totala elförbrukningen. Beroende på åtgärd görs faktabaserade 

antaganden så att teoretisk besparing kan beräknas då vissa data inte finns 

tillgänglig för undersystem. Väderdata för de olika åren sammanställs och 

granskas noggrant för att med hjälp av de teoretiska beräkningarna förklara 

varför sänkning eller höjning av elförbrukning skett.   
 

4. Genomförande 

 

Då syftet var att rangordna åtgärder som bidragit till en minskad elförbrukning i 

Alvesta kommunhus analyserades först data för den totala elförbrukningen. Till 

följd av att det inte fanns undermätare till alla system i byggnaden saknades data 

för elförbrukning på enskilda system. Beställaren från AllboHus nämnde när 

åtgärder på olika system gjorts mellan 2011–2019 och därför kunde teoretiska 

antaganden göras. Beräkningar gjordes för att ta fram teoretiska värden på hur 

mycket elförbrukningen kan ha sänkts till följd av åtgärderna.  
 

4.1 Teoretiska antaganden för kontor 
 

För att genomföra beräkningarna av kyleffektbehovet i kontoren före och efter 

installation av sensorer i kontoren gjordes följande antaganden, se tabell 2. 
 
Tabell 2.  Faktabaserade antaganden som gjorts för att utföra teoretiska beräkningar 

Kontors medelgolvarea [m
2
] 18,9 

Kontors medelvolym [m
3
] 45,3 

Andel använda kontor i juni 2/3 

Andel använda kontor i juli 1/2 

Andel använda kontor i augusti 2/3 

Solinstrålning [h/dag] 5 

Timmar innan sensorer [h/dag] 9 

Timmar efter sensorer [h/dag] 7 

Antal kontor mot söder per våning 5 

Antal kontor på en våning baserat på antagen medelvolym  15 

 

Antaganden som presenteras i tabell 2 har gjorts genom olika beräkningar och 

samlad information från beställaren. Under sommarmånaderna juni, juli och 

augusti behövs kylning till kontoren varje vardag, av den orsaken genomfördes 

teoretiska beräkningar för endast dessa tre månaderna, se bilaga 2.  
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Genom att mäta kontoren med hjälp av ritning över plan fyra, se bilaga 3, och 

anta att kontoren hade takhöjd på 2,4 m efter arbetsmiljöverkets 

rekommendationer för cellkontor [32]. Med dessa antaganden räknades en 

genomsnittsvolym och genomsnittsarea ut av kontoren, baserat på medelvolymen 

antogs även antal kontor på vardera våningen. Antaganden om 

kontorsanvändningen gjordes eftersom beställaren berättade att största delen av 

personalstyrkan tar semester i juli och en mindre andel i juni och augusti.  

 

Vidare antaganden gjordes att 5 styck kontor har yttervägg mot söder på varje 

våning och får 5 timmars solinstrålning varje dag, personalen är ute på lunch och 

ärenden 2 timmar under en jobbdag på 9 timmar. Sommarmånaderna juni, juli 

och augusti antogs vara de månaderna då det krävdes mest kylbehov i kontoren, 

vilket resulterade i att det var dessa tre månader som jämfördes innan och efter 

installation av sensorer. Faktabaserade antaganden om hur mycket 

kyleffektbehov ett kontor kräver antas från teorin under rubriken kyleffektbehov i 

kontor. 
 

4.2 Teoretiska antaganden för markvärme 
 

Efter diskussion med beställare bestämdes drifttid på markvärme innan 

installation av sensor till 24 timmar, markvärmen antogs även vara nödvändig 

oktober-maj. Till uträkning av hur många timmar som markvärme var på mellan 

oktober 2014 och maj 2015, då sensorn installerats, samlades data för varje dags 

maximum- och minimumtemperatur och sammanställdes [33].  

Eftersom det inte fanns någon data över marktemperaturen antogs markens 

temperatur alltid vara under 3,5°C när lufttemperaturen understeg 4°C. När 

temperaturen var under 4°C antogs att markvärmen behövde vara på konstant, 

det vill säga uppfarten värmdes inte upp till 3,5°C för att sedan starta igen lite 

senare.  

