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Sammanfattning
Fårdalas samfällighet ligger i Tyresö kommun i Stockholm. Samfällighetens
energianvändning har analyserats för att hitta möjliga energieffektiviseringsåtgärder. Fårdala
är indelat i tre områden; Eken, Tallen och Valen, vilka tillsammans har runt 180 hus. Husens
energianvändning varierar, både mellan olika byggnader samt beroende på årstiden.
Energianvändning beror på flera faktorer som antal inneboende, livsstil och brukarbeteende.
Syftet med detta projekt är att analysera tillgänglig data och att föreslå olika åtgärder som kan
implementeras för att skapa ett mer energieffektivt Fårdala.
Bland de åtgärder som undersökts har både mer övergripande åtgärder (nytt kulvertsystem
och energiåtervinning från avloppsvatten) undersökts liksom åtgärder den enskilde
bostadsägaren kan implementera (FTX-system samt styrning av radiatorer). Efter att
byggnaderna med högst respektive lägst energianvändning för uppvärmning identifierats
simulerades dessa med hjälp av mjukvaran DesignBuilder för att undersöka effekten av ett
installerat FTX-system. Implementerandet av ett nytt kulvertsystem, energiåtervinning från
avloppsvatten samt radiatorstyrning gjordes genom beräkningar baserade på erhållen data.
Projektets resultat visade att implementerandet av ett FTX-system minskade
uppvärmningsenergin för byggnaden med högst energianvändning men ökade
uppvärmningsenergin för byggnaden med minst energianvändning i och med att även
luftomsättningen ökade. För huset med tidigare hög uppvärmningsenergianvändning skulle
den totala energianvändningen (inklusive den ökade elanvändningen) minska med 24 %
vilket ger en relativt hög återbetalningstid på 21 år. Implementering av radiatorstyrning kan
minska energianvändningen med ca 10 % och har en diskonterad återbetalningstid på ca 4 år.
Även de mer övergripande förslagen visade sig positivt förändra energianvändningen. Ett nytt
kulvertsystem skulle minska den köpta fjärrvärmen med en tredjedel och investeringen har en
återbetalningstid på 11 år. Om även ett system för energiåtervinning av avloppsvatten görs
minskar energianvändningen ytterligare vilket ger än ännu lägre återbetalningstid på mindre
än 7 år. Från dessa resultat kan det konstateras att kulvertbyte och energiåtervinning av
avloppsvatten ur en ekonomisk synvinkel är ett lönsamt alternativ för Fårdala.
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Abstract
Fårdala’s community is located in Tyresö municipality in Stockholm. Community’s energy
usage has been analyzed to identify potential energy efficiency measures. Fårdala is divided
into three areas: Eken, Tallen and Valen and contains around 180 houses. The energy usage
varies between the different houses and also depends on the season. Furthermore, this
depends on several factors like the number of occupants, lifestyle and user behavior. The
purpose of this project is to analyze the available data and to propose various measures that
could be implemented to create a more energy efficient community.
Measures for the whole community (new culvert system and spill water heat recovery) as
well as for the single houses (FTX system and the control of radiators) were investigated.
Houses that have the highest and lowest heating demand were identified and simulated using
the software DesignBuilder to examine the effect of an installed FTX system. Implementation
of a new culvert system, energy recovery from spill water and radiator control was done
based on the data obtained.
The results of this project show that the implementation of FTX system would reduce the
heating demand for the houses with the highest energy usage, but increase the heating
demand for those with the lowest energy usage since the air change rate would also get
increased. For the houses with high heating demand, the total energy (including the increased
electricity usage) would decrease by 24 % resulting in a relatively long payback period of 21
years. The implementation of radiator controls could reduce the energy usage by about 10 %
and have a payback time of four years. On the other side, the measures on the community
level have shown a positively change in the energy usage. A new culvert system would
reduce the purchased district heating by a third and such investment has a payback period of
11 years. Moreover, if a system for energy recovery from spill water would be also
integrated, the energy usage would be reduced and this would result in a lower payback
period of less than 7 years. From these results, it can be concluded, that the culvert
replacement and energy recovery from spill water would be a feasible alternative for Fårdala
from an economic perspective.
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Introduktion
En del av de så kallade 20-20-20 målen som satts upp av EU, uppmanar till en minskad
energianvändning (EUROPEAN COMMISSION, 2010). Tack vare Boverkets fastställda
täthetskrav för hus som är byggda efter 80-talet har svenska byggnaders energiprestanda
förbättrats. Däremot har de byggnader som uppförts under miljonprogrammet, mellan 1965
och 1974, stora energiproblem och situationen har undersökts och diskuterats flitigt.
Bostäderna utgör en stor andel av Sveriges totala energianvändning och den långa
livslängden för dessa byggnader förorsakar hög uppvärmningsenergianvändning (Johansson,
2012). Många av byggnaderna är i akut behov av renovering och stora energibesparingar är
möjliga.
Fårdala samfällighetsförening, i rapporten även refererad som ”Fårdala” eller
”samfälligheten”, ligger i Tyresö kommun och består av sjutton radhuslängor med totalt 180
hus. Byggnaderna är en del av miljonprogrammet och uppfördes kring år 1965.
Samfälligheten tar gemensamt hand om införskaffande av kranvatten samt värme, vilka
distribueras från en före detta panncentral i området. Fjärrvärme från Vattenfall växlas i
panncentralen till radiatorvatten och tappvarmvatten. Varje enskild ägare står för elektricitet
och det finns mätare tillgängliga vid varje bostad. Fårdala är uppdelat i tre områden, Valen,
Tallen och Eken.
Trots relativt utförliga undersökningar kring de olika husens energianvändning samt vissa
genomförda förbättringsåtgärder, finns det i Fårdala fortfarande stora problem med förluster i
systemen. Två stora problem är energiförluster från områdets varmvattencirkulation (VVC)
samt höga halter av radon. Då varje hus ägs av enskilda bostadsägare förekommer det stora
variationer i energianvändning. Det beror främst på vilka åtgärder som tagits, men även på de
inneboendes antal och livsstil. En del hus har renoverats och har olika former av
energibesparande system på plats, medan andra har valt att inte göra dessa typer av åtgärder. I
denna rapport föreslås och utvärderas olika energieffektiviseringsåtgärder som
förhoppningsvis kan hjälpa Fårdala att minska sin energianvändning. Nedan presenteras de
mål som satts upp för projektet samt de tillvägagångssätt som använts.
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Mål och frågeställning
Målet med projektet är att studera och föreslå lösningar som reducerar energianvändningen i
Fårdala samfällighet. Undersökningar görs med termisk komfort och inomhusklimat i åtanke.
Rapportens fokus ligger på kartläggning av Fårdala samfällighetens elektricitet- och
värmeanvändning
samt
undersökning
av
problemområden.
Förslag
på
energibesparingsåtgärder som passar de enskilda hus ges liksom mer genomgripande
energialternativ för området utvärderas. Även en ekonomisk utvärdering och
lönsamhetsanalys för alternativen kommer att utföras.
Föreslagna metoder kommer att reflektera åtgärder som enkelt kan anpassas för olika
områden beroende på energibehovet och brukarbeteendet. Det inkluderar åtgärder på Enskilt
hus-nivå såsom lösningar anpassade för att erbjuda besparingar för hela samfälligheten.
Projektets allmänna syfte riktas även på att möjliggöra besparingsåtgärder för liknande
befintliga samfälligheter med minimal justering i föreslagna lösningar.

