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Abstract

Energy calculation and evaluation of available heating
system for a school with requirements in Miljöbyggnad

Karl Larson

A school will be built in Upplands Väsby, north of Stockholm, Sweden. The school will
be located outside the district heating area. The selected location for the school is
also inside a water protection area. The available heating system for the school at the
located site has been examined and compared against the set requirements in
Miljöbyggnad, a Swedish environmental certification system for buildings. In addition,
the available heating systems for the school have been compared in a Life Cycle Cost
analysis. To address these questions, energy calculations were done in VIP Energy. For
deeper understanding, a literary study was done and study visits to two different
schools in Enköping.  

The results show that the school achieved grade GOLD for indicator 1 when the
school use heat pumps as source of heating. When using a pellet boiler, the grade
SILVER where achieved for indicator 1. For indicator 2, the school fulfilled the set
requirement for grade SILVER regardless of heating system in the building. When
eco-labeled electricity was used, the school received grade GOLD for indicator 4
regardless of heating system in the building. If no eco-labeled electricity was used, the
grade GOLD was only achieved if a pellets boiler was used as heating source.
Geothermal heating was recommended for the school when combining the result
from requirements in Miljobyggnad and the results for the Life Cycle Cost analysis. If
drilling for thermal heating would be disapproved, air/water heat pumps where
recommended as heating system for the school.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Sverige har genom energiöverenskommelsen som antogs 2016 satt upp högt ställda mål för 

svensk energipolitik. För att klara dessa mål krävs betydande insatser inom flera områden för 

att effektivisera och förnya Sveriges energisystem. Ett av dessa utvecklingsområden är 

energieffektiviseringar i bostäder och lokaler. Idag står bostäder och lokaler för ca 35% av 

Sveriges totala slutliga energianvändning, varav ungefär hälften av denna energianvändning 

går till värme för att täcka uppvärmningsbehovet inom sektorn.  

 

I Upplands Väsby kommun, strax norr om Stockholm, ska det byggas en ny skola. Skolan 

kommer att ligga utanför fjärrvärmenätet och kommer att ligga i den tertiära delen av ett 

vattenskyddsområde. Det behöver göras en utredning kring hur skolans valbara värmekällor 

under rådande förutsättningar står sig mot varandra enligt uppsatta krav för Miljöbyggnad, ett 

svenskt certifieringssystem för byggnader, samt hur valbara värmekällor står sig i en 

livscykelkostnadsanalys. För att besvara frågeställningarna för projektet har 

energiberäkningar utförts i simuleringsprogrammet VIP Energy. För att samla ytterligare 

information så genomfördes en litteraturstudie om energi i byggnader samt ett studiebesök till 

två skolor i Enköping.  

 

För att certifiera hållbara byggnader har det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad 

tagits fram. Miljöbyggnadscertifiering ska ges till hållbara byggnader som premierar en lägre 

energianvändning, bra inomhusmiljö samt bra materialval vid nyproduktion eller 

ombyggnationer. I detta projekt undersöktes indikator 1 Energianvändning, indikator 2 

Värmeeffektbehov och indikator 4 Energislag, enligt Miljöbyggnad 2.2. 

 

En byggnads energianvändning definieras enligt Boverket som den totala mängden levererad 

energi som tillförs en byggnad för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

fastighetsenergi. Fastighetsenergi är energi som används för byggnadens drift, exempelvis 

fläktar och pumpar. För att byggnaden ska uppnå en oförändrad energibalans krävs att 

energiförlusterna från byggnaden är lika stora som tillförseln av energi till byggnaden. 

 

Resultatet visar att byggnaden uppnår ställda krav på betyg GULD för indikator 1 vid 

installation av värmepump som värmekälla i form av berg-, jord, eller luft/vattenvärmepump. 

Vid installation av pelletspanna så uppnås betyg SILVER för indikator 1. För indikator 2 

uppnås ställda krav på betyg SILVER oavsett val av undersökta värmekällor. Om miljömärkt 

el används så uppnås ställda krav på betyg GULD för indikator 4 oavsett val av undersökta 

värmekällor. Om inte miljömärkt el används så uppnås enbart betyg GULD vid installation av 

pelletspanna. Bergvärme rekommenderas som värmekälla för skolan efter sammanvägning av 

Miljöbyggnadskrav och livscykelkostnadsanalys. Om borrning för bergvärme inte är tillåtet 

rekommenderas luft/vattenvärmepumpar som värmekälla.  
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Exekutiv sammanfattning 
Examensarbetet syftar till att utföra energiberäkningar för en skola som ska byggas i 

Upplands Väsby. Därefter undersökts olika alternativ av valbara värmekällor för skolan 

utifrån ställda krav på indikator 1, 2 och 4 i Miljöbyggnad 2.2. Avslutningsvis utförs en 

livscykelkostnads analys för de valbara värmekällorna. 

 

Resultatet visar att byggnaden uppnår ställda Miljöbyggnadskrav vid installation av berg-, 

jord, eller luft/vattenvärmepump. Vid installation av pelletspanna så uppnår byggnaden inte 

ställda krav på betyg GULD i Energianvändning enligt Miljöbyggnad 2.2. Bergvärme 

rekommenderas som värmekälla för skolan efter sammanvägning av Miljöbyggnadskrav och 

livscykelkostnadsanalys. Om borrning för bergvärme inte är tillåtet rekommenderas 

luft/vattenvärmepumpar som värmekälla.  

 

  



iii 
 

Förord 
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Begrepp 
 

Atemp  Invändig area för byggnadens källar-, vånings- och vindsplan som 

värms till över 10 ℃. 

   

VIP Energy Energiberäkningsprogram för beräkning av byggnadens 

energiförbrukning och energiprestanda.   

 

Primärenergital Mått på byggnadens energiprestanda. Beräknas utifrån hur mycket 

energi som leverareas till byggnaden [kWh/m2 år]. 

 

BBR   Boverkets byggregler. Gäller vid om- och nybyggnationer.   

 

BEN 2 Boverkets föreskrifter och allmänna råd för internlaster vid 

energiberäkningar och verifiering av energikrav enligt BBR.  

 

SVEBY Standardisera och Verifiera Energiprestanda i Byggnader. 

Branschstandard för energi i byggnader. 

 

Miljöbyggnad  Svenskt system för miljöcertifiering av byggnader. 

 

Miljöprogram  Definierar miljömål för projekt. Genom beslutande indikatorer i 

miljöprogrammet fortlöper arbetet för att nå ställda miljömål. 

 

FTX Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning.  

 

DVUT Dimensionerande vintertemperatur [℃]. Utetemperatur kallaste dagen 

på året, dimensionerar värmesystem efter DVUT.  

 

COP Coefficient Of Performance, värmefaktor. Värmepumpars 

verkningsgrad anges i COP. 

 

SFP   Specific Fan Power, specific fläkteffekt [kW/m3 s].    

 

g-värde Koefficient av total genomtränglighet av solenergi genom fönstren. 

 

ST-värde  Direkt transmitterad andel solenergi genom fönstren. 

 

U-värde  Värmegenomgångskoefficient för en byggde [W/m2 K]. 

 

SGBC Sweden Green Building Council. Svensk organisation för hållbart 

samhällsbyggande.
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1.Inledning 

Sverige har genom energiöverenskommelsen som antogs 2016 satt upp högt ställda mål för 

svensk energipolitik. Sveriges elproduktion ska vara 100 procent förnybar år 2040 och år 

2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. (Energimyndigheten, 2018) För 

att klara dessa högt ställda mål krävs betydande insatser inom flera områden för att 

effektivisera och förnya Sveriges energisystem. Ett av dessa utvecklingsområden är 

energieffektiviseringar i bostäder och lokaler. Idag står bostäder och lokaler för ca 35% av 

Sveriges totala slutliga energianvändning (Naturvårdverket, 2018), varav ca hälften av denna 

energianvändning går till värme för att täcka uppvärmningsbehovet inom sektorn 

(Energimyndigheten, 2017). För att klara miljömålen behövs en minskad energianvändning i 

bostäder och lokaler samt en energitillförsel som har en mindre miljöpåverkan.  

 

För att certifiera hållbara byggnader har det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad 

tagits fram. Miljöbyggnadscertifiering ska ges till hållbara byggnader som premierar en lägre 

energianvändning, bra inomhusmiljö samt bra materialval vid nyproduktion eller 

ombyggnationer. (Sweden Green Building Council, 2018a) 

 

Upplands Väsby kommun ska bygga en ny skola, Vikskolan. Skolan ska ha plats för 390 

elever, 45 elever per årskurs F-6 samt 25 elever per årskurs 7–9. Därutöver beräknas 

personalen bestå av ca 50 personer. Skolan kommer att bestå av fem sammanlänkade 

byggnader, där varje byggnad består av två våningar. En av byggnaderna har även en tredje 

våning som utgörs av ett fläktrum. Figur 1 visar den ursprungliga planritningen för plan 1 av 

Vikskolan. 