 

På grund av att sensorn startade då temperaturen understeg 4°C räknades dagar 

med minimumtemperatur över 4°C bort. De dagar då maximumtemperaturen var 

under 4°C räknades att markvärme var igång 24 timmar. De dagar då 

maximumtemperaturen översteg 4°C men minimumtemperaturen understeg 4°C 

användes ekvation 2, se nedan, för att räkna ut hur stor andel av dygnets timmar 

som markvärme var på, se bilaga 1.  

 

  

𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 =
𝑡𝑠𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟−𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑡𝑚𝑎𝑥−𝑡𝑚𝑖𝑛
    (2) 

 

tsensor= 4°C 

tmin= Dagens minimumtemperatur 

tmax= Dagens maximumtemperatur 
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4.3 Teoretiska antaganden för kolsyreisblästring 
 

Mätdata från ventilationsaggregatet LA02 fanns från 2016–2019 på Momentum 

RC. Allbohus rengjorde den roterande värmeväxlaren i maj 2016 genom 

kolsyreblästring och den har inte rengjorts sedan dess. Eftersom installationen 

skedde i maj gjordes teoretiska beräkningar från och med juni. Efter diskussion 

med beställaren fastställdes ett förbättrat luftflöde på 25% och en förbättrad 

verkningsgrad på 9% efter kolsyreisblästring.  
 

4.4 Frikyla 
 

Enligt beställaren installerades frikyla till kylmaskinen VKA01 någon gång 

under 2018. Det har funnits undermätare på VKA01 sedan slutet av 2012, vilket 

medförde att elförbrukning innan och efter installerad frikyla kunde jämföras.  

 

Tidpunkt under 2018 för installation av frikyla har inte uppdagat, på grund av 

detta jämförs data för 2017 års elförbrukning med 2019 års elförbrukning då 

frikyla med säkerhet var installerad. Månaderna som jämförs är januari och 

februari då det endast fanns data för dessa månader tillgängligt för 2019 i RC 

momentum. Temperaturerna från januari och februari under åren 2017 och 2019 

hämtades för att möjliggöra jämförelser mellan elförbrukningen och 

temperaturer [33]. Data för elförbrukning mellan sommarmånader juni, juli, 

augusti under 2017 och 2018 jämfördes också med varandra.  
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5. Resultat och analys 
 

Nedan redovisas resultatet erhållet av att ha granskat data från RC momentum och från 

de teoretiska beräkningarna.  

 

5.1 Total elförbrukning 
 

Figurerna nedanför visar den totala elförbrukningen under åren 2011–2018. 

Eftersom mätdata endast är tillgängligt från januari och februari under 2019 

kommer data från 2019 uteslutas i figurerna.  

 

Kommunhusets elförbrukning har minskat varje år förutom år 2015, se figur 1.  

 

 
Figur 1. Alvesta kommunhus elförbrukning årsvis. [34] 

Tabell 3 visar hur elförbrukningen förändrats mellan de olika åren. Det är endast 

förändringen mellan 2014 och 2015 som visar på en ökning av elförbrukningen. 

Den största minskningen skedde mellan 2015 och 2016 medan den minsta 

skedde mellan 2012 och 2013.  

 
Tabell 3. Differensen i elförbrukning mellan de olika åren, positiv differens innebär minskning och negativ 
differens innebär ökning av elförbrukningen. [34] 

År  Differens [kWh] 

Δ 2011–2012 29 701 

Δ 2012–2013 15 743 

Δ 2013–2014 56 389 

Δ 2014–2015 – 27 943 

Δ 2015–2016 90 810 

Δ 2016–2017 19 023 

Δ 2017–2018 33 576 
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Alvesta kommunhus elförbrukning håller sig på en relativt stabil nivå under åren 

2016-2018, se figur 2. De tidigare åren har förbrukningen fluktuerat mer mellan 

månaderna.  