Metod
För att undersöka och analysera problemen med energianvändning och inomhusklimat har en
del metoder och tillvägagångsätt definierats. I detta kapitel kommer metoderna att diskuteras
och tillvägagångssätten beskrivas.
Systemgränser
I projektet används två olika delsystem beroende på vad som utvärderas. Det första systemet,
Samfälligheten, inkluderar energianvändning och förluster för hela Fårdala samfällighet.
Systemet undersöks för att kunna utreda övergripande förbättringsåtgärder. Det andra
systemet, Enskilt hus, används för att utreda åtgärder som kan göras av varje enskild
bostadsägare. Systemen inkluderar ett antal ”typhus” vilket representerar bostäderna i varje
område.
Insamlande av data
Data för Fårdalas energianvändning samt förluster fås genom samfällighetens energi
ordförande Christian Schaub. Utöver detta, samlas data genom mätningar och besök på
enskilda hus. Även litteraturstudie har genomförts för olika energibesparingsutrustningar som
finns tillgängliga på marknaden.
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Enkäter
Efter att ha granskat och utvärderat mätdata från samfälligheten, visade det sig att det fanns
stora skillnader på energianvändningen i de olika hushållen. En enkät framtogs just för att
angripa dessa avvikelser, för att kunna skapa en helhetsbild på energibalansen i husen.
Faktorer som undersöktes och betonades i enkäten var bl.a. antal personer, ålder,
brukarbeteende samt elanvändningen. Den inskickade enkäten kan ses i Bilaga 4.
Modellering
För att på ett verkligare sätt kunna reflektera över effekterna av implementering av föreslagna
besparingsåtgärder, modeller av bostäderna används. Dessa modeller återspeglar, så noggrant
som möjligt, energianvändning i husen och potentiella minskningar i energi kan tydligt ses.
Ekonomisk utvärdering
För att uppskatta lönsamheten hos de olika energieffektiviseringsåtgärderna har den diskonterade
återbetalningstiden τpb använts. Denna fås för respektive alternativ genom

 pb 

ln( B  C )  ln(( B  C )  i  C0 )
ln(1  i)

(1)

där B är den årliga vinsten, C är de årliga kostnaderna, C0 är investeringskostnaden och i är
räntan. I denna rapport räknas återbetalningstiden för två olika räntesatser, 3 % och 6 %.
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Miljonprogrammet, Fårdala och energianvändning
idag
För att bemöta bostadsbristen som rådde i mitten av 60-talet uppmanades en storsatsning av
den dåvarande statsministern Tage Erlander (Andersson, 2013). Under flera år byggdes
100 000 nya lägenheter per år, vilket kan jämföras med 40 000 nyproducerade lägenheter år
2012. I Sverige har de byggnader som uppfördes under miljonprogrammet (1965-1974)
undersökts och diskuterats flitigt. Dock har fokus nästan enbart legat på de lägenheter och
flerfamiljshus som byggdes under perioden. De småhus som stod för en tredjedel av
miljonprogrammets byggnader har hamnat i skymundan. Detta trots att småhus står för en
betydande del av Sveriges energianvändning.
Enligt arkitekten Erik Stenberg har massproduktionen trots sin kritik dolda kvaliteter.
Stenberg menar att fastigheterna är stabila och gediget byggda och trots åldrandet finns stora
möjligheter. Under miljonprogrammets konstruktion tog konstruktörerna inte hänsyn till en
eventuell oljekris eller att elpriset skulle öka. Det framgår tydligt då många av husen nyttjar
olja eller direktverkande el för att värma husen under vintern. Problemen är stora och stora
behov finns för en teknisk upprustning med miljövänliga energilösningar. (Ahlfort, 2012)

Figur 1 Satelitbild representation av Fårdala samfällighet.
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Fårdala samfällighet är en bra representation av byggnadsprojekt genomförda under
miljonprogrammet i Stockholm (visad ovan i Figur 1). Sammarbetet med samfälligheten kan
användas som en bas för hushåll i liknande situation. För att utvärdera Fårdalas nuvarande
situation samt utvärdera möjliga förbättringsåtgärder har information samlats. Data om
energianvändning i området analyserades och ytterligare enkäter skickades ut till fastigheter
med intressant energianvändning (Se bilaga 4). Samfälligheten lider av för höga
värmeförluster från varmvattencirkulationssystemet och har även problem med radonhalter.
Minskning av den totala energianvändningen genom implementering av besparingsåtgärder,
samtidigt som reduktion av övergripande förluster från system har positiva effekter från
miljö- och kostnadsperspektiv.
Energianvändning är ett område som har stor ekonomisk potential i längden för de bostäder
som uppfördes under miljonprogrammet. En annan anledning till det stora fokus som läggs på
energianvändning i rapporten är den positivt medförda effekten på inomhusklimat som oftast
finns med energibesparingsalternativ. Nedan diskuteras samfällighetens energianvändning.

Värme
Fårdala samfällighet får gemensamt stå för införskaffandet av värme till området. Vattenfall står
för tillförsel av fjärrvärme till samfällighetens panncentral där den delas upp till olika områden
och för olika ändamål. Under år 2012 inköptes det ca 3 430 MWh värme från Vattenfall till
samfälligheten. Av dessa försvinner 11,1 %, ca 380 MWh, som värmeförluster. För
värmeförlustberäkningarna jämförs värdet avläst Fårdalas ingående fjärrvärme med varje enskild
bostads mätvärden. Differensen påvisar förluster, speciellt från VVC (se Figur 2).

Figur 2 Energianvändning och värmeförlust i Fårdala samfällighet år 2012. Värmeförlusten från VVC motsvarar ungefär
50 % av den totala värmeförlusten.

För att bilda en uppfattning om värmeanvändning i Fårdala har varje område analyserats och
jämförts. Antalet bostäder i varje område är inte jämnt fördelade, vilket betyder att
medelenergianvändningen skiljer sig. Tallen innehåller 79 bostäder, Valen 44 och Eken 55.
En helhetlig analys utfördes av alla husen i de tre områden för att pricka ut det hus som stått
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för högst energianvändning. I det värdet ingår värmvattenanvändning och även husvärme.
Figur 3 visar den normaliserade värmeanvändningen för de tre områdena mot
medelmånadstemperaturen, ett medelårs energianvändning. Figuren visar även mängden
medelvärmeanvändning och varmvattenanvändning i området. På så sätt är det enklare att
bilda en helhetlig bild över hur värmeanvändningen ser ut och var fokus kan läggas. Valda
”extremhusen” jämförs även mot medelanvändningen som beskrivs i Figur 8 och Figur 10.
En bidragande faktor till att värme- och vattenanvändningen i bostäderna skiljer sig så stort
beror på brukarbeteende, utöver antal personer och dess ålder. Allt ifrån antal timmar som
olika apparater är påslagna, hur ofta huset vädras, vad börvärdet för radiatorerna är ställda i
husen, till hur ofta man duschar. En annan faktor är isolering av väggar, fönster och tak men
även olika förluster som kan uppkomma från kringliggande värmeledningar. Även om dessa
faktorer har stor påverkan, kommer det i rapporten endast läggas fokus på minskning av
värmeanvändning genom faktorer som inte är beteendeberoende och inte kräver omändringar
för brukarnas scheman eller livsstil. Därför utförs det i denna rapport inga mätningar eller
undersökningar om brukarbeteende i bostäderna. En generell normalisering av
värmeanvändningen i de tre områdena ses nedan i Figur 3. Enligt denna bidrar Valen med
högst värmeanvändning.
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Figur 3 Normaliserad värmeanvändning för olika områden i Fårdala. Till vänster jämförs areauppvärmning och till höger normaliserad
normalförbrukning

Elektricitet
Enkäter utdelade till hushållen med högst och lägst värmeanvändning i varje enskilt område
användes för att kunna sätta användarbeteende och elektricitetsanvändningen i perspektiv hos
ägarna (se bilaga 3). Elektriska apparater har oftast inte endast effekt på
elektricitetanvändningen, utan bidrar med uppvärmning i huset som en sidoeffekt. Där är det
viktigt att ha information om parametrar såsom antal lampor och vilken energiklass som en
hushållsapparat har.
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Litteraturstudie
För att bättre kunna skapa en förståelse om befintlig teknologi, och även utvidga möjligheter
för energibesparingsåtgärder genomfördes en litteraturstudie. Nedan ses resultatet från
genomförd studie om valda tekniker.

Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
I Fårdala samfällighet finns det endast enstaka hus som valt att installera moderna effektiva
värmeåtervinningssystem. Det är möjligt att göra stora energibesparingar genom att ta tillvara
på den uppvärmda luften i huset. Istället släpps den varma inomhusluften ut i det fria.
Installation av värmeåtervinningsaggregat, FTX-system, ger möjlighet till att utnyttja
uppvärmd inomhusluft genom att överföra värmen från den förbrukade luften till den
inkommande utomhusluften. Detta sker genom att föra utgående inomhusluft, med
inomhustemperatur, via FTX-aggregatets värmeväxlare och värma upp ingående utomhusluft.
Värmen överförs effektivt samtidigt som föroreningar i luften filtreras. Med tanke på den
stora temperaturskillnaden, inom- och utomhus under året, kan värme återvinnas på ett
effektivt sätt. Förutom att uppvärmningsbehovet av den ingående utomhusluften blir betydligt
mindre, åstadkommer man även en bättre inomhusmiljö.
Hur mycket energi som kan återvinnas är direkt beroende på utetemperaturen. En lägre
temperatur utomhus genererar en ökad mängd återvunnen energi. Enligt
energimyndigheten går det åt ca 6 500 kWh/år att värma ventilationsluften för ett hus på
125 m2. Satt mot ett genomsnittligt hus kan installation av ett FTX-system minska
energiåtgången med 3 000–4 000 kWh om året, vilket motsvarar en besparing på ca 3 600 kr
med ett elpris på 90 öre/kWh. Det är många faktorer som avgör hur stor energibesparing man
uppnår, bl.a. husets planlösning, tidigare luftflöden, husets lufttäthet samt isolering av
ventilationsknaler. (Energimyndigheten, 2010)
Även byggnadsåret har en stor betydelse, äldre hus har i regel sämre täthet och uppnår även
en sämre besparing. Oljekrisen som ägde rum på 70-talet medförde striktare regler gällande
husens täthet. Nybyggda hus under 80-talet och framåt var alldeles för täta för att endast ha
självdrag. Mekanisk ventilation installerades där inomhusluften, med hjälp av en fläkt, sögs
ut. Frånluften togs alltså från rummen med hög luftfuktighet såsom kök, badrum och
tvättstuga. Ett undertryck bildades då i huset och ventiler vid fönster försåg med frisk luft.
Hus med sådan typ av självdragssystem uppnår inte tillräckligt god inomhusmiljö, vilket
beror på låg luftomsättningen. Tilluftsventilerna vid fönstren stängs ofta under vintertid för
att inte släppa in kall luft, vilket i sin tur försämrar luftomsättningen. Hus byggda efter 80talet är bättre lämpade och kan uppnå en högre besparing vid installation av FTX-system. Det
beror på att husens täthet samt faktumet att de har mekaniskt frånluftsystem eller till- och
frånluft-system. Vid slutet av 90-talet fanns det ungefär 320 000 villor i Sverige med goda
möjligheter för installation av FTX-system. (Energimyndigheten, 2010) Ett FTX-system
medför en rad förbättringar. Naturligtvis minskar energianvändningen och inomhusklimatet
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förbättras då huset tillförs förvärmd luft runt om i huset. Den ökade luftomsättning kan
minska radonhalten och utbytbara filter bidrar till en förbättrad inomhusmiljö samt att
föroreningar och pollen tränger sig svårare in i huset.
Det finns olika typer av värmeväxlare som installeras i ett FTX-system. De två vanligaste är
platt- och roterande värmeväxlare. Plattvärmeväxlaren består av veckade aluminiumplåtar där
tilluft och frånluft passerar varandra i motström. Aluminiumplåtar värms upp av frånluften
och det resulterar i att tilluften som är kall tar upp värmen. Nackdelen med plattvärmeväxlare
är begränsningarna packningarna medför vad det gäller tryck och temperatur.
(Energimyndigheten, 2010) Det som karakteriserar den roterande värmeväxlaren är dess låga
tryckfall, vilket medför ett lågt fläkteffektbehov och således en låg elanvändning. När
förbestämd temperatur i huset är uppnådd stannar rotorn automatiskt och bostaden ventileras
enbart. Värmeväxlare med motströmsprincip har en kan högre momentan verkningsgrad
varpå roterande värmeväxlare drar mindre ström och uppnår en högre värmeåtervinning över
året. (Ekologiskabyggvaruhuset, 2013)
Energimyndigheten arrangerade en tekniktävling 2011/2012 som motiverade företagen att
utforma FTX-system som uppnår höga krav samt ger en god energieffektivitet och
inomhusklimat. Ett av kraven som ställdes på energieffektivitet var att systemet minskade
energianvändningen med minst 3 500 kWh/år i ett 125 m2 småhus beläget i
Stockholmsklimat. (Energimyndigheten, 2010) En del av kraven som innefattar innemiljön är
bl.a. att systemet inte ger ifrån sig störande ljud, utrustad med filter, enkelt att installera samt
tydliga instruktioner. Tävlingens primära mål var att uppmana en energieffektivare teknik för
värmeåtervinning ur frånluften och på så sätt spara energi och förbättra inomhusklimatet. De
två främsta värmeväxlarna i tävlingen kan ses nedan i Figur 4.
Värmeväxlaren till vänster är en TemoVex 250, som med hjälp av seriekoppling av två
motströmsvärmeväxlare uppnår en verkningsgrad på 85 % och kostar 29 000 kr.
(Ventilationsbutiken, 2013) Det andra alternativet, HERU 50, är ett väldigt servicevänligt
aggregat som är lämpad för installation i vindvåning. Den är utrustad med en roterande
värmeväxlare och kräver varken avfrostning eller kondensavledning. Aggregatet uppnår en
verkningsgrad på 77-79 % och har ett pris på 19 000 kr. Båda aggregaten har en total
eleffektförbrukning på 95 W, vilket är relativt lågt och dessutom har aggregaten en låg
ljudnivå. (Luftbutiken, 2013)
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Figur 4 Typempel på motstörmsvärmeväxlare och roterande värmeväxlare anpassade för användning inom FTX. Framtagen på begäran
av Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2010)

Företaget Soliduct AB erbjuder en ventilationsbyggsats som innehåller komplett ritning utfört
av ventilationskonstruktör, återvinningsaggregat från Östbergs HERU samt alla tillbehör som
behövs för att utföra installationen på egen hand. Ventilationsbyggsatsen lämpad för ett hus
på 100-140 m2 kostar 39 000 kr. (Soliduct, 2013)

Återvinning av värme från avloppsvatten
Värmeåtervinning av avloppsvatten är en teknik som har använts i Sverige sedan 1980-talet.
Tekniken går ut på att återvinna värme, antingen genom värmepumpar, värmeväxlare eller en
kombination av båda. Systemet med passiva värmeväxlare som placeras vid duschen kan
återvinna upp till 15 % av energin för varmvatten (Bebostad, 2010). En kombination av olika
typer av värmeväxlare kan återvinna upp till 40 % av energin (Bebostad, 2010). Däremot
återvinner systemet med värmepumpar upp till 70 %, dock måste elanvändningen beaktas för
att bedöma lönsamheten.
Stora värmeförluster från avloppsvatten kan återvinnas då temperaturen på vattnet som rinner
ut ligger mellan 20-30°C. Implementeringen är aktuell för både industrier t.ex. reningsverk,
mindre fjärrvärmenät och fastigheter t.ex. enskilda byggnader. Värmebehovet i byggnader
bör inte underskrida 100kW och byggnaderna bör ligga nära avloppskanal eller ledning, 100
till 500 meter (Energikontor Sydost).
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Värmeväxlare
Beräkningarna i detta projekt baseras på värmeväxlare Power-PipeTM som kan återvinna
mellan 25-40 % av energin från avloppsvatten. Värmeväxlaren monteras för att all utgående
avloppsvatten tas emot, inklusive duschvatten, där återvinningen fungerar bäst. Enligt några
tester som utfördes av ett företag i Sverige kunde man få en energibesparing på mer än 30 %.
(Nordermo, 2009) Nedan i Tabell 1 beskrivs testerna som utfördes vid duschvatten, där två
olika flöden kunde undersökas för att uppmärksamma resultaten på bland annat
energibesparingen.