 

 
Figur 1. Figuren visar den ursprungliga planritningen för plan 1 av Vikskolan. 
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Uppvärmd area, Atemp, är för Vikskolan ca 4000 m2. Den totala Atemp delas in i två olika zoner 

på Vikskolan. Zon I består undervisningsytor, allmännytor, personalytor, matsal och storkök. 

Temperaturen antas vara 22 ℃ i zon I. Zon II består av utrymmen som man ej vistas i under 

längre perioder, dvs. förråd, avfallsrum, trapphus, vindfång etc. Temperaturen antas vara 18 

℃ i zon II. Atemp definieras som den invändiga arean för källar-, vånings- och vindsplan som 

värms upp till mer än 10 ℃. Börvärden för temperatur i zon 1 och zon II har antagits enligt 

Boverkets angivna värden för undervisningslokaler i BEN 2 BFS 2017:6 (Svensson, 2017). 

 

Skolan ska certifieras enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad 2.2. Fokus för detta 

examensarbete har varit på indikator 1, 2 och 4 i Miljöbyggnad 2.2, dvs Energianvändning, 

Värmeeffektbehov och Energislag. Upplands Väsby kommun har tagit fram ett miljöprogram 

för Vikskolan där det har fastslagit att nivå GULD ska uppnås för skolans energianvändning 

och energislag. Dessutom ska minst 5% av den totala energitillförseln av fastighet- och 

verksamhetsenergi vara lokalt egenproducerad förnybar energi. Skolans värmeeffektbehov 

ska uppnå nivå SILVER enligt Miljöbyggnad 2.2. Miljöprogrammet definierar miljömål för 

projekt och miljösamordnare för projektet är företaget Bjerking AB. 

 

En utmaning med området där Vikskolan ska byggas är att det inte finns tillgång till 

fjärrvärme. Vid projektets start var det osäkert ifall borrning av bergvärme var tillåtet då 

byggnationen av skolan kommer att ske i den tertiära delen av ett vattenskyddsområde. Under 

projektets gång så har utredningar visat på att det är möjligt att få tillstånd för att borrning av 

bergvärme.   

1.1 Frågeställning 

● Kan Vikskolan uppnå de ställda kraven upprättade i miljöprogrammet för Vikskolan 

gällande indikator 1, 2 och 4 i Miljöbyggnad 2.2. 

 

● Vilket val av värmekälla alternativt kombinationer av värmekällor ska Vikskolan 

välja för att uppnå de ställda kraven upprättade i miljöprogrammet för Vikskolan 

gällande indikator 1, 2 och 4 i Miljöbyggnad 2.2.  

 

● Utöver ställda krav på energianvändning i Miljöbyggnad 2.2, ställs även krav på 5% 

energiproducerande förnybar energi av den totala energitillförseln för fastighet- och 

verksamhetsenergi. Hur ska detta uppfyllas?  

 

● Hur står sig valet av värmekällor i en LCC analys? 
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1.2 Syfte och mål 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete har varit att: 

 

● Bygga upp en modell av Vikskolan i VIP Energy utifrån befintliga ritningar och 

simulera byggnadens energibehov. 

 

● Undersöka olika alternativ för val av värmekällor på skolan. 

 

● Undersöka ifall Vikskolan kan uppnå de ställda kraven upprättade i miljöprogrammet 

för Vikskolan gällande indikator 1, 2 och 4 i Miljöbyggnad 2.2. 

 

● Undersöka hur 5% energiproducerad förnybar energi kan uppnås. 

 

● Utföra en LCC analys för möjliga värmekällor på Vikskolan. 

 

1.2.2 Mål 

Mål med detta examensarbete har varit: 

 

• Att ta fram rekommendationer för val av värmekälla på Vikskolan.  

 

• Att fastställa hur Vikskolan står sig mot ställda krav för certifiering enligt 

Miljöbyggnad.  

 

• Att ta fram rekommendationer för val av värmekälla när en skolbyggnad ska byggas 

på en plats där fjärrvärme inte finns tillgängligt och borrning för bergvärme inte är 

tillåtet. 

1.3 Avgränsningar 

I detta examensarbete har enbart indikatorer 1, 2 och 4 i Miljöbyggnad 2.2 undersökts. 

Indikator 3 i Miljöbyggnad 2.2 är Solvärmelast. Denna indikator valdes att inte utvärderas då 

tidsåtgången har varit begränsad i detta examensarbete samt att resultatet för indikator 3 inte 

är direkt kopplat till valet av värmekälla på skolan. Värmekällorna som har undersöks i detta 

examenarbete är jordvärmepump, luft/vattenvärmepump, bergvärme och pelletspanna.  
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2. Metod 

2.1 Litteraturstudie  

För att kunna utreda olika alternativa värmekällor för Vikskolan behövde information samlas 

in för de olika värmekällorna gällande tekniska egenskaper, drift och ekonomiska aspekter. 

Litteraturstudien genomfördes genom att läsa vetenskapliga artiklar, regelverk och hemsidor. 

Den information som samlades in under litteraturstudien användes som underlag till 

energisimuleringar och LCC analysen av värmekällorna. 

 

För information kring priser för inköp och installation av respektive värmekälla togs kontakt 

med leverantörer och installationsföretag. För djupare information gällande drift och skötsel 

av pelletspannor i skolbyggnader genomfördes ett studiebesök till två olika skolor i 

Enköping.  

2.2 Energisimulering i VIP Energy 

För att kunna applicera och simulera olika värmekällor på skolan samt beräkna skolans 

energianvändning och värmeeffektbehov behövdes en ursprunglig modell av Vikskolan 

byggas upp. Detta gjordes i energiberäkningsprogrammet VIP Energy 4.1.6. Resultaten från 

simuleringar på modellen i VIP Energy användes för att undersöka indikator 1, 2 och 4 i 

Miljöbyggnad 2.2. 

 

Genom att använda Auto CAD så kunde relevanta ytor för respektive zon uppmätas utifrån 

arkitektens ritningar av skolan. Här delades skolan in i två zoner (som beskrivs under 

avsnittet Inledning). Genom Auto CAD så uppmättes areor för olika delar av ytterväggar, 

fönster, entré, ytterdörrar, tak och golv för respektive zon. I figur 2 visas planritningen för 

plan 1 av Vikskolan från Auto CAD. Golvytan delades in i 3 olika ytor: PPM 0–1, PPM 1–6 

och PPM>6. PPM är förkortning för platta på mark och respektive yta uttrycker hur stor area 

som ligger inom 0–1 m, 1–6 m och längre än 6 m från ytterväggen. 
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Figur 2. Figuren visar den ursprungliga planritningen för plan 1 av Vikskolan i Auto CAD. 

 

När alla ytor har uppmätts i Auto CAD så förs de in i VIP Energy. För att göra modellen av 

skolan komplett och ha möjlighet att undersöka olika värmesystem så behövs sedan 

ytterligare indata för skolan läggas in i VIP Energy. Indata som behövs för respektive zon är:  

 

● U-värde för byggdelar i modellen 

● Otäthetsfaktor, dvs luftläckage l/s m2 

● g-värde och ST-värde på fönster 

● Skuggning av byggnaden samt solskydd av fönster 

● Verksamhetsenergi, fastighetsenergi samt drifttider 

● Personvärme och tappvarmvatten 

● Högsta och lägsta tillåtna rumstemperatur 

● Klimat för Upplands Väsby 

● Typ av ventilation och luftflöden 

● Uppvärmningssätt 

 

Luftflöden, verksamhetsenergi, drifttider, personvärme och tappvatten har hämtats från 

schablonvärden enligt BEN 2 BFS 2017:6 och SVEBY “Brukarindata för 

undervisningsbyggnader”, vilket är branschstandard vid energisimulering av byggnader.  

 

När grundmodellen för Vikskolan var klar kunde simuleringar med olika val av värmekällor 

ske för att undersöka hur byggnaden klarade kraven enligt Miljöbyggnad 2.2.  
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2.3 Dimensionering av värmekällor 

För att dimensionera respektive värmekälla så att de täckte Vikskolans uppvärmningsbehov 

kontaktades leverantörer av värmepumpar och pelletspannor. För att kunna dimensionera 

värmekällan behövde leverantörerna skolans värmeeffektbehov, skolans energibehov 

exklusive tappvarmvatten, skolans energibehov för tappvarmvatten, skolans Atemp samt 

lokalisering av skolan. Dessa värden kunde hämtas från energisimuleringar på den 

ursprungliga modellen av Vikskolan i VIP Energy. 

 

Utöver insättning av olika värmekällor i den ursprungliga modellen av Vikskolan så kunde 

även olika tillägg appliceras på grundmodellen i VIP Energy. Dessa tillägg var installation av 

solceller, varierande effekttäckningsgrad på värmepumpar samt varierande verkningsgrad på 

FTX-system i kök och matsal.   