 

 
Figur 2. Alvesta kommunhus elförbrukning månadsvis, 2011-2018. [34]  
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5.2 Mätresultat och beräkningar för åtgärder 
 

5.2.1 Kyleffektbehov i kontor 

 

Med hjälp av antaganden under avsnittet Teoretiska antagande kontor och 

värden i tabell 2 beräknas differensen mellan elförbrukningen innan och efter 

installation av sensorer i kontoren, för beräkningar se bilaga 2.  

 

Tabell 4 visar att den största teoretiska elbesparingen skedde i augusti och den 

minsta i juli.  

 
Tabell 4. Resultat för teoretiska beräkningar av kyleffektbehovet i juni, juli och augusti i alla kontor innan 
och efter sensorerna installerades. 

  Juni Juli Augusti 

Elförbrukning före (2011) [kWh]   20 545,7 18 719,9 21 363,5 

Elförbrukning efter (2012) [kWh]      19 370,6       17 720,4       20 251,1 

Differens [kWh]             1 064,0 999,6              1 112,4 

 

 

I tabell 5 visas den verkliga elförbrukningen för Alvesta kommunhus under 2011 

och 2012 och den faktiska energibesparingen som gjordes varje månad. Den 

teoretiskt uträknade besparingen uppgår till cirka hälften av den verkliga 

besparingen. En månadsvis genomsnittlig elbesparing kunde beräknas till 2229 

kWh genom att ta ett medelvärde från värdena under juni, juli och augusti 

månad.  

 
Tabell 5. Den totala elförbrukningen i juni, juli och augusti under 2011 och 2012 samt differensen mellan 
dessa år. [34] 

  Juni Juli Augusti 

Total elförbrukning (2011) [kWh] 27 643 28 565 28 565 

Total elförbrukning (2012) [kWh] 25 313 26 444 26 330 

Differens [kWh] 2 330 2 121 2 235 
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5.2.2 Markvärme 

 

Antalet timmar markvärme används oktober 2013 till maj 2014, då sensor inte 

var installerad uppgår till 5088 medan antalet timmar oktober 2014 till maj 2015, 

då sensor var installerad uppgår till 2317, se tabell 6. Den minskade 

användningen av markvärme tack vare sensorn, ska då enligt det teoretiska 

resultatet leda till en genomsnittlig minskning på 8416 kWh per aktiv månad.  

   
Tabell 6. Markvärme före och efter sensor  

 

2013–2014 2014–2015 Differens 

Antal timmar [h] 5 088,0 2 317,3 2 770,7 

Elförbrukning [kWh] 123 638,4 56 310,4 67 328,0 

Genomsnittsförbrukning/månad [kWh] 15 454,8 7 038,8 8 416,0 

 

De månaderna som sensorn gjorde störst skillnad var oktober och maj se tabell 7, 

där besparingen uppgick till 17 656 kWh respektive 17 218 kWh. I februari 

månad skedde ingen besparing.  
 
Tabell 7. Förbrukning oktober-maj före och efter sensorinstallation, samt besparing. 

Månad 

Förbrukning utan sensor 

[kWh] 

Förbrukning 

sensor [kWh] 

Besparing  

[kWh] 

 

Oktober 18 079,2 423,2 17 656,0 

November 17 496,0 2 120,8 15 375,2 

December 18 079,2 11 406,6 6 672,6 

Januari 18 079,2 13 056,3 5 022,9 

Februari 16 329,6 16 329,6 0,0 

Mars 18 079,2 7 486,3 10 592,9 

April 17 496,0 3 732,5 13 763,49 

Maj 18 079,2 861,2 17 218,0 

 

Differensen för den totala verkliga förbrukningen för varje månad under 

månaderna oktober-maj före och efter sensorinstallationen visar på en ökning i 

elförbrukningen, se tabell 8.  