Tabell 1 Testfakta för avloppsvärmeväxlare Power-PipeTM. Temp för inkommande kallvatten: ca 8°C, temp
duschvatten: 38°C

En sådan värmeväxlare finns idag ute på marknaden och består av ett kopparrör som har en
diameter på 110 mm, längd på 1 370 mm och vägar runt 26 kg. aggregatet kan införskaffas
för under 10 000 kr enligt Ekologiska Byggvaruhuset (Nordermo, 2009).
Installation av värmeväxlare
Systemet som återvinner värme från avloppsvattnet kan ersätta en del av avloppsröret. En
fördel är att värmeväxlaren kan integreras i ett befintligt avloppsrör med samma diameter och
detta medför att inga extra tryckfall förekommer och ingen risk för igensättningar påträffas.
För att det ska vara ekonomisk lönsamt föreslås att systemet installeras samtidigt som ett
kulvertbyte sker. Ett sådant system kan installeras vid varje radhuslängoanslutning då ett
system skulle kunna vara lämpligt för flera hus. Det resulterar i, med tanke på alla tre
bostäder, att 17 system skulle vara tillräckligt för ett område som Fårdala.

Varmvattencirkulation
Genom implementering av ett VVC-system försäkrar man kontinuerlig tillgång till
tappvarmvatten utan väntetid. Enligt Boverkets Byggregler (BBR) skall varmvatten erhållas
inom 30 sekunder vid ett flöde av 0,2 l/s. Vattnet som cirkuleras i cirkulationsledningen
måste behålla minst 50 °C. På grund av det långa avståndet mellan det sista tappstället och
varmvattenberedaren behöver det utgående varmvattnet en högre temperatur. För att
säkerställa en tillräcklig hög temperatur, bör vattnet cirkuleras med ett lågt och konstant
flöde. Dessutom är tappvarmvattenförbrunkningen inte klimatberoende och behöver inte
normalårskorrigeras eftersom det inte påverkas av olika klimatförhållande som råder årsvis.
(Olsson D. , 2012)
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Värmeförluster uppstår eftersom värmemängder måste tillföras konstant då temperaturen i
tappvarmvattensystemet inte bör underskrida 50 °C (Olsson D. , 2003). Låg VVC-temperatur
innebär risk för tillväxt av bakterier (Wollerstrand, Injustering av vvc-kretsar, 2004).
Förlusterna som uppstår beräknas vara upp till 300-400 kWh/år per lägenhet för ett
flerbostadshus (Ek & Nilsson, 2011). Därför är isoleringen av VVC-ledningar en viktig
lösning till värmebesparingen. En vanlig åtgärd i Sverige är att samisolera VVC-rör med
returledning av varmvatten-rör vilket leder till 40 % reduktion av värmeförluster jämfört med
separat isolering. Det beror på den naturliga värmeväxling som sker mellan dessa två rör.
(Wollerstrand, 2002, Tappvarmvattensystem – egenskaper, dimensionering och komfort)
Värmeförlusterna är höga i byggnader med lågt tappvarmvattenbehov jämfört med de som
har stort tappvarmvattenbehov (Olsson D. , 2003).

I ett projekt som finansierades av Energimyndigheten, byggdes i Värnamo hösten 2002 ett
fjärrvärmenät med en ny typ av kulvertsystem, kallad Elgotherm tillverkad av Egocell AB.
Medierören består av tvärbunden polyeten, PEX, och den omgivande isoleringen av
expanderad polystyren, EPS. Enligt mätningar som utfördes av en specialiserad
fjärrvärmegrupp från Lunds Tekniska Högskolan, är värmeförlusten lägre jämfört med
konventionell fjärrvärmekulvert. Resultaten visar att den genomsnittliga totala
värmeförlusten beräknades till ca 6,5-7,1 W/m jämfört med 18 W/m från konventionella rör.
Detta gör PEX-kulvert till en av de mest miljövänliga och driftekonomiska kulvertlösningar
som finns på marknaden idag. (Persson & Wollerstrand, 2002)

Kulvertsystem
Sedan 1930-talet är det vanligt förekommande att det i anslutning till ett mindre
bostadsområde byggts en panncentral som försett samtliga hus med värme och
tappvarmvatten. I och med att fjärrvärme på senare tid blivit ett mer attraktivt alternativ har
många av dessa panncentraler omvandlats till fjärrvärmeundercentraler till vilka fjärrvärme
köps för att sedan distribueras mellan bostäderna (ATON, 2007). Eftersom att
bostadsområdet betalar för den faktiska värme som levereras till undercentralen kommer
värmeförluster mellan bostad och undercentral inkluderas i detta pris, vilket innebär att
kostnaden för värmen kommer öka ju större förlusterna inom systemet är. Det är därför av
stor vikt att kulvertsystemet ej läcker onödigt mycket värme.
Det är ofta en stor skillnad vad gäller förluster mellan nya och gamla kulvertrör. Skillnaden i
värmeförluster mellan en fyrarörskulvert, 100 mm i diameter, anlagd före 1975 jämfört med
ett nyare system kan antas vara 600 KWh per meter och år (ATON, 2007). Den ekonomiska
livslängden för fjärrvärmekulvertar antas ofta vara ca 30 år (Svensk fjärrvärme, 2012).
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Modellering för implementering av FTX
Eftersom implementering av åtgärder medför en kostnad, simuleras energi
besparingsmöjligheten först i ett simuleringsprogram. Modelleringsprocessen beskrivs nedan.
Val av mjukvara
För att kunna representera energianvändningen i hushållen och samtidigt ge en bra bild över
hur mycket värme och kyla som krävs för att behålla förutbestämda börvärden i byggnaden,
används simuleringsprogrammet EnergyPlus. Mjukvaran använder fysisk byggnadsdata,
såsom mått på väggar och fönster, material och geografisk läge, för att utföra noggranna
beräkningar och energisimuleringar. EnergyPlus använder sig av två andra väletablerade
algoritmer för timvisa energiberäkningar, BLAST och DOE-2. Möjligheten att simulera bland
annat energiberäkningar, termisk komfort och vattenförbrukning samtidigt i ett och samma
program, gör att EnergyPlus är ett passande verktyg att använda. En nackdel med
simuleringsprogrammet är att det saknar ett så kallad grafiskt användargränssnitt (GUI). Det
finns däremot ett flertal olika alternativ från tredjeparter. Gränssnitten underlättar både
modellerings- och visualiseringsprocessen för byggnader och erbjuder även ännu större
flexibilitet vad det gäller simulering.
DesignBuilder, skapad av DesignBuilder Software Ltd i England, är ett enkelt och tillgängligt
användargränssnitt med ett stort bibliotek av fördefinierade komponenter och parametrar
samt detaljerade temperaturprofiler. Då en av åtgärderna är att analysera implementering av
FTX i husen, krävs ett gränssnitt vilket underlättar simuleringar och erbjuder flexibilitet.
DesignBuilder har därför valts för simuleringar i projektet. (U.S Department of Energy,
2013)
Övriga beräkningar såsom konstandsberäkning, pay-backtime och data analys för
normalisering etc. utförs med kalkyleringsprogrammet Microsoft Office Excel.
Tillvägagångsätt
Innan modelleringsprocessen startas, måste grundläggande parametrar för modellerna
definieras. Avsikten med det är att etablera ett standardhus för varje område vilket kan
justeras för specifik energianvändning i husen. Husen modelleras med allmänna indata i
åtanke och finjusteras tills åtråvärd noggrannhet och detaljnivå uppnås.
Med hjälp av datormodeller utvärderas bostädernas klimatskal och olika nivåer av
energiåtgång i varje hus analyseras. Eftersom planlösningen för hus inom området Eken och
Tallen är praktiskt taget likadana, används en och samma modell för att simulera hus inom
dessa områden. Inledningsvis skapas två modeller, en som motsvarar radhus inom Tallen och
Eken samt en som motsvarar radhus inom Valen. Geometri baseras på ritningar
tillhandahållna av ordföranden i Fårdala (se BILAGA 1 & BILAGA 2) samt bilder från
kartbild- och sattelitfototjänsten Google Maps (Google). Byggnadens olika rum (zoner i
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DesignBuilder) har tilldelats olika “aktiviteter” (persondensitet, elanvändning m.m.) genom
förprogrammerade alternativ i programmet för bostadshus. Indata för modellen innehåller
främst information om uppvärmningskälla, väggar och fönsters U-värde etc. För uppskattning
av brukarbeteende och värmeökning på grund av hushållsel för apparater, togs hänsyn till
Boverkets standarder framtagna av Sveby (Sveby, 2012) som visas nedan i Figur 5 och 6.