2.4 Life Cycle Cost (LCC)  

För att undersöka hur de olika värmekällorna står sig mot varandra i ett ekonomiskt 

perspektiv utfördes en Life Cycle Cost (LCC) analys för respektive värmekälla. Priser för 

inköp och installation av respektive värmekälla hämtades från leverantörer och 

installationsföretag.  
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3. Teori 

3.1 Grundläggande definition av en byggnads energianvändning 

En byggnads energianvändning definieras enligt Boverket som den totala mängden levererad 

energi som tillförs en byggnad för: (Boverket, 2017) 

 

● Uppvärmning 

● Komfortkyla 

● Tappvarmvatten 

● Fastighetsenergi som används till drift av installationer för byggnadens behov såsom 

pumpar, fläktar etc 

● Övrig fastighetsenergi för byggnaden, exempelvis trapphusbelysning. 

 

Hushållsenergi räknas inte till byggnadens energianvändning. Exempel på hushållsenergi är 

energi som används till hushållsändamål såsom el till tvättmaskin, spis, kylskåp etc. Inte 

heller verksamhetsenergi räknas med till byggnadens energianvändning. Exempel på 

verksamhetsenergi är energi som används till verksamhet i byggnadens lokaler såsom el till 

datorer, kopiator etc.  

3.1.1 Energibalans 

För att byggnaden ska uppnå en oförändrad energibalans krävs att energiförlusterna från 

byggnaden är lika stora som tillförseln av energi till byggnaden. Förluster uppstår från 

transmission av värme genom byggnadens ytterskal, otätheter i byggnadens ytterskal samt 

ventilationens tilluft som har en lägre temperatur jämfört med den befintliga luften i 

byggnaden. Storleken av transmissionsförlusterna avgörs av byggnadsdelars tjocklek och 

byggnadsdelens U-värde. U-värdet utrycks i W/m2 K och anger värmegenomgångs-

koefficienten och beskriver hur bra en byggnadsdel är på att transportera värme. En 

byggnadsdel med högt U-värde släpper igenom mer värme jämfört med en byggnadsdel som 

har ett lågt U-värde. (Energihandboken, no date) 

 

Transmissionsförlusterna genom byggnadsskalet är större vid köldbryggor. Köldbryggor är 

en del av byggnadsskalet där värmeledningsförmågan uttryckt i W/m K är högre jämfört med 

övriga delar i byggnadsskalet. Detta fenomen uppstår när en del av den varmare insidan av 

klimatskalet har kontakt med den kallare utsidan. Hur stor värmeförlusten blir beror på hur 

bra materialet är på att leda värme, exempelvis är det svårare att eliminera köldbryggor i 

konstruktioner av stål och betong. (Berggren & Larsson, 2015) 

 

För att upprätthålla en energibalans i byggnaden så ska den tillförda energin i byggnaden 

motsvara energiförlusterna. Energi tillförs genom värmekällor, solinstrålning samt 

internlaster. Internlaster består av personvärme, värme från belysning och annan utrustning i 

byggnaden. (Energilyftet, no date) 
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3.2 Miljöbyggnad 

Upplands Väsby kommun har bestämt att Vikskolan ska certifieras genom 

miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är det mest använda 

miljöcertifieringssystemet för byggnader i Sverige. Certifiering kan ske av både befintliga 

och nyproducerade byggnader och idag är drygt 1000 byggnader i Sverige certifierade genom 

Miljöbyggnad. (Sweden Green Building Council, 2018a) 

 

Certifieringen av nyproducerade byggnader sker genom att byggnaden bedöms utifrån 15 

olika indikatorer. Indikator 1–4 tillhör området energi, indikator 5–12 tillhör området 

inomhusmiljö och indikator 13–15 tillhör området material. (Sweden Green Building 

Council, 2014) Varje indikator har 3 olika betyg: guld, silver och brons. Byggnader som 

certifieras erhåller slutbetyget guld, silver eller brons utifrån byggnadens betyg inom varje 

delområde. 

 

En preliminär certifiering för byggnaden sker genom beräkningar och simuleringar. En 

slutgiltig certifiering sker sedan genom verifiering när byggnaden är färdigbyggd, där 

verifiering av nyproducerade byggnader ska ske mellan 1 och 2 år efter att byggnaden har 

tagits i bruk. (Sweden Green Building Council, 2018b) 

 

Miljöbyggnad 3.0 är den senaste versionen av certifieringen och lanserades under 2017. I 

Miljöprogrammet för byggnationen av Vikskolan så har Upplands Väsby kommun fastslagit 

att Vikskolan ska certifieras genom Miljöbyggnad 2.2 eftersom att Miljöbyggnad 2.2 var den 

aktuella versionen av Miljöbyggnad när projektet för byggnationen av Vikskolan startade. 

Betyg och krav för olika indikatorer har därför fastställts utifrån Miljöbyggnad 2.2 i detta 

arbete.  

 

Som förklarats under avsnittet Avgränsningar i denna rapport, så har enbart indikator 1, 2 och 

4 undersökts i detta arbete, dvs energianvändning, värmeeffektbehov och energislag. En 

kortare beskrivning av bedömningen för respektive indikator presenteras i detta avsnitt.  

3.2.1 Indikator 1: Energianvändning 

Syftet med indikatorn är att premiera byggnader som planeras, utformas och byggs för en låg 

energianvändning. Hit räknas den energi som köps in till byggnaden för att täcka 

energianvändningen för värme, kyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Inom 

miljöbyggnad redovisas elgolvvärme som fastighetsenergi. Egenproducerad energi från 

exempelvis solceller räknas ej med i denna indikator. Byggnadens bedöms och betygsätts 

utifrån byggnadens beräknade primärenergital uttryckt i kWh/m2 Atemp, som jämförs med 

ställda krav av Boverkets byggregler, BBR, på byggnadens primärenergital. Primärenergitalet 

utgår från levererad energi till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

fastighetsenergi dividerat med Atemp. Energibärare av den energi som tillförs har en 

viktningsfaktor, s.k. primärenergifaktor, som anger hur mycket energi som krävs för att 

leverera 1 kWh av en viss energibärare. Exempel på energibärare är el, biobränsle, fjärrvärme 
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och olja. Betygskriterierna i Miljöbyggnad 2.2 för indikator Energianvändning redovisas i 

tabell 1. (Sweden Green Building Council, 2014) 

 

Tabell 1. Betygskriterier för indikator Energianvändning enligt Miljöbyggnad 2.2 för 

nyproducerade byggnader. BBR kraven gäller krav på primärenergital enligt BBR 26. 

Indikator 1 Brons Silver Guld 

Bostäder, 

lokalbyggnader, 

handelsbyggnader 

med normalhög last, 

vårdlokaler 

≤ BBR ≤ 75% BBR ≤ 65% BBR 

 

3.2.2 Indikator 2: Värmeeffektbehov 

Syftet med denna indikator är att byggnader som planeras, utformas och byggs med ett lägre 

effektbehov för uppvärmning av byggnaden ska premieras. Värmeeffektbehovet mäts genom 

W/m2 Atemp vid DVUT.  

 

Värmeeffektbehovet, Ptot, definieras som byggnadens sammanlagda värmeförluster till följd 

av värmetransmission, luftläckage och ventilationsförluster och fördelas på byggnadens totala 

Atemp. Beräkning av Ptot sker enligt: (Sweden Green Building Council, 2014) 

 

𝑃𝑡𝑜𝑡 =  𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 +  𝑃𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 +  𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [𝑊]    (1) 

 

 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =
𝑃𝑡𝑜𝑡

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
  [

𝑊

𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
]     (2) 

 

 

Vid beräkning av värmeeffektbehov enligt Miljöbyggnad 2.2 används för byggnadens 

ventilationssystem det beräknade medelventilationsflöde under en typisk vintervecka. För 

beräkning av värmeeffektbehovet enligt Miljöbyggnad 2.2 finns det beräkningsverktyg att 

ladda ner från SGBC:s hemsida. SGBC står för ”Sweden Green Building Council”. 

Betygskriterier för värmeeffektbehovet gällande byggnader i zon III enligt Miljöbyggnad 2.2 

redovisas i tabell 2. (Sweden Green Building Council, 2014) 

 

Tabell 2. Betygskriterier för indikator Värmeeffektbehov W/m2 Atemp enligt Miljöbyggnad 2.2 

för nyproducerade byggnader i klimatzon III.  