 
Tabell 8. Data över den totala elförbrukningen under den analyserade perioden för markvärme. [34] 

  2013–2014 [kWh] 2014–2015 [kWh] Differens [kWh] 

Oktober 24 416 24 909 493 

November 19 909 26 003 6 094 

December 19 620 24 888 5 268 

Januari 22 549 32 034 9 485 

Februari 19 403 32 203 12 800 

Mars 19 596 27 186 7 590 

April 17 375 25 365 7 990 

Maj 18 229 20 580 2 351 
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5.2.3 Kolsyreisblästring  

 

Genom rening av den roterande värmeväxlaren med kolsyreis blir det ett högre 

luftflöde och fläkteffekten förbättras, se ekvation 1, vilket leder till en bättre 

verkningsgrad på systemet. Ett ökat luftflöde med 25 % gav i detta fall en ökad 

verkningsgrad med 9 %.  

 

Elförbrukning innan juni 2016 beräknas genom ökning i verkningsgrad på 9 % 

från blästringen. Detta resulterar i en total minskning av elförbrukningen på 2851 

kWh, se tabell 9. Den genomsnittliga månadsbesparingen resulterar i 238 kWh.  

 
Tabell 9. Teoretisk elförbrukning för LA02 innan rengöring och verklig elförbrukning efter rengöring. [34] 

  

2015–2016  

[kWh] 

2016–2017  

[kWh] 

Differens  

[kWh] 

Juni 3 793,4 3 452,0 341,4 

Juli 3 349,5 3 048,0 301,5 

Augusti 3 453,8 3 143,0 310,8 

September 3 242,9 2 951,0 291,9 

Oktober 2 453,8 2 233,0 220,8 

November 2 173,6 1 978,0 195,6 

December 1 817,6 1 654,0 163,6 

Januari 1 959,3 1 783,0 176,3 

Februari 1 979,1 1 801,0 178,1 

Mars 2 346,2 2 135,0 211,2 

April 1 926,4 1 753,0 173,4 

Maj 3 184,6 2 898,0 286,6 

Total 31 680,2 28 829,0 2 851,2 

 

 

Den verkliga förbrukningen för LA02 i maj 2016 uppgick till 5133 kWh och år 

2017 uppgick den till 2898 kWh. Den verkliga minskningen i elförbrukning 

mellan dessa år var 43,5%. Verkliga värden för LA02 innan maj 2016 saknas och 

kan därför inte jämföras.  
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5.2.4 Frikyla 

 

Frikyla installerades under 2018 i VKA01, i tabellerna nedan visas mätdata från 

2017 då frikyla ännu inte installerats samt mätdata från 2019 då frikyla 

installerats, se avsnitt 4.4 Frikyla. 

 

Ingen större skillnad i elförbrukning detekteras i varken januari eller februari 

under åren 2017 och 2019. Tabell 10 visar att det är en genomsnittlig 

månadsökning med cirka 1 kWh från 2017 till 2019. I både januari och februari 

under 2019 var temperaturen under 11,5 °C dygnet runt för alla dagar, se bilaga 

7. Det resulterar i att frikyla kunde användas alla dygnets timmar dessa dagar 

förutom den 26 februari.   

 
Tabell 10. Elförbrukningen för VKA01 under januari och februari under åren 2017 och 2019. [34] 

  Januari Februari 

Elförbrukning 2017 [kWh] 30 27 

Elförbrukning 2019 [kWh] 31 28 

 

KM01 kyler serverhallen som behöver kylas året om, tabell 11 visar 

elförbrukningen för KM01 och VKA01 under samma tidsperiod innan installerad 

frikyla. Under januari och februari är elförbrukningen ungefär 43 gånger större i 

KM01 jämfört med VKA01.  

 
Tabell 11. Elförbrukningen för KM01 och VKA01 i januari och februari under 2017. [34] 

  Januari Februari 

KM01 [kWh] 1295 1172 

VKA01 [kWh] 30 27 

 

Tabellen 12 visar att elförbrukningen för sommarmånaderna (juni, juli, augusti) 

har gått upp, den procentuella förändringen uppgår till 95 % mellan juni 2017 

och juni 2018 och ökningen är mer än 100 % för mellan juli-augusti 2017 och 

juli-augusti 2018.  