Figur 5 Vädringsvanor i flerbostadshus. (Sveby, 2012)

Figur 6 Uppdelad hushållsel för småhus och flerbostadshus från Energimyndighetens mätprojekt. (Sveby, 2012)

Flera antaganden har gjorts för att på bästa möjliga sett simulera de verkliga byggnaderna.
Nedan följer övergripande antaganden för de två grundmodellerna.






Väderdata för Stockholm, Bromma flygplats används för samtliga simuleringar, på
grund av områdets centrala belägenhet.
För modellerna har ytterväggsmaterialet ”Reference Wall, Medium weight” valts i
programmet. Det består av fyra lager med ytterlagret på 0,1 m av tegelsten varpå ett lager
på 0,08 m av polystyren för isolering följt av 0,1 m av cementvägg och till sist 0,013 m av
gipsvägg. Kombinationen av materialet resulterar i ett U-värde på 0,35, vilket är ett
godtyckligt värde.
För öppningar valdes det typiskt förekommande fönster med måttlig U-värde, ”Dbl
3mm/6mm Air”.
Eftersom att samtliga inneboende antagligen inte är i byggnaden dygnet runt har ett
schema skapats för att bättre illustrera verkligheten. Detta visas i Tabell 2. Vid 100 %
närvaro antas samtliga inneboende befinna sig jämt utspridda över byggnadens area.
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Tabell 2 Procentuellt närvaroschema

Vardagar

Helger

Tidsintervall

07:00-08:00

08:00-15:00

15:00-17:00

17:00-07:00

07:00-22:00

22:00-07:00

Procentuell
närvaro

50 %

0%

50 %

100 %

50 %

100 %

På detta vis har en grundmodell skapats för Tallen/Eken respektive Valen. Från dessa görs
sedan ändringar för att bättre efterlikna de så kallade extremhus som ska undersökas. Dessa
utgörs av de två hushållen med högst respektive lägst total energibehov för uppvärmning
under år 2012. Med hjälp av uppgifter från samfälligheten identifierades dessa två byggnader.
Huset med minst energibehov ligger i området Eken och byggnaden med högst
värmeanvändning i Valen. Dessa byggnader kallas vidare för FårdalaMin respektive
FårdalaMax, medan modellerna av dessa kallas FårdalaMinModell respektive
FårdalaMaxModell. Nedan beskrivs uppbyggnaden av respektive modell.
FårdalaMinModell
I Figur 7 nedan visas den i DesignBuilder skapade modellen för FårdalaMinModell. Samtliga
ytor utom soputrymmet (det mörka området i det övre vänstra hörnet på våning 1) samt de två
klädkammarna (de två rummen som i figuren ligger direkt under Sovrum 3 och Sovrum 4)
antas vara bebodda. Obebodda ytor saknar i modellen uppvärmning, belysning samt
elektronisk utrustning. Även taket, som ej visas i bild, antas vara obebott.

Figur 7. Bild över de två planen i FårdalaMinModell

I Tabell 3 visas relevanta parametrar för de olika zonerna. Samtliga värden tillhör
standardalternativen. Ingen av byggnadszonerna antas kylas av någon form av kylsystem.
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Tabell 3. Modellparametrar för bebodda ytor
Person-densitet
[personer/m2]

Bebodda
ytor

Värme från
elektronisk
utrustning
[W/m2]

Effekt
belysning
(100 lux)
[W/m2]

Börvärde
temperatur
[° C]

[W/m2]

[l/(m2 och
dag)]

6

6

20,5

2,16

0,9

0,04

Värme från
apparater

Varmvatten

Som visat i Tabell 3 antas den procentuella närvaron i byggnaden vara 0,04 personer/m2,
baserat på antalet inneboende (5 personer) samt husets bebodda area (121 m2). I modellen
används en naturlig ventilation på 0,5 ac/h, vilket antas inkludera även infiltration.
Även varmvattenanvändningen antas variera över dygnet. För att den totala
varmvattenanvändningen någorlunda ska överensstämma med det verkliga värdet (39,3 m3
per år) för byggnaden antas vattenanvändningen ske under 10 h per dygn. Under vardagarna
antas denna användning ske mellan 06:00 och 09:00 samt mellan 15:00 och 22:00. Under
helger antas användningen ske varannan timme mellan 07:00 och 19:00 samt konstant mellan
19:00 och 23:00. Belysningen antas vara tänd i snitt 8,6 timmar per dag. I modellen görs detta
genom att belysningen är på 08:00-18:00 måndag till lördag samt avstängd på söndagar. Trots
att belysningen antagligen är igång även under söndagar används detta schema då det kan
antas att familjen vissa dagar är bortresta eller är hemma (/tänder belysningen) väldigt få
timmar vissa dagar under varje månad. Tappvarmvattnet värmas från 10 °C till 65 °C baserad
på beskrivning av systemet från energiordföranden. I Figur 8 visas den normaliserade
värmeanvändningen för högsta och lägsta hus i Eken. Det valda huset, FårdalaMin,
representeras med trianglar. Resultatet från simuleringen kontrolleras mot dessa värden.

Normaliserad värmeanvändning för Eken respektive FårdalaMin
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Figur 8 Normaliserad energianvändning mot ute medeltemperatur för Eken. Grafen visar normalenergianvändning
(linje), huset FårdalaMin (triangel) och huset med högst värmeanvändning i Eken (kvadrat) för jämförelsens skull.
Den svarta linjen visar den normaliserade medelanvändningen i området.
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FårdalaMaxModell
Modellen i Figur 9 nedan visar ett typhus för området Valen, baserad på erhållen planlösning.
Bostaden, som modellerats i DesignBuilder, är optimerad i riktning med det hus i hela
Fårdala området som hade högst värmekonversion år 2012.

Figur 9 Bild över de två planen i FårdalaMaxModell. Bottenvåning och övervåning visas ovan från vänster. Pilen
pekar mot norr.

Det nämnda huset förbrukade för år 2012, närmare 23 100 kWh för värme. Mätdata från
husets mätapparat visar på en genomsnittlig vattenanvändning på 17 m3/år och endast
2 050 kWh/år för elektricitet baserad på utförd beteendeundersökning enkät. Annat nämnvärt
är att bostaden räknas som ett lågnärvarohus, vilket betyder <0,01 personer/m2. Figur 10
nedan visar en graf över det normaliserade värmeanvändningen i kW satt mot omgivningens
medeltemperatur för ett normalt år i stigande ordning. Det kan tydligt pekas ut att huset har
en högre värmeanvändning även när ute temperaturen överstiger +6 °C, men även resten av
året ligger bostandens värmeanvändning över områdets medelåtgång. I grafen är även värden
för hus med lägst värmeanvändning i området utprickat.
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Normaliserad värmeanvändning för Valen respektive FårdalaMax
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Figur 10 Normaliserad energianvändning mot ute medeltemperatur för Valen. Grafen visar normalenergianvändning
(linje), huset FårdalaMax (kvadrat) och huset med lägst värmeanvändning i Valen (triangel) för jämförelsens skull.
Den svarta linjen visar den normaliserade medelanvändningen i området.