Indikator 

2 

Brons Brons Silver Silver Guld Guld 

 Ej elvärmd Elvärmd Ej elvärmd Elvärmd Ej elvärmd Elvärmd 

Klimatzon 

III 

≤ 60 ≤ 40 ≤ 40 ≤ 30 ≤ 25 ≤ 20 
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3.2.3 Indikator 4: Energislag 

Syftet med denna indikator är att premiera byggnader som använder en större del förnybar 

energi. Exempel på förnybara energislag är vattenkraft, bio-, vind- och solenergi. Den totala 

årliga energianvändningen för byggnaden beräknas. Detta innebär att utöver resultatet från 

indikator 1 så adderas byggnadens hushållsel och verksamhetsenergi till energianvändningen 

för uppvärmning, kyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi, för att få den totala 

energianvändningen. (Sweden Green Building Council, 2014) 

 

Den totala energianvändningen per år fördelas sedan på Miljökategori 1, 2, 3 och 4. 

Miljökategori 1 innehåller energi som bidrar till minst miljöbelastning och Miljökategori 4 

innehåller energi som bidrar till störst miljöbelastning. Tabell 3 visar vilka energislag som 

tillhör respektive miljökategori. 

 

Tabell 3. Miljökategorier för indikator 4. 

Miljökategori 1 Miljökategori 2 Miljökategori 3 Miljökategori 4 

Solenergi 

 

El från vind- & 

vattenkraft 

 

Industriell 

spillvärme som 

annars skulle gå 

förlorad 

Energi från 

biobränsle i värme- 

& kraftverk 

 

Miljöprövade 

biobränslepanna 

Icke miljögodkända 

pannor 

 

*Kategori ej aktuell 

för nyproduktion 

Ej förnybar eller 

flödande energi. 

Exempelvis gas, 

olja, kärnkraft etc 

 

El som har sitt ursprung från sol, vind eller vatten kallas för ”miljömärkt el” i Miljöbyggnad 

2.2 och tillhör Miljökategori 1. El som har annat ursprung än från sol, vind eller vatten, dvs 

icke ursprungsgaranterad el, kallas för ”nordisk elmix” i Miljöbyggnad 2.2. Allokeringen av 

nordisk elmix sker genom att 55% av elen antas tillhöra Miljökategori 2 och 45% antas 

tillhöra Miljökategori 4. (Sweden Green Building Council, 2014) 

 

I tabell 4 visas betygskriterier för Miljöbyggnad 2.2 indikator energislag för nyproducerade 

byggnader. Betygs beräkningsverktyg för indikator 4 enligt Miljöbyggnad 2.2 finns att ladda 

ner från Sweden Green Building Council. 
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Tabell 4. Betygskriterier för indikator Energislag enligt Miljöbyggnad 2.2 för nyproducerade 

byggnader.  

Indikator 4 Brons Silver Guld 

Bostäder samt alla 

typer av 

lokalbyggnader 

> 50% från 

Miljökategori 1, 2 

och 3 

> 10% från 

Miljökategori 1 och 

< 25% från 

Miljökategori 4 

 

Alternativt:  

> 50% från 

Miljökategori 2 och 

< 25% från 

Miljökategori 4 

 

 

> 20% från 

Miljökategori 1 och 

< 20% från vardera 

Miljökategori 3 & 4 

 

Alternativt:  

> 50% från 

Miljökategori 2 och 

< 20% från vardera 

Miljökategori 3 & 4 

 

För Vikskolan har Upplands Väsby kommun lagt till ett kompletterande krav i 

Miljöprogrammet gällande indikatorn 4 i Miljöbyggnad 2.2. Ett kompletterande krav på att 

minst 5% energi av den totala energitillförseln för fastighet- och verksamhetsenergi ska vara 

lokalt egenproducerad.  

3.2.4 BBR 26 

Boverkets byggregler version 26, BBR 26, gäller vid byggnationen av Vikskolan. I BBR 26 

ställs krav på energiprestanda uttryckt som primärenergital, genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient och maximal tillåten installerad eleffekt. Kraven gällande 

maximal installerad eleffekt gäller enbart om byggnaden räknas som eluppvärmd. För att en 

byggnad ska räknas som eluppvärmd måste den installerade eleffekten för uppvärmning av 

byggnaden överstiga 10 W/m2 (Oredsson, 2018). 

 

Den installerade eleffekten avser den eleffekt som krävs för uppvärmningskällan samt den 

eleffekt som krävs för uppvärmning av ventilationsluft. Maximal installerad eleffekt för 

uppvärmning är 4,5 + 1,7(Fgeo-1) kW för eluppvärmda lokaler enligt BBR 26. Dessutom får 

ett tillägg göras när Atemp är större än 130 m2. Tillägget får göras med: (Oredsson, 2018) 

 

 (0,025 + 0,02(𝐹𝑔𝑒𝑜 − 1))  ∙  (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130) [𝑘𝑊]    (3) 

 

Fgeo är geografisk justeringsfaktor och sätts till Fgeo = 1 för Viksksolan då byggnationen sker i 

Stockholmsområdet. Fgeo varierar beroende på var i Sverige byggnaden är placerad. För 

byggnader placerade längst söderut, exempelvis i Malmö, så är Fgeo 0,8 medan för byggnader 

längst norrut, exempelvis i Kiruna, så är Fgeo 1,9. Om Fgeo är mindre än 1,0 så sätts Fgeo till 

1,0 vid beräkning av maximal tillåten installerad eleffekt. (Boverket, 2018) 

 

Därutöver får ytterligare tillägg ske för maximal installerad eleffekt för uppvärmning då 

uteluftflödet i uppvärmda utrymmen är högre än 0,35 l/s m2 till följd av hygieniska skäl 

Tillägget för tillåten installerad eleffekt får göras enligt: (Oredsson, 2018) 
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(0,022 + 0,02(𝐹𝑔𝑒𝑜 − 1))  ∙  (𝑞 − 0,35) ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 [𝑘𝑊]   (4) 

 

där q är maximala specifika uteluftsflödet vid DVUT. 

 

För att kunna uttrycka byggnadens energiprestanda som primärenergital så viktas byggnadens 

beräknade primärenergital utifrån primärenergifaktorer. Primärenergifaktorn varierar 

beroende på vilken energibärare som används för uppvärmning. El som används i byggnaden 

ska räknas upp med en faktor 1,6 (Svensson, 2017).  

 

Grundkravet för primärenergital i lokaler är 80 kWh/m2 Atemp enligt BBR 26. Därutöver får 

även ett luftflödestillägg göras på grundkravet, vilket höjer gränsen för det tillåtna 

primärenergitalet enligt BBR 26. Tillägg för primärenergitalet baseras på det uteluftsflöde 

som krävs av hygieniska skäl till följd av antal personer som lokalen är dimensionerad för. 

Tillägg får göras för uteluftflöde som överstiger 0,35 l/s m2. Uteluftflöde som avses är 

medelflöde med hänsyn till ventilationens drifttid under uppvärmningssäsongen. Tillägg får 

göras enligt: (Oredsson, 2018) 

 

70 ∙  (𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 − 0,35) [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
]     (5) 

 

där qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftflödet under uppvärmningssäsongen. 

Maximal tillgodoräkning av qmedel är 1 l/s m2 (Oredsson, 2018). 

3.3 Värmekällor 

Idag finns det många alternativ för val av värme- och kylsystem för en byggnad. Valet av det 

optimala energisystemet för byggnaden varierar mellan olika byggnaders konstruktion och 

placering. Vanliga lösningar för värmesystem i större byggnader, som exempelvis 

skolbyggnader, är fjärrvärme alternativt bergvärme. Utmaningen med placeringen av 

Vikskolan är att fjärrvärme saknas i området. Möjligheten till bergvärme är ännu osäker då 

borrning eventuellt inte är tillåtet inom vattenskyddsområdet där skolan ska byggas. I 

följande avsntt ges en kortare beskrivning av de värmekällor som kan vara aktuella för 

Vikskolan. 

3.3.1 Pelletspanna 

Ett pelletssystem innefattar pelletspanna, brännare inuti pannan, pannrum, skorsten, ett 

bränslelager och bränslematning. Pellets matas till brännaren från ett bränslelager genom en 

matarskruv. I brännaren antänds pellets och värme från eld och rökgaser värmer upp vatten 

som cirkulerar i väggarna av pannan. Rökgaser transporteras sedan ut från byggnaden genom 

skorsten. Genom användning av värmeväxlare värmer det uppvärmda vattnet från 

pelletspannan radiatorvatten och tappvarmvatten i byggnaden. (ÄFAB, no date) Fördelar med 

pelletspanna är att den utnyttjar en förnybar energikälla med låg bränslekostnad per kWh. 

Nackdelar har för äldre pelletspannor varit driften då det har krävts manuellt arbete med 
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påfyllning av pelletslager, sotning av panna etc. (Vattenfall, no date) Under studiebesöket på 

de två skolorna i Enköping, där pelletspannor används som värmekälla, framgick det att 

driften av pelletspannorna har effektiviserats. Pannorna på skolorna som besöktes är 

självavsotande och pelletslagret fylls på per automatik av pelletsleverantöreren genom att 

uppgifter om pelletsnivån i pelletslagret på skolan kontinuerligt redovisas online hos 

leverantören av pellets (Björkman, 2018). I figur 3 visas en bild på en av pelletspannorna som 

besöktes under studiebesöket till Enköping. 