 
Tabell 12. Elförbrukningen för VKA01 under juni, Juli och Augusti under åren 2017 och 2018. [34] 

  Juni Juli Augusti 

Elförbrukning 2017 

[kWh] 
990 964 1 014 

Elförbrukning 2018 

[kWh] 
1 928 4 521 3 033 

Procentuella förändring  0,95 3,69 1,99 
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6. Diskussion 
 

6.1 Totala elförbrukningen 
 

Direktiv från EU och Sverige har en viss inverkan på verksamheten i Alvesta 

kommun då klimatmål med fokus på energieffektivisering är i enlighet med EU:s 

och Sveriges. Som nämnts i bakgrunden låg Sveriges elförbrukning 2017 på 

samma elförbrukning som 1990, trots ökad befolkningsmängd. Alltså är det inte 

enbart en trend i Alvesta att elförbrukningen minskar utan i hela Sverige. Alvesta 

kommunhus totala förbrukning har även blivit mindre fluktuerande sedan 2015. 

Innan dess var förbrukningen som mest fluktuerande under sommarhalvåret och 

har sannolikt stabiliserats sedan installationen av markissolcellerna.  

 

Elförbrukningen har minskat alla år förutom 2015, vad detta beror på är svårt att 

säga. Det som åskådliggörs i figur 2 är att elförbrukningen under 

vintermånaderna har sänkts mycket år 2014 och 2016–2018. 2015 års 

vinterförbrukning är lika hög som 2011–2013, vilket antagligen är det som höjt 

totala elförbrukningen för 2015. Att förbrukningen är högre under vintern beror 

inte på utomhustemperaturen då uppvärmning sker med hjälp av fjärrvärme.  

 

Minskningen i elförbrukning var som störst år 2016. Detta kan förklaras av att 

elförbrukningen var väldigt hög 2015 men till största del av att solcellerna blivit 

installerade och är verksamma under år 2016 och genererade 60 385 kWh som 

subtraheras från den totala elförbrukningen, se bilaga 9. Trots att solcellerna 

genererade mindre el år 2017 har den totala förbrukningen ändå minskat med 

19 023 kWh.  

 

Alla temperaturer använda i rapporten är tagna för Växjö då data för Alvesta inte 

funnit tillgänglig, detta kan ha påverkat resultatet för markvärme och frikyla.  
 

6.2 Kontor 

Den teoretiskt beräknade kyleffektbesparingen uppgick till hälften av den totala 

besparingen som gjordes sommarmånaderna 2012 i jämförelse med 

sommarmånaderna 2011. Det kan bero på de teoretiska beräkningarna inte 

beräknades med några specifika värden för kommunhusets fönster och väggar 

utan har använt siffror för nybyggda kontor. Om vi hade använt specifika siffror 

för just Alvesta kommunhus som byggdes 1967 är det sannolikt att 

kyleffektbesparingen hade gått upp. Kylning i kontoren sker inte enbart juni, juli 

och augusti, utan kan även behövas på vår och höst, vilket skulle öka den 

teoretiska besparingen något.  Dock kan det vara så att den totala 

elförbrukningen inte enbart sänkts till följd av installationen av sensorerna. 

Medeltemperatur för månaderna juni, juli och augusti under åren 2011 och 2012 

hittas i bilaga 6, differensen mellan månaderna de olika åren visar att 

elbesparingen inte beror på att utomhustemperaturen har varit annorlunda.  
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6.3 Markvärme 
 

Den teoretiskt uträknade besparingen uppgår med stor sannolikhet till lägre 

besparing än den verkliga då uträkningarna inte tar hänsyn till att sensorn även 

mäter marktemperatur. Ekvation 2 är inte helt tillförlitlig då den endast ger en 

andel av dagens temperatur som är under 4 °C och tar inte hänsyn till tidsspannet 

som de kalla temperaturerna inträffar. Vid analys av den totala elförbrukningen 

under jämförelseperioderna visar det att elförbrukningen har ökat markant under 

vintermånaderna från 2014 till 2015, då elbesparing av sensorinstallationen 

borde gett som störst utslag 

 
 

6.4 Kolsyreisblästring 

 

Att rengöra med kolsyreis gav i det här fallet en ökad verkningsgrad på 9 %. 