För modellen används inget ventilationssystem i huset och en godtycklig naturlig ventilation
på 0,5 ach vilket antas inkludera även infiltration. Det beror på byggnadernas ålder i området
och att de flesta hus inte utfört några stora renoveringar. (Filipsson, Ekberg, & Wahlström,
2012) Enligt enkäten fanns det cirka 25 glödlampor i bostaden. Effekten för lamporna antogs
vara 60 W och en total belysningsenergi av 9 W/m2 valdes för modellen. På grund av den
låga elektricitetskostnaden och baserad på den utskickade enkäten härleddes slutsatsen om att
stänga av samtliga ”övriga apparater” i hela huset förutom kök, där en Gain på 13 W/m2
valdes (se Figur 6), och i vardagsrum där ett medelvärde på 3,9 W/m2 valdes.
Modellen anpassades med parametrar beskriven ovan för att simuleringen ska bli så
verklighetstrogen som möjligt. Uppgifter som saknas, såsom exakta börvärden för
uppvärmning och exakt antal apparater och dess utspridning antogs med rimliga värden.
Resterande parametrar är valda i koordination med den andra modellen, FårdalaMinModell,
beskriven ovan. Efter att simulering av modellen visar korrekt energianvändning, appliceras
ett FTX system in i modellen för att utvärdera besparingsmöjligheten.
Implementering av FTX i modeller
Modellerna anpassas med HVAC mallen ”FårdalaVAV with HR + outside air reset”, vilket
innehåller värmeåtervinning med en verkningsgrad på 75 %. Baserad på energimyndigheten
går energianvändningen av pumpar och motorer för FTX systemet upp till 1 300 kWh/år för
ett hus på ca 190 m2. (Energimyndigheten, 2010) För modellen FårdalaMaxModell-FTX
används 5,0 W/m2 för kringliggande utrustning såsom motorer och fläkt och 8,0 W/m2 för
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FårdalaMinModell-FTX. Systemet har mekaniskt ventilation påsatt för att försäkra om ett
minimum luftflöde i bostaden. FTX-systemet innehåller ingen förvärmare, där väljs
Economiser typen för modellerna till ”None”. Uppvärmningstypen för HVAC systemet väljs
till ”Convective”. Aktivitetsschemat ”HVAC-FTX-Schedule” valdes för den mekaniska
ventilationen och för värmeåtervinning valdes det konstant på, ”On”. ”HVAC-FTXSchedule” är baserad på den förutnämnda värden i Tabell 1, men är satt på full effekt under
aktivitetstiden. Resterande värden förblir oförändrade.
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Besparingsåtgärder för Fårdala
Nedan visas information om potentiella energibesparingsalternativ och implementering av
dessa beskrivs, för enskilt hus- och samfällighetsnivå beskrivs. Då implementation av FTX
för ökning av inomhusventilation redan diskuterats, beskrivs det inte här.

Undersökande av åtgärder på Enskilt hus-nivå
Det finns olika åtgärder för att minska energiåtgången i varje enskild hus. För projektets
omfattning diskuteras endast alternativa lösningsmetoder som inte är direkt relaterade till
brukarbeteende. Alltså, föreslagna lösningar ska fungera utan att brukarbeteende hos
invånarna är förändrad. De två åtgärder som undersöks i detta projekt är installerandet av en
från- och tilluftsvärmeväxlare (FTX) samt temperaturreglering genom installation av
elektroniska termometrar på befintliga radiatorer.
Styrning av radiatorer
En bättre kontroll på temperaturen inomhus kan leda till stora energibesparingar. I dagsläget
regleras radiatorerna med termostater, vilka reagerar långsamt på temperaturändringar i huset.
Det kan bror på att termostaterna är placerade på radiatorn och i vissa fall även skymda av
gardin eller liknande. För att uppnå en bättre visuell styrning av radiatorerna samt en
förbättrad kontroll över inomhustemperaturen, kan ett centralt temperaturreglersystem
installeras.

Figur 11 Apparater för termostatet. Från vänster ses givare, central givare och dosa

För att kunna följa utvecklingen samt beräkna energibesparandet placerades temperatur
mätare (”loggers”) i ett av husen i Fårdala. Registreringen av tempereturen inomhus startade
den 23 oktober och avslutades den 22 november. Installation av styrningssystemet ägde rum
den 12 november. Befintliga radiatorer i huset delades in i zoner och kunde på så sätt regleras
individuellt. Konfigurationen består av två centralgivare, en på vardera plan, samt tio givare
installerade på respektive radiator, se Figur 11. En av fördelarna med systemet är möjligheten
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till att i detalj styra börvärdet på ett schema. Investeringskostnaden för denna typ av system
antas vara totalt 6 000 kr (ElementFläkten, 2013) (Arias Hurtado, 2013).

Undersökning av åtgärder på Samfällighetsnivå
Nedan beskrivs det tillvägagångssätt som används i rapporten för att utvärdera föreslagna
åtgärder för systemet Samfälligheten. Utvärderade åtgärder inkluderar uppgradering av
kulvertsystemet samt installation av system för värmeåtervinning från avloppsvatten.
Kulvertsystem
För att utvärdera kostnaderna för ett nytt kulvertsystem tas hänsyn både till kostnaden för
dagens värmeförluster samt för installationskostnaderna för ett nytt system. Vad gäller
kostnader för det nya systemet fås de genom ett kostnadskalkylblad från Svensk Fjärrvärme
(Schaub, 2013). Idag används rör med dimensionerna 110 respektive ca 70 mm (Schaub,
2013), men dessa dimensioner finns ej tillgängliga i kalkylbladet. Dock finns ett närapå
linjärt samband mellan kostnad och dimensioner, varför de tillgängliga dimensionerna 100
respektive 80 mm istället används. I övrigt har följande antaganden samt parametrar använts:







Längden på kulvertsystemet är uppmätt till 1 968 m (Schaub, 2013).
Hälften av arbetet antas utföras på gatumark (3 233 kr/m för rör av diametern 100 mm
och 1 588 kr/m för 80 mm) och hälften på grönområden (2 891 för 100 mm, 1 393 för
80 mm)
Svetsning, rörmaterial och muffmontage kostar totalt 1 060 kr/m för rör av diametern
100 mm och 676 kr/m för 80 mm
Kulverten antas bestå av två dubbelrörskulverar av typen PUR twin
Kostnaderna för markarbetet antas bara göras för ett dubbelrörssystem, det vill säga
att markarbetet antas gälla endast för ett PUR twin system för vilket
markarbeteskostnaderna i sin tur beräknas genom ett medelvärde mellan
markarbeteskostnaderna för ett PUR twin, 100 mm och PUR twin, 80 mm.

För att beräkna förlusterna från det nya respektive gamla kulvertsystemet approximeras dessa
till fyrarörskulvertar med dimensionen 90 mm. Genom interpolation från data för
fyrarörskulvertar (ATON, 2007) fås att förlusten är ca 875,6 kWh per meter kulvert och år för
det gamla systemet (data given för kulvertar anlagda innan 1975) och 292,7 kWh per meter
kulvert och år för det nya systemet (data givet för kulvertar anlagda efter 1975).
Återvinning av avloppsvärme
Installation av värmeväxlare antas ske i samband med installation av ett nytt kulvertsystem
och de extra installationskostnaderna för värmeväxlaren antas vara försumbara.
Värmeväxlaren antas (enligt litteraturstudien) kunna minska värmeanvändningen med 30 %. I
beräkningarna dras denna energi bort från det värde som erhållits efter att kulvertsystemets
potentiella energivinster tagits hänsyn till.
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Resultat
Nedan presenteras bland annat resultat från simuleringar och kostnadsberäkningar. Resultat
från simuleringar är baserade på implementeringar av åtgärder beskrivna i tidigare delar.

Enskilt hus-nivå
De åtgärder som utvärderats på denna nivå är FTX-system samt radiatorstyrning. Resultaten
för dessa visas de två nästkommande avsnitten.
FTX
Nedan visas resultaten för de simuleringar som gjordes för extremhusen i mjukvaran
DesignBuilder. I Tabell 4 nedan visas en jämförelse mellan verkliga uppmätta värden från de
olika hushållen och värden erhållna från simulerade modellerna FårdalaMinModell och
FårdalaMaxModell. Den största av de redovisade avvikelserna från given data är för
tappvarmvatten i modellen FårdalaMaxModell, vilken är 17 % för stor. Övriga värdens fel är
mindre än 8 %.