 

 

Figur 3. Figuren visar en av pelletspannorna som besöktes under studiebesöket i Enköping. 

Pelletspannnan är från tillverkaren ETA, märkeffekt 190 kW. Pannan är självavsotande. Sot 

från förbränningen samlas i de svarta behållarna som visas i nederkanten av bilden.     

 

3.3.2 Bergvärme  

Bergvärme utnyttjar den solenergi som är lagrad i berggrunden. Genom att borra hål som är 

mellan ca 100–300 m djupa kan energi hämtas från berggrunden. Berggrundens temperatur 

på dessa djup är ca 2–10 ℃ beroende på var i Sverige borrningen sker. Ett avstånd på 20 m 

mellan borrhålen brukar rekommenderas om flera hål borras. (Stockholms stad, no date) När 
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bergvärme används som värmekälla i större fastigheter, som exempelvis skolor, så behövs det 

värmepumpar som klarar av att leverera en hög effekt. För att klara av att leverera denna 

effekt utan att tömma berget på energi krävs det att man borrar flertalet hål. Om för mycket 

energi tas ut från borrhålen riskerar de att frysa igen under vinterhalvåret, vilket leder till en 

drastiskt försämrad verkningsgrad för värmepumpen. (Thermia, 2016a) 

 

Själva borrningen vid installation av bergvärme delas in i två delar. Först sker borrning 

genom jordlagret. Denna del av borrhålet måste fodras med stålrör av säkerhetsskäl. Fodring 

måste ske minst sex meter ner under jordytan. Efter att ha borrat igenom jordytan når 

borrningen det fasta berget. Det är här som det aktiva borrhålet börjar. Aktivt borrhålsdjup är 

den del av borrhålet där kollektorn har kontakt med omgivande berg via grundvatten, fyllning 

eller annat medium som transporterar värme från berg till kollektorslangen. (IVT, 2016)  

 

Bergvärmesystemet består av en kollektorslang som placerats i borrhålet. Inuti 

kollektorslangen cirkulerar en brinevätska som hämtar värme från berggrunden och cirkulerar 

upp till värmepumpen för värmeväxling. Brinevätskan består ofta av vatten och glykol 

alternativt sprit så att den inte fryser vid temperaturer under 0 ℃. I värmepumpen sker först 

en värmeväxling mellan brinevätskan och ett iskallt köldmedium. Brinevätskan har en 

temperatur på ca 5–6 ℃ när den cirkuleras in i värmepumpen. Vid värmeväxlingen mellan 

brinevätskan och köldmediet värms köldmediet upp och förångas. Köldmediet kan bestå av 

kolväten och koldioxid, vanliga köldmedium i värmepumpar är R 134 A (Thermia, 2016b). 

Genom en kompressor så höjs tryck och temperatur på köldmediet ytterligare i 

värmepumpen. Genom att låta köldmediet passera ytterligare en värmeväxlare så överförs 

värme från det uppvärmda köldmediet till byggnadens varmvattensystem, detta leder till att 

temperaturen på köldmediet sjunker och köldmediet går från gasform till flytande form igen. 

I ett sista steg passerar köldmediet en expansionsventil vilket sänker tryck och temperatur 

ytterligare på köldmediet och processen kan upprepas. Figur 4 visar grundprinciperna för en 

värmepump. (Thermia, 2016b) 
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Figur 4. Figuren visar principen för en värmepump. 1) den uppvärmda brinevätskan 

cirkuleras in i värmepumpen via kollektorslang. 2) brinevätskan möter det iskalla köldmediet 

i värmeväxlare, även kallad förångare, köldmediet värms upp några grader och förångas. 3) 

kompressor ökar tryck och temp på köldmediet. 4) värme från det uppvärmda köldmediet 

överförs via värmeväxling i en kondensor till byggnadens värmesystem. Köldmediet blir åter 

vätska. 5) expansionsventil sänker trycket vilket gör att köldmediets temperatur sjunker 

ytterligare. (Thermia, 2016b) 

 

3.3.3 Jordvärme 

Principerna för jordvärme är de samma som för bergvärme. Jordvärme hämtar dock energin 

från marken på ca 1 meters djup genom att en kollektorslang innehållande brinevätska grävs 

ner. Brinevätskan förs sedan in och värmeväxling sker i värmepumpen på samma sätt som för 

bergvärme. Jordvärme som värmesystem är ett bra alternativ om borrning av bergvärme inte 

är tillåtet, det kräver dock att det finns en tillräckligt stor markyta för att gräva ner 

kollektorslangarna. Längden på slangarna avgörs utifrån energibehovet, vanligtvis handlar 

det om slangar på hundratals meter. (SGU, no date) 
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3.3.4 Luft/vattenvärmepump 

Ett luft/vattenvärmepumpsystem hämtar energi från utomhusluften och överför energin till 

det vattenburna systemet i byggnaden. Värmeväxlingen i värmepumpen sker på samma sätt 

som för berg- och jordvärme. I en luft/vattenvärmepump sker dock den första 

värmeväxlingen av att uteluft värmer det iskalla köldmediet. Värme kan utvinnas från 

uteluften trots att utetemperaturen faller till -20 ℃, dock så sjunker verkningsgraden vid låga 

temperaturer och större mängd el behöver användas. (Thermia, 2016a) Verkningsgraden är 

generellt lägre för luft/vattenvärmepumpar jämfört med berg- och jordvärmepumpar, dvs det 

behöver tillsättas mer el till en luft/vattenvärmepump jämfört med en bergvärmepump för att 

få ut lika mycket värme från värmepumpen. En annan nackdel är att utomhusdelen bullrar 

vilket kan leda till en för hög ljudnivå. Fördelen med systemet är att inget borrande eller 

grävande i marken behöver genomföras. Luft/vattenvärmepumpar har en låg 

investeringskostnad jämfört med andra värmepumpar som producerar vattenburen värme. 

(Vattenfall, 2018a)  

3.3.5 COP 

Verkningsgraden för en värmepump anges som värmepumpens värmefaktor COP, 

Coefficient Of Performance, och beskriver hur mycket värmeenergi som genereras utifrån 

tillförsel av 1 kWh el. Om COP exempelvis är 5 för en värmepump innebär det att 

värmepumpen klarar av att leverera 5 kWh värme om 1 kWh el matas in. Istället för att 

använda COP kan värmepumpens effektivitet även beskriva genom att uttrycka 

värmepumpens årsvärmefaktor. Årsvärmefaktorn SCOP, Seasonal Coefficient Of 

Performance beskriver samma sak som COP men anger värmepumpens effektivitet sett över 

ett helt år, COP beskriver endast effektiviteten för ett specifikt tillfälle. När man jämför COP 

för olika värmepumpar är det viktigt att undersöka vilken standard som använts. Olika 

standarder kan ha olika referensvärden för temperaturen där värmen tas ifrån och 

temperaturen dit värmen avges. De olika referensvärdena för temperaturen kan påverka 

värdet av COP, mindre temperaturdifferens ger ett lägre COP medan en större 

temperaturdifferens ger ett högre COP. (Thermia, 2016a) 

3.3.6 FTX 

Ett FTX-system återvinner värmen som finns i den förbrukade frånluften som lämnar 

byggnaden via ventilationskanaler. Det ställs idag höga krav på luftkvalité i byggnader vilket 

gör att en byggnads luftvolym måste bytas ut inom någon timme. Detta leder till att stora 

mängder energi lämnar byggnaden. FTX-systemet återvinner denna energi genom att ta 

tillvara på värmen i frånluften. Genom värmeväxling med den kalla tilluften värms tilluften 

upp innan den kommer in i byggnaden. Detta leder till stora energibesparingar. FTX-system 

kan dock ge upphov till förhöjd ljudnivå och kräver fläktar som drar el. Det krävs även 

fläktrum och fler ventilationskanaler i byggnaden. (Energimyndigheten, 2016) 

 

Värmeväxlingen kan ske på olika sätt i FTX-system. Med hjälp av roterande värmeväxlare 

kan värme i frånluften återvinnas med en verkningsgrad upp till ca 85%. Roterande 
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återvinning sker med hjälp av en aluminiumrotor som absorberar värme. Värmen överförs 

sedan till den kalla tilluften. När inomhustemperaturen är tillräckligt hög stannar rotorn. 

Nackdelen med denna typ av värmeväxling är att det kan förekomma överföring av förorenad 

luft från rotorn, detta kan leda till lukt av matos om roterande värmeväxlare används i 

exempelvis kök. (Svensk ventilation, no date) 

 

Ett vanligare alternativ för värmeväxling i FTX-system är plattvärmeväxlare. 