Rengöring med kolsyreis kan vara effektivt beroende på pris och dess varighet. 

Kolsyreisblästringen skedde 2016 och har inte upprepats efter det, i bilaga 8 

redovisas elförbrukningen för ventilationen 2019. Vid analys av 2019 års 

elförbrukning kan det konstateras att den vunna verkningsgraden 2016 gått 

förlorad då luftflödet blivit sämre igen på grund av igentäppning. Enligt detta 

resultat bör byggnaders ventilationssystem regelbundet rengöras och följa 

instruktioner från en inspektion av OVK oavsett när byggnaden byggdes. 

 

6.5 Frikyla  
 

Data från RC Momentum visar att elförbrukningen inte har gått ner sedan 

installationen av frikyla, det kan verka märkligt eftersom frikyla kunde användas 

alla dygnets timmar då maximumtemperaturen låg under 11,5°C alla dagar i 

januari och februari. Det kan bero på är att användningen av VKA01 är låg under 

vinter eftersom den kyler utrymmen i höghusdelen vilka inte är i så stort behov 

av nedkylning under vintern. Om frikyla installerats på KM01, som bland annat 

kyler serverhallen som alltid är i behov av nedkylning, är det möjligt att frikylan 

hade gjort större nytta. Frikylan kan inte användas på sommaren när den hade 

gjort som mest nytta, då temperaturen sällan understiger 11,5°C på dagen och 

verksamheten endast är igång dagtid.  

 

Data från tabell 12 visar att elförbrukningen under juni, juli, augusti 2017 och 

juni, juli, augusti 2018 har ökat mer 100 %, orsaken är att temperaturen är 

mycket varmare under dessa månader vilket leder till att ett ökat behov av 

kylning, dessutom har sommaren 2018 varit väldigt varm (se bilaga 5). Tabell 12 

visar också att elbehovet stiger mellan sommarmånaderna 2017 och 2018 trots 

att en installation av frikyla har skett under 2018 enligt beställaren, det betyder 

att frikyla inte har varit till nytta om installationen då antas vara innan sommaren 

2018. På grund av att datum för installation av frikyla saknas är det svårt att 

tolka om frikyla har bidragit till en sänkning av elförbrukning då kylan behövs 

mest under sommarmånader (juni, juli, augusti). Detta kan även bero på att 

medeltemperaturen under sommarmånaderna 2017 och 2018 har varit över 11,5 
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°C (se bilaga 5) vilket påverkar utnyttjande av frikyla då omkoppling sker vid 

uteluftstemperatur på 11,5 °C. Det här attributet är alltså en begränsning för 

utnyttjande av frikyla som bestäms av utetemperaturen.  

 

För att få ut mer effekt av frikyla behövs en längre utnyttjande tid, det vill säga 

en nyttjande tid utöver verksamhetstider eftersom det ofta är kallare på kvällar 

och nätter. För att kunna utvärdera hur effektiv användning av frikyla är behövs 

mer data och analysering under en längre period. En utvärdering under en längre 

tid skulle behöva göras för att se om frikylan har gjort någon skillnad för Alvesta 

kommunhus elförbrukning.  

 

6.6 Slutsats 
 

Den åtgärd som med stor marginal varit effektivast, enligt vår utvärdering, var 

installation av sensor för markvärme. Den genomsnittliga månadsbesparingen 

uppgick till 8416 kWh under de aktiva månaderna. Sensorinstallationen för 

markvärme uppgår till 277,5% av den näst effektivaste åtgärden som var 

installation av sensorer i kontor.  