Tabell 4. Jämförelse mellan modeller och given data

FårdalaMin
(verklig
byggnad)

FårdalaMinModell
(modell)

FårdalaMax
(verklig
byggnad)

FårdalaMaxModell
(modell)

Upvärmd area [m2]

124,3

121,41 (-2,3 %)

190,1

200,2 (+2%)

Uppvärmningsenergi
[kWh/år]

6 373

6871,2 (+7,8 %)

23054

22325 (-3%)

Electricitet [kWh/år]

6 852

7070,6 (+3,2 %)

2046

2153 (+5%)

Tappvvarmatten
[m3/år]

39,3

36,6 (-6,9 %)

17,5

20,5 (+17%)

I Tabell 5 nedan visas de resultat som fås då FTX har implementerats i modellerna. För
FårdalaMaxModell-FTX minskas uppvärmningsenergin med 24,6 % vilket motsvarar
5 498 kWh per år, samtidigt som elanvändningen ökar med 2 265 kWh. För
FårdalaMinModell-FTX
ökar
istället
både
värmeenergianvändningen
och
elektricitetsanvändningen med 753,2 kWh respektive 644,6 kWh. En analys av ventilation i
husen från innan och efter implementering av FTX visar en höjning i luftväxlingar per timme.
För fallet med FårdalaMinModell, höjdes värdet från 0,5 ach till 0,83 ach medan för
FårdalaMaxModell en höjning kunde ses från 0,5-0,92 ach.
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Tabell 5. Simulerat resultat av FTX-implementering

FårdalaMinModell-FTX

FårdalaMaxModell-FTX

Uppvärmningsenergi [kWh/år]

7624,4

16 827

Electricitet [kWh/år]

7715,2

4 418

Värmeåtervinning [%]

-11,0

24,6

Från Error! Reference source not found. ovan framgår det att installering av ett FTX
system med beskrivna parametrar kan minska uppvärmningsenergin för en bostad med ett
väldigt högt energinyttjande i bostaden med cirka 5 500 kWh/år. Den extra tillagda
elektricitetsanvändningen beror på kringliggande apparater såsom flätar och motorer som
måste installeras för ventilationssystemet.
Resultatet från simuleringarna kan jämföras med ett verkligt fall i en bostad i Fårdala där
FTX är installerat. I Figur 12 visas värmeåtgången i två fastigheter inom Tallen med start från
januari 2008. Även om jämförelse av två olika bostäder inte alltid resulterar i en rättvis
jämförelse, är invånarnas förutsättningar och omständigheter i det här fallet jämbördiga.
Huset med befintligt FTX har valt att installera systemet främst för att ta itu med höga
radonvärden. Vid en granskning av värmeanvändningen för fastigheterna 1 och 2 hade hus 2,
med värmeväxlare installerat, ett värde på 6 970 kWh, medan hus 1 hade en användning på
10 560 kWh. Även om energianvändningen för hus 1 ligger väldigt nära medelvärdet för
området har hus 2, med hjälp av värmeåtervinning, nått en mycket lägre användning och
representerar i självafallet det hus med lägst värmeanvändning i området Tallen.

Hus
2–
installerat

Hus 1 – Ingen FTX

FTX

Figur 12 Månadsvis värmeförbrukning för hus 1, 2 och 3. Y-axeln visar energi i kWh och X-axeln månader med start från jan-08.
Värdena för dessa figurer är
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Styrning av radiatorer
Det registrerade värdena från temperaturmätarna på vardera plan utvärderades och kan ses
presenterade i Tabell 6.
Tabell 6 Temperatursregistrering med temperaturmätare (”logger”)

Logger
5851

Logger
5852

Medel innan installation

22,3

22,0

Medel efter installation

20,2

20,7

Diff

2,1

1,3

Medel reducering hela huset

1,7

Ur Tabell 6 ser vi att medelvärdet före installation av styrningssystemet var
medeltemperaturen ungefär 22,2 °C. Efter installation kunde en medelreduktion på 1,7 °C
registreras. En sådan sänkning motsvarar ungefär 10 % reducering i energianvändningen.
Utrustningen kan införskaffas för 4 000 kr.
För en mer detaljerad åtskillnad av temperaturen i huset före och efter installation av
styrningssystemet se Figur 13 nedan.
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Inomhustemperatur [°C]

23

22

21

20

19

18

Figur 13 Detaljerad åtskillnad av två temperaturmätare före och efter implementering av
styrningssystem (installerades 10 november). Linjen visar loggers mätningar på 2 olika våningar.
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Samfällighetsnivå
Nedan visas resultaten för de övergripande åtgärder som undersökts i rapporten.
Energiåtervinning från avloppsvatten
Installation av värmeväxlarsystem i hela Fårdala samfällighet minskar energianvändningen
till varmvatten från 414,6 MWh/år till 294 MWh/år. Besparingar beräknas vara 142 000 kr/år
jämfört med 494 000 kr/år som Fårdala bekostar i dagsläget. Systemet beräknas att kosta ca
170 000 kr exklusive installationskostnader, då installationen rekommenderas att ske
samtidigt med kulvertbyte. Nedan visas besparingspotential för de olika områdena i Fårdala.
Valen (44 hus):
Enligt uppgifter som vi fick av Fårdala samfällighet så förbrukade ett hus i Valen år 2012 i
genomsnitt 2 421 kWh energi till varmvatten. Med en värmeväxlare är det möjligt att
återvinna 30 % av energimängden. Besparingen beräknas att vara runt 726 kWh/hus och år
vilket är ungefär 32 MWh för hela Tallen. En ekonomisk besparing på 38 000 kr/år är möjligt
att åstadkomma.
Tallen (79 hus)
Ett hus i Tallen använde i genomsnitt 2 251 kWh till varmvatten. Värmeväxlaren möjliggör
en återvinning på 30 %. Besparingen beräknas att vara runt 675 kWh/hus och år vilket är
ungefär 53 MWh för hela Valen område. En ekonomisk besparing på 63 000 kr/år skulle
kunna uppnås.
Eken (55 hus):
I Eken så förburkade ett hus i genomsnitt 2 110 kWh energi till varmvatten. Med en
värmeväxlare blir besparingen runt 633 kWh/hus och år vilket är ungefär 35 MWh för hela
Eken, vilket betyder en ekonomisk besparing på 41 000 kr/år.
Nytt kulvertsystem
Vid beräkningar gjorda efter de data som presenterats tidigare under Metod-avsnittet skulle
samfälligheten kunna minska sina värmeförluster från 1 660 MWh till 560 MWh per år och
minska den köpta fjärrvärmen med en tredjedel. Detta skulle medföra en kostnadsbesparing
på ca 940 000 per år.
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Ekonomisk utvärdering
För att utvärdera lönsamheten tas den diskonterade återbetalningstiden fram för de olika
energieffektiviseringsalternativen. Resultatet av denna ekoomiska analys visas i Tabell 7 för
två olika räntesatser. En investering av utrustning för att bättre styra radiatorerna betalas
tillbaka snabbt (4 år vid 3 % ränta). Kombinationen av ett nytt kulvertsystem samt
värmeväxlare har den näst lägsta återbetalningstiden, 7,2 år (vid 3 % ränta), samt den högsta
investeringskostnaden. Längst återbetalningstid har FTX-systemet för vilket det tar 21,1 år att
bli lönsamt (vid 3 % ränta).
Tabell 7. Diskonterad återbetalningstid baserad 3 % respektive 6 % ränta

Investeringskostnad
[SEK]

Årlig
vinst

Årlig
kostnad
[SEK]

Diskonterad
återbetalningstid
[år]

[SEK]
i=3%

i=6%

21,1

45,2

Enskilt hus-nivå
FTX

39 000

4673,3

2151,8

Radiatorstyrning

4 000

291 550

-

4,0

4,3

7 896 108

828 815,3

-

11,4

14,5

Kulvert + Värmeväxlare 8 066 108

1 410 946

-

6,4

7,2

Samfälligghetsnivå
Kulvertsystem
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Diskussion & Slutsats
Det valda huset i Valen hade en väldigt högt värmeanvändning och skillnaden mellan det och
huset som valdes för FårdalaMin var enorma. Dock visade det sig att FårdalaMax hade en
relativt låg elektricitetsanvändningen. Detta skulle till viss mån kunna förklara det höga
värmebehovet i byggnaden, eftersom att eletriska apparater, avsiktligt eller oavsiktligt, avger
värme. Nedan diskuteras de olika utvärderade energibesparingsåtgärderna.
Resultaten av undersökningen visade på en alldeles för hög energibesparing för Fårdala,
något som inte stämmer fullständigt överens med real world situation. Projektets fokus har
legat på att föreslå möjliga energibesparingsåtgärder med hjälp av befintlig teknologi. För
projektets skull valdes därför endast två ”typhus” och energi användningen generaliserades.
Då modellerna som simulerats endast representerar ett fåtal hus i området, och många
verkliga variabler så som infiltrationsflödet antas, skiljer sig modellerna från verkligheten.
Denna metod visar potentiella besparingar för enskilda hus och sätter kostnader för
implementering i perspektiv. Däremot ger det en generaliserad återspegling av områdets
totala besparingar.