Verkningsgraden ligger på ca 60–90% för värmeväxlingen i plattvärmeväxlare. Till- och 

frånluft passerar varandra genom ett lamellpaket bestående av veckade aluminiumplåtar. 

Frånluften värmer upp aluminiumplåten vilket leder till att den kalla tilluften värms upp. 

Plattvärmeväxlare finns främst i enfamiljshus eller flerfamiljshus med separata 

ventilationsanläggningar i varje lägenhet. (Svensk ventilation, no date) 

 

Ett tredje sätt för värmeväxling i ventilationssystem är vätskekopplad återvinning. 

Värmeväxlingen sker genom ett vätskeburet system som cirkulerar mellan till- och 

frånluftsystem. Värme i frånluften värmer upp vätskan som sedan värmer upp tilluften. Då 

till- och frånluft hela tiden är i separata ventilationskanaler så finns det ingen risk för 

luktöverföring från den förorenade frånluften till den inkommande tilluften, därför används 

ofta denna typ av återvinning i kök. Verkningsgrad för vätskeåtervinning är ca 60–70%. 

(Svensk ventilation, no date) 

3.3.7 Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) 

Dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) beskriver temperaturen under den kallaste 

dagen på året. Denna temperatur är viktig när värmesystemet dimensionerar för en byggnad. 

Dimensioneras värmekällan efter ett för lågt DVUT så blir systemet överdimensionerat och 

leder till en onödigt dyr investering. Dimensionering efter ett för högt dimensionerat DVUT 

gör däremot att värmekällan kan ha svårt att täcka värmeeffektbehovet under de kallaste 

dagarna under året. (Karlsson and Andersson, 2016) 

 

Vid dimensionering av värmepumpar så dimensioneras inte värmepumpen för att täcka 

byggnadens maximala effektbehov vid DVUT, då en sådan dimensionering skulle leda till 

onödigt stor investeringskostnad för värmepumpen. Istället dimensioneras värmepumpen till 

något under det maximala värmeeffektbehovet vid DVUT samtidigt som exempelvis 

elpatroner installeras som komplement till värmepumpen. Elpatronerna aktiveras när 

värmepumpen inte klarar av att leverera tillräcklig värmeeffekt till byggnaden. 

 

3.3.8 Specifik fläkteffekt (SFP) 

Specifik fläkteffekt visar FTX-aggregatets eleffektivitet i kW per liter luftflöde och sekund, 

dvs kW/m3 s. Specifik fläkteffekt beskriver hur eleffektivt ventilationssystemet är. Ett lägre 

värde för SFP är bättre då det innebär att mindre el går åt för att driva ventilationssystemet. 

(Energimyndigheten, no date) 
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3.3.9 Varmvattencirkulation (VVC) 

I flerbostadshus och större lokalbyggnader installeras ofta ett VVC-system. Detta innebär att 

varmvatten hela tiden cirkuleras mellan varmvattenberedaren och tappvattenkranar i kök och 

badrum. Om varmvattnet inte används vid kranen så cirkulerar det tillbaka till 

varmvattenberedaren, för denna cirkulation krävs en pump. VVC-system gör att vattnet alltid 

är varmt när det ska tappas ur kranen, oavsett hur långt ifrån varmvattenberedaren kranen 

ligger. Tack vare VVC-systemet behöver kranvattnet inte stå på och rinna innan kranvattnet 

blir varmt, vilket annars är ett problem för kranar som ligger långt ifrån varmvattenberedaren. 

VVC-system minskar även risken för legionellabakterier och bidrar till energibesparingar. 

(Rotpartner, 2018)  

3.4 LCC 

För att sammanställa den totala nuvärdeskostnaden för respektive värmekälla genomfördes en 

LCC kalkylering (Life Cycle Cost) för de aktuella värmekällorna. Värmekällans totala 

livscykelkostnad beräknas enligt: (Belok, 2011) 

 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡  =  𝐶𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  +  𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙  + 𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 + 𝐶𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑘  − 𝐶𝑟𝑒𝑠𝑡𝑣ä𝑟𝑑𝑒  [𝑘𝑟]   (6) 

 

Där Cinvestering är investeringskostnaden för vald värmekälla. Cunderhåll är nuvärdet av de 

beräknade underhålls- och driftkostnader för kalkylperioden. Cenergi är nuvärdet av 

energikostnad för kalkylperioden. Cperiodisk är nuvärdet av en framtida periodisk kostnad. 

Crestvärde är värmekällans värde vid kalkylperiodens slut.  

 

Cunderhåll beräknas enligt: (Belok, 2011) 

 

𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 =  𝐴𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 ∙
1−(1+𝑖)−𝑛

𝑖
  [𝑘𝑟]    (7) 

 

 

Aunderhåll utgör den årliga underhållskostnaden för värmekällan, n är kalkylperioden och i är 

reala kalkylräntan. 

 

Cenergi beräknas enligt: (Belok, 2011) 

 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =  𝐸𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙  𝑘𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∙
(1−(

1+𝑞

1+𝑖
)

𝑛
)

((
1+𝑖

1+𝑞
)− 1)

 [𝑘𝑟]    (8) 

 

Eenergi är det årliga energibehov angivet i kWh per år för respektive värmekälla, kenergi är 

dagens energipris i kr per kWh för köpt el alternativt pellets och q är real årlig 

energiprisökning i procent.  
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För att beräkna nuvärdet av en framtida periodisk kostnad, Cperiodisk, så används 

nuvärdesmetoden enligt: (UC, no date) 

 

𝐶𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑘  =  
𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑖𝑠𝑘 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

(1+𝑖)𝑛  [𝑘𝑟]     (9) 

 

Där i är kalkylränta och n är antalet år tills den periodiska kostnaden inträffar.  
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4. Indata  

4.1 BBR 

BBR kraven som användes för att bestämma betyget för indikator 1 i Miljöbyggnad 2.2 

hämtades från BBR 26. De ursprungliga BBR 26 kraven gällande primärenergital är 80 

kWh/m2 Atemp för både eluppvärmd respektive ej eluppvärmd lokalbyggnad. Genom att 

beräkna luftflödetillägget enligt ekvation 5, som baseras på antal personer och drifttider för 

ventilationen i lokalen kunde ett tillägg göras till det ursprungliga kravet. Primärenergital 

enligt BBR efter tillägg beräknades till 94,6 kWh/m2 Atemp. Kraven på primärenergital före 

och efter luftflödestillägg redovisas i tabell 5. Beräkningsverktyg för luftflödetillägget visas i 

Bilaga 3 Luftflödestillägg för krav på primärenergital enligt BBR. 

 

Tabell 5. Krav på primärenergital efter luftflödestillägg för elvärmd respektive ej elvärmd 

lokalbyggnad enligt BBR 26. 

 Grundkrav 

primärenergital 

[kWh/m2 Atemp] 

Tillägg pga luftflöde 

[kWh/m2 Atemp] 

Krav primärenergital 

efter tillägg 

[kWh/m2 Atemp] 

Ej elvärmd 

lokalbyggnad,  

 

Elvärmd 

lokalbyggnad 

 

 

80 

 

 

14,6 

 

 

94,6 

 

Genom att beräkna maximal tillåten installerad eleffekt för uppvärmning enligt ekvation 3 

och ekvation 4 fås att maximal tillåten installerad eleffekt för uppvärmning på Vikskolan är 

198 kW. Uträkningar för maximal tillåten installerad eleffekt redogörs i Bilaga 4 Maximal 

installerad eleffekt för uppvärmning enligt BBR.  

 

Som redovisas i tabell 6 så blir tillägget till den ursprungliga tillåtna installerad eleffekten 

stort. Detta beror på att tillägg för uteluftflöde av utökade kontinuerliga hygieniska skäl enligt 

ekvation 4 är högt till följd av stora ventilationsflöden i kök och matsal. Tillägget för Atemp 

från ekvation 3 blir även det stort då Atemp är ca 4000 m2. Den högsta tillåtna 

värmegenomgångskoefficient är 0,60 [W/m2K] enligt BBR 26:s krav. 
 

Tabell 6. Maximal tillåten installerad eleffekt för uppvärmning efter luftflödestillägg för 

elvärmd lokalbyggnad enligt BBR 26. Krav på värmegenomgångkoefficient är 0,60 [W/m2K]. 

 Grundkrav tillåten 

installerad eleffekt 

för uppvärmning 

[kW] 

Tillåten installerad 

eleffekt för uppvärmning 

efter tillägg 

[kW] 

Krav 

värmegenomgångs-

koefficient [W/m2 K] 

Elvärmd 

lokalbyggnad 

4,5 198 0,60 
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4. 2 Energiberäkningar 

För att kunna genomföra energisimuleringar och energiberäkningar i VIP Energy behövdes 

indata för skolan. Här följer en kortare redogörelse för indata som användes under 

simuleringarna av Viksskolan.  