 

Sensorinstallation i kontoren resulterade en genomsnittlig besparing på 2229 

kWh per uträknad månad. Slutsatsen som dras av detta resultat är att installation 

av sensorer har gjort en stor skillnad för Alvesta kommunhus elförbrukning.  

 

Vårt teoretiska resultat för kolsyreisblästring uppgick till en genomsnittlig 

månadsbesparing på 238 kWh under det följande året efter rengöringen. 

Blästringen av LA02 gjordes 2016 och data för elförbrukningen i RC momentum 

för februari-april 2019 visar redan en fördubbling av elförbrukningen jämfört 

med data för 2018, se bilaga 8. Kolsyreisblästring är alltså inte en långsiktig 

lösning jämfört med sensorinstallationerna då det behöver göras regelbundet för 

att bibehålla effektiviteten.  

 

Det finns inte tillräckligt med data för VKA01 för att kunna göra en rättvis 

bedömning av frikylainstallationen. Frikyla kunde användas alla dagar i januari 

och februari 2019 trots detta har ingen elbesparing skett. I nuläget är frikyla den 

minst effektiva åtgärden som vi utvärderat, dock hade ett större tidsspann behövt 

undersökas då höghusdelen kommer vara i större behov av kylning under våren 

och hösten.  
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8. Bilagor 
Bilaga 1.  
Uträkningar över hur många timmar som markvärme användes efter installation 

av sensor.  

 
Bild 1 Maximum-och minimumtemperatur, samt andel timmar då dagens temperatur understeg 4°C. 
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Bilaga 2.  
Teoretiska uträkningar, antaganden och resultat för kontor.  

 
Bild 2. Data, antaganden och resultat för kontorsberäkningar.  
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Bilaga 3.  
Ritning som använts för att räkna ut genomsnittsvolym, -area och antar kontor 

mot söder 

 
Bild 3. Ritning över plan 4 i Alvesta kommunhus 
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Bilaga 4. 
Rådata för figur 1 och 2 över den totala elförbrukningen, samt undermätarna.  

 
Bild 4. Data tagen från RC momentum över total elförbrukning samt över undermätarna 
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Bilaga 5.  
Medeltemperaturer från alla månader mellan 2011–2018 som använts för 

kontorsberäkningar.  

 
Bild 5 data för medeltemperaturer för varje månad under åren 2011–2018.   
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Bilaga 6. 
 

I tabell 5 visas medeltemperaturen för juni, juli och augusti. 

Medeltemperaturerna för juni och juli var högre 2011 än 2012, endast augusti 

hade en högre medeltemperatur år 2012 än 2011. Differensen var som störst för 

juni månad.  

 
Tabell 13. Medeltemperaturerna för sommarmånaderna 2011 och 2012. [35]  

  Juni Juli Augusti 

Medeltemperatur (2011) [°C] 15,4 17 15,3 

Medeltemperatur (2012) [°C] 12,5 16 15,4 

Differens [°C] 2,9 1 – 0,1 
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Bilaga 7. 

Maximum- och minimumtemperatur för Växjö i januari samt februari 2019 som 

använts för frikylaberäkningar.  

 

 
 
Figur 3.  Maxtemperaturen i Växjö under januari 2019. [33] 

 

 

Figur 4. Maxtemperaturen i Växjö under februari 2019. [33] 
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Bilaga 8. 
Mätdata för elförbrukning (i kWh) för ventilationsaggregatet LA02 i Alvesta 

kommunhus under åren 2016–2019. 

 

 
Bild 6. Elförbrukning i kWh för ventilationsaggregatet LA02 [34]  
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Bilaga 9. 
 

Då solcellerna blev installerade i mitten av augusti 2015, var 

solcellsförbrukningen det året inte så hög, se figur 6. Den högsta förbrukningen 

av solcellsel påträffas år 2016 då förbrukningen låg på 60 385 kWh.  

 

 

 
Figur 5. Förbrukad solcellsel årsvis, 2015–2018. [34] 
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