FTX
De resultat som uppnåtts från modellerna genom simulering innehåller en del
generaliseringar angående brukarbeteende och hushållsaparaternas energianvändning. En del
antaganden har gjorts för simuleringarna för att kunna hamna närmare verkliga värden. Till
exempel antaganden om husets klimatskal och dess täthet är inte baserade på mätningar och
kan som en följd påverka resultatet kraftigt.. Det finns därför anledning att ifrågasätta hur
exakt modellerna återspeglar verkligheten. Dock anser rapportförfattarna att modellerna var
tillräckligt detaljerade för att kunna användas vid simuleringen av FTX-systemet, då de i
detta fall mest relevanta parametrarna, energianvändningen, låg relativt nära de verkliga
värdena.
En möjlig felkälla är metoden som simuleringsprogrammet DesignBuilder använder för att
hantera olika HVAC-modeller beroende på valda systeminställningar, bland annat vad gäller
hur de olika parametrarna för ventilationssystemet hanteras och vilka som är aktiva beroende
på injusteringen. Detta kan leda till att termiska beräkningar utlämnas från modellen under
simulering. Rapportförfattarna anser resultatet från simuleringen av FårdalaMinModell-FTX
orimligt vad gäller den höjda energianvändningen. De höga värdena kan bero på det nämnda
problemet. En ytterligare begränsning vad gäller modelleringen är att så få byggnader
simulerats. Om fler modeller använts skulle mer generella samband kunna ha hittats.
Den efter FTX-implementeringen ökade värmeanvändningen i FårdalaMinModell-FTX kan
förklaras av den höjda luftomsättningen. Eftersom mer luft behöver värmas krävs också mer
energi. För att göra en rättvis bedömning av den verkliga energibesparingen för byggnaderna
från FTX-systemet måste samma luftomsättning användas både före och efter
implementeringen.
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Åtminstone för byggnader med högt uppvärmningsbehov verkar FTX kunna erbjuda
avsevärda besparingsmöjligheter, vilket även konstaterats från tidigare lyckade installationer.
Även om simuleringen visar ett lite väl optimistiskt värde som kanske i verklighet inte uppgår
till samma effektivitet, är det värt att fundera på implementering av systemet, särskilt då det
kan minska Fårdalabostädernas höga radonhalter. Med tanke på att systemet kan minska
dessa hälsorisker kan den relativt höga återbetalningstiden ses som ett något mindre problem.

Styrreglering av radiator
Den varierande temperaturregistreringen före installation av regleringssystemet, den 12
november, beror på att de befintliga termostatventilerna var långsamma. När exempelvis
solen skiner in tar det ett tag innan temperaturförändringen i huset uppfattas. Den skakiga
regleringen resulterar i de temperaturvariationer som kan ses i Figur 13. Efter installationen
som ägde rum den 12 november var temperaturförändringarna betydligt mjukare, vilket
påvisar att det nya styrsystemet medför en förbättrad energiprestanda. Installation av detta
system kan starkt rekommenderas. Även om den ekonomiska utvärderingen i denna rapport
kan anses optimistisk kan det dock konstateras att systemet har en stor
energibesparingspotential till en relativt låg kostnad.

Kulvertbyte samt värmeåtervinning av avloppsvärme
De värmeförluster som presenteras som resultat av gjorda uträkningar är markant högre än
uppmätta värmeförluster. Om de uppmätta förlusterna stämmer är därför den ekonomiska
analysen över kulvertförlusterna fel. Dock verkar de givna förlusterna väldigt små i
jämförelse med andra data som hittats; de givna värdena motsvarar förluster på 190 kWh per
meter kulvert och år vilket är långt under standardvärdena vi funnit. För en mer exakt
kostnadsanalys bör lämpligen leverantörer kontaktas för energiberäkningar och
kostnadsförslag.
Då kulvertsystemet i Fårdala är utdaterat finns det stor anledning att tro att systemet medför
stora värmeläckage, vilket också konstateras i denna rapport. Återbetalningstiden för detta
system kan anses överkomlig, men kan dock vara ett problem eftersom alla boende i Fårdala
kanske ej räknar med att stanna i samma bostad under en så lång tid. De beräkningar som
gjorts i rapporten bygger till en viss del på grova antaganden och generaliseringar. Dock finns
det anledning att misstänka att förlusterna kan vara ännu större likasom en potentiell vinst.
Detta då de värden som använts för förluster är från 2007 kan det antas att dagens kulvertar
har ännu lägre energiförluster, likasom att de generaliserade värden som angavs för kulvertar
som 2007 ansågs vara gamla (anlagda tidigare än 1975) idag är ännu äldre med försämrade
isolerings egenskaper som följd.
Värmeåtervinning av avloppsvatten är en åtgärd som kan spela en viktig roll i
energibesparingsprocesser, då tekniken idag har ett bevisat resultat på 30 %
värmeåtervinning. Dock är det svårt att uppskatta vilka installationskostnader som skulle
tillkomma då ett sådant system installeras samtidigt som ett kulvertbyte, varför använd data
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för dessa parametrar kan anses osäkra. Systemet kan installeras både storskalig som för hela
samfälligheten där ett system kan vara för flera hus eller också för enskilt hus.
Samtliga utvärderade alternativ kan användas för att minska Fårdalas totala
energianvändning, dock är alla alternativ inte möjligtvis optimala för alla byggnader.
Införskaffande av utrustning för radiatorstyrning betalas snabbt tillbaka genom minskade
värmekostnader, varför detta system kan rekommenderas starkt. FTX-system kan minska
energianvändningen men har en relativt lång återbetalningstid, dock kan detta system minska
problemet med höga radonhalter i Fårdalas bostäder. Kulvertsystemet i Fårdala är gammalt
och ett kulvertbyte skulle minska dagens stora värmeförluster. Vid installation av ett nytt
kulvertsystem kan med fördel även värmeåtervinning av avloppsvatten installeras, då denna
värmeåtervinning ytterligare kan minska energianvändning.
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Fortsatt arbete
Under projektets gång uppkom flera intressanta aspekter som skulle kunna vidareutvecklas.
Till exempel skulle en fördjupad undersökning på brukarbeteenden samt fler inkluderade hus
kunna ge en bättre helhetsbild. En del mätningar som exempelvis täthetsundersökning hade
resulterat i en ”verkligare” simulation av de valda husen. Även möjligheten med att
implementera ett FTX-aggregat för en hel radhuslänga samt att koppla
avloppsvärmeåtervinning till FTX systemet kan undersökas vidare. Med en mer detaljerad
modell borde även radiatorstyrning kunna modelleras, vilket också var en av de ursprungliga
idéerna till detta projekt som senare valdes bort på grund av tidsbrist.
För mer detaljerade kostnadsuppskattningar bör offerter skickas till relevanta parter, särskilt
för de större åtgärderna på samfällighetsnivå. Även andra alternativa åtgärder som olika
former av värmepumpar kan vara intressant att utvärdera.
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