4.2.1 Klimat 

Klimatfil med väderdata för Upplands Väsby under åren 1981–2010 användes för att 

simulera klimatet på platsen där skolan ska byggas. Högsta utomhustemperatur uppmättes till 

29,3 ℃ och lägsta temperatur till -17,7 ℃. Parametrar för den vindprofil som användes vid 

simuleringen är satta för att efterlikna ett öppet landskap, dvs skolan har inte skydd av skog 

eller höga byggnader. 

4.2.2 Zonberäkningar 

Skolan delades in i två olika zoner. Zon I består av ytor där elever och lärare vistas, totala 

ytan för zon I uppmättes till 3420 m2 och den önskade temperaturen för zon I sattes till 22 ℃. 

Zon II består av ytor där personer inte vistas under en längre tid. Till denna zon tillhör 

trapphus, hall vid entré, undercentral, fläktrum, förråd, etc. Ytan för zon II uppmättes till 580 

m2 och önskad temperatur för denna zon sattes till 18 ℃. Totala Atemp för byggnaden utgörs 

av zon I och zon II och uppmättes till 4000 m2.  

4.2.3 Byggnadsskal 

Byggnadsskalets uppbyggnad samt U-värde för respektive byggnadsdel visas i tabell 7. U-

värden har hämtats från riktlinjerna för byggnationen av Vikskolan och uppbyggnaden av 

byggdelarna har hämtats från referensprojekt (Nordmark, 2018a). Köldbryggorna tas fram 

genom antagandet att 20% av de totala transmissionsförlusterna för byggnaden utgörs av 

förluster från köldbryggor (SVEBY, 2016). Otäthetsfaktor för samtliga byggdelar sattes till 

0,3 l/s m2 enligt riktlinjer för projektet. Areor för respektive byggdel i respektive väderstreck 

redovisas i Bilaga 1 Area byggdelar. 
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Tabell 7. Uppbyggnad och U-värde för respektive byggnadsdel. 

Byggdel Material 

inifrån-ut 

Värmelednings-

förmåga 

[W/m K] 

Tjocklek  

[mm] 

Totalt U-värde  

[W/m2 K] 

Tak Betong 

Lösull reglar 

Lössprutad ull 

1,70 

0,046 

0,042 

150 

170 

330 

0,095 

Vägg Gipsskiva 

Reglar 

Plywood 

Gipsskiva 

0,22 

0,043 

0,14 

0,22 

9 

280 

13 

13 

0,154 

Golv PPM 1–6  Betong 

Cellplast 

150 

300 

1,70 

0,036 

0,087 

Golv PPM >6 Betong 

Cellplast 

150 

300 

1,70 

0,036 

0,081 

Golv PPM 0–1 Betong 

Cellplast 

300 

100 

1,70 

0,036 

0,238 

 

I tabell 8 anges U-, g-, LT- och ST-värde för fönstren på Vikskolan. Värden för glaset i 

fönstren i samtliga väderstreck är tagna för 1+2 Energisparglas från Pilkington med 

mellanliggande persienn. Det angivna g-värdet för glaset är 58%, ST-värde är 46% och LT-

värde är 69% (Pilkington, 2018). Efter diskussion med Fredrik Nordmark på Bjerking AB så 

antas för energisimuleringen av Vikskolan att mellanliggande persienn är neddragen för att 

inte överskatta solenergitillskott i byggnaden. Detta leder till att en rimlig multiplikator för 

avskärmning är 0,4 vid mellanliggande persienn, vilket innebär att 40% av g-, LT- och ST-

värde används som indata i VIP Energy. (Nordmark, 2018a) Anledningen till användningen 

av ett lägre g- och ST-värde vid energisimulering av byggnaden är för att inte överskatta det 

solenergitillskott som leder till uppvärmning av byggnaden och därmed minskar skolans 

uppvärmningsbehov. Valet av indata för fönstren på Vikskolan diskuteras vidare i avsnittet 

Diskussion.  

 

Tabell 8. Indata för Vikskolans fönster i VIP Energy. 

Byggdel U-värde  

[W/m2 K] 

gsyst-värde 

 [%] 

LT-värde 

[%] 

ST-värde 

[%] 

Glasandel 

[%] 

Fönster 0,9 23 28 20 80 

Fönsterdörr 0,9 23 28 20 80 

Takfönster 1,5 18 26 15 80 

Ytterdörr 2,0 0 0 0 0 
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4.2.4 Driftschema för internlaster 

Luftflöden, verksamhetsenergi, drifttider, personvärme och tappvatten har hämtats från 

schablonvärden enligt BEN 2 BFS 2017 och SVEBY ”Brukarindata för 

undervisningsbyggnader”, vilket är branschstandard vid energiberäkningar av byggnader.  

 

Vikskolan antas ha sin verksamhet igång 10 timmar per dag, 5 dagar i veckan under 45 

veckor per år. Verksamheten i skolan antas starta kl. 07 på morgonen och avslutas kl. 17. 

Under vecka 28–33 samt under vecka 52 antas skolan vara tom på elever och personal.  

 

Internlaster för tappvarmvatten, personnärvaro, belysning och annan elektronisk utrustning 

under de timmar som verksamhet pågår i skolan beskrivs som “Vikskolan Dag”. “Vikskolan 

Natt” beskriver internlaster under övrig tid, dvs kvällar, helger och lov. Internlaster för 

“Vikskolan Dag” och “Vikskolan Natt” för zon I redogörs i tabell 9. Internlaster för zon II 

antas vara samma, dock sätts lägsta temperatur till 18 ℃ i zon II. Tappvarmvatten under 

nattid i tabell 9 är varmvattencirkulationen, VVC, som antas vara igång dygnet runt för att 

undvika legionellabakterier i ledningar. VVC sattes till 0,6 W/m2 Atemp enligt FEBY 12 

(Sveriges centrum för nollenergihus, 2012). Av VVC-förlusterna antas 70% avges som värme 

till rumsluft. Detta ger ett bidar på 0,42 W/m2 Atemp och sker dygnet runt. Värmen från VVC-

förlusterna sattes in under ”Verksamhetsenergi till rumsluft” i driftschemat i VIP Energy då 

verksamhetsenergi inte påverkar BBR-krav. ”Verksamhetsenergi som avges extern” är 

verksamhetsenergi som avges extern utan att påverka byggnadens energibalans, medan 

”Verksamhetsenergi till rumsluft” är verksamhetsenergi som avger värme till byggnaden och 

på så sätt påverkar byggnadens energibalans. ”Fukttillskott till rumsluft” anger fukttillskott 

till byggnadens rumsluft uttryckt i mg/s m2. Fukthalten i rumsluften påverkar rumsluftens 

energiinnehåll. Beräkningar för internlaster redovisas i Bilaga 2 Driftschema/internlaster. 

 

Tabell 9. Internlaster för tappvarmvatten, personnärvaro, belysning och annan elektronisk 

utrustning på Vikskolan under dagtid respektive natt för beräkning mot BBR krav. 

Driftfall Vikskolan Dag Vikskolan Natt 

Verksamhetsenergi till rumsluft  

[W/m2] 

7,01 0,42 

Verksamhetsenergi som avges externt  

[W/m2] 

2,82 0 

Personvärme  

[W/m2] 

3,60 0 

Fukttillskott till rumsluft  

[mg/s m2] 

1,00 1,00 

Tappvarmvatten  

[W/m2] 

1,49 0,60 

Rumstemperatur, högsta ℃ 27 27 

Rumstemperatur, lägsta ℃ 22 22 
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4.2.5 Luftflöden och ventilation 

Drifttider för ventilationen antas vara samma som driftschemat för internlaster. Vikskolan 

kommer att ha FTX-aggregat för ventilation innehållande frånluftsfläkt, tilluftsfläkt och 

värmeväxlare. För hela Atemp, exklusive kök och matsal, antas ett grundflöde för ventilationen 

på 0,35 l/s m2, under de timmar verksamhet pågår i skolan. (SVEBY, 2016) För zon I, 

exklusive kök och matsal, antas utöver grundflödet ett tillägg på 7 l/s per person under de 

timmar som verksamhet pågår i skolan. (SVEBY, 2016)  

 

I kök och matsal antas ett högre ventilationsflöde jämfört med i övriga byggnaden. 

Grundflödet i kök och matsal antas vara i 5 timmar per dag de dagar då verksamhet pågår i 

skolan (SVEBY, 2016). Dessutom används ett forcerat flöde vid matlagning och lunchtid 

som antas vara i 5 timmar per dag de dagar då verksamhet pågår i skolan (SVEBY, 2016). 

Grundflödet för kök och matsal sattes till 2 l/s m2 och det forcerade flödet till 4 l/s m2 

(SVEBY, 2016).  

 

SFP för FTX aggregaten antas till 1,5 kW/m3 s där 0,75 kW/m3 s antas från tilluftsfläkt och 

0,75 kW/m3 s antas från frånluftsfläkt. Dessa värden är hämtade från referensprojekt. För att 

undersöka hur verkningsgraden på FTX-systemet påverkar skolans värmeeffektbehov och 

uppvärmningsbehov varierades verkningsgraden för FTX-systemet i kök och matsal från 65% 

till 85%. Förluster från vädring antas till 4 kWh/m2 år, hit räknas exempelvis öppning av 

entrédörrar och fönster (Svensson, 2017).  

4.3 Dimensionering av värmekällor 

För att kunna dimensionera värmekällan behöver leverantörer av värmepumpar och 

pelletspannor värden för skolans beräknade värmeeffektbehov, skolans årliga energibehov 

exklusive tappvarmvatten, skolans årliga energibehov för tappvarmvatten, skolans Atemp samt 

lokalisering av skolan.  För att få fram dessa värden byggdes en ursprunglig modell av 

Vikskolan i VIP Energy. Systemförlusterna för det interna värmesystemet i byggnaden sattes 

till 2%, vilket är hämtat från referensprojekt (Nordmark, 2018a). Vid dimensionering av 

värmekällorna så sattes tappvarmvattenanvändning i byggnaden till 15 kWh/m2 år inklusive 

VVC enligt SISABs projekteringsanvisningar för energiberäkningar (SVEBY, 2016). VVC 

sattes till 0,6 W/m2 Atemp enligt FEBY 12 (Sveriges centrum för nollenergihus, 2012). 

Resultatet för den ursprungliga modellen av Vikskolan gavs sedan till leverantörer av 

värmepumpar och pelletspannor. 

4.4 LCC-analys 

I tabell 10 visas de grundläggande antaganden som har gjorts vid LCC-analys av samtliga 

värmekällor. Real kalkylränta sattes till 5% vilket är i nivå med 

Energimarknadsinspektionens bedömning för tillsynsperioden år 2019–2022 

(Energimarknadsinspektionen, 2018). Real årliga energiprisökning sattes i ursprungsfallet till 
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4%, vilket är hämtat från referensprojekt. (Nordmark, 2018b) För säkerhet utfördes även 

LCC-analyser av värmekällorna med en real årliga energiprisökning på 2% respektive 6%. 

 

Tabell 10. Antaganden för LCC-analys av samtliga värmekällor. 

Restvärde, Crestvärde 0 SEK 

Real kalkylränta, i 5% 

Kalkylperiod, n 20 år 

Real årlig energiprisökning, q 4% 

 

För bergvärme undersöktes även hur olika effekttäckningsgrader av skolans 

värmeeffektbehov påverkar LCC analysen för val av bergvärme som värmekälla. För att 

täcka det resterande värmeeffektbehovet så kompletteras bergvärme med elpatroner. I LCC 

analysen antogs att investeringskostnaden för elpatroner är 1000 kr per installerad kW. 

(Wahlén, 2018) 
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5 Resultat 

5.1 Resultat Energisimulering VIP Energy 

Det totala uppvärmningsbehovet för skolan inklusive tappvarmvatten är 231 MWh och 

värmeeffektbehovet uppgår till 142 kW. Resultat för avgiven och tillförd energi för den 

ursprungliga modellen av Vikskolan i VIP Energy visas i figur 5.  

 

 
Figur 5. Figuren är direkt tagen från VIP Energy och visar fördelningen av skolans tillförda 

och avgivna energi per vecka under ett år. Y-axeln visar energi utryckt i kWh. X-axeln 

veckonummer.  

 

Figur 6 redovisar fördelningen av tillförd energi till Vikskolan och figur 7 redovisar 

fördelningen av avgiven energi från Vikskolan. Utav den avgivna energin genom 

ventilationen, som visas i figur 7, så återvinns energi genom FTX-system. Den återvunna 

mängden energi från ventilationen representeras av ”Återvinning ventilationsluft” i figur 6, 

vilket motsvarar 26% av den totala mängden tillförd energi till byggnaden.  
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Figur 6. Fördelningen av den totala tillförda energin till Vikskolan.  

 

 
Figur 7. Fördelningen av den totala avgivna energin från Vikskolan.  
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5.1.1 Indata till leverantörer av värmekällor 

Värden som skickades till leverantörer av värmepumpar och pelletspannor för 

dimensionering av respektive värmekälla redovisas i tabell 11. 

 

Tabell 11. Värdena som leverantörer av respektive värmekälla har fått för att dimensionera 

respektive värmekälla efter skolans uppvärmningsbehov. 

Värmeeffektbehov vid DVUT [kW] 142  

Värmeeffektbehov transmission [kW] 66  

Värmeeffektbehov luftläckage [kW] 1 

Värmeeffektbehov ventilation [kW] 75  

Uppvärmningsbehov inklusive tappvarmvatten [MWh/år] 231  

Tappvarmvatten [MWh/år] 39 

Atemp [m²] 4 000  

Verksamhet Skola med tillagningskök, 

ej idrottshall 

 

5.2 Resultat Dimensionering av värmekällor 

Utifrån de angivna värden för uppvärmningsbehov och effektbehov gav leverantörerna för 

respektive värmekälla följande förslag för dimensionering. 

5.2.1 Pelletspanna 

För val av pelletspanna som värmekälla erhölls förslag från Anders Andersson, 

försäljningsansvarig på Baxi AB. Andersson gav utifrån det beräknade uppvärmningsbehovet 

och värmeeffektbehovet på Vikskolan ett förslag på en pelletspanna med maxeffekt 160 kW 

av modellen EcoBasic 160. Egenskaper för pelletspannan redovisas i tabell 12. 

 

Tabell 12. Maxeffekt, verkningsgrad, vikt och dimensioner för pelletspannan av modell 

EcoBasic 160.  

Pelletspanna EcoBasic 160 kW 

Maxeffekt [kW] 160 

Verkningsgrad [%] 94 

Vikt [kg] 620 

Bredd/Höjd/Djup [mm] 800/1600/1200 

  

Pelletspannan kopplas till två bufferttankar på 500 liter styck för varmvatten. Till dessa 

tankar kopplas även en 20 kW luft/vattenvärmepump av modellen HS Plus Hydrobox för 

täcka uppvärmningsbehovet under sommarmånaderna, detta för att undvika eldning i pannan 

under sommaren. Luft/vattenvärmepump HS Plus Hydrobox har årsvärmefaktor på 3,73. I 

varje bufferttank finns det även 9 kW elpatroner installerade för backup. 
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Uppvärmningsbehovet för Vikskolan under sommarmånaderna juni, juli och augusti är 8 

MWh enligt simuleringar i VIP Energy. Årsvärmefaktor för luft/vattenvärmepumpen är 3,73 

enligt Andersson. Elenergin som behöver tillföras till luft/vattenvärmepumpen är 2 MWh per 

år. 

 

Uppvärmningsbehovet under årets övriga månader är 223 MWh per år, vilket ska täckas av 

pelletspannan. Verkningsgraden för pelletspannan är 94% enligt Andersson. Energin som 

behöver tillföras till pelletspannan är ca 237 MWh per år.  

 

I tabell 13 redovisas uppvärmningsbehov och köpt energi för pelletspanna i kombination med 

luft/vattenvärmepump. 

 

Tabell 13. Uppvärmningsbehov och köpt energi för pelletspanna i kombination med 

luft/vattenvärmepump. 

Totalt uppvärmningsbehov [MWh/år] 231 

Uppvärmningsbehov som täcks av luft/vattenvärmepump [MWh/år] 8 

Energi köpt av Luft/vattenvärmepump [MWh/år] 2 

Uppvärmningsbehov som täcks av pelletspanna [MWh/år] 223 

Energi i form av pellets som behöver tillföras pelletspanna [MWh/år] 237 

Totalt köpt energi för uppvärmning [MWh/år] 239 

 

5.2.2 Bergvärme 

För val av bergvärme som värmekälla erhölls förslag från Andreas Magnusson, 

försäljningsansvarig på Thermia AB i Sverige. I tabell 14 redogörs de beräknade värdena för 

värmeeffektbehov och uppvärmningsbehov från VIP Energy jämfört med de värden 

Magnusson fick fram genom att använda Thermias egna dimensioneringsprogram. Thermias 

dimensioneringsprogram beräknade det totala uppvärmningsbehovet till 258 MWh per år 

medan uppvärmningsbehovet enligt VIP Energy beräknas till 231 MWh per år.  
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Tabell 14. Angivna och beräknade värdena för värmeeffektbehov och uppvärmningsbehov 

från VIP Energy samt Thermias dimensioneringsprogram. För tappvarmvatten har Thermia 

tagit det angivna värdet från beräkningar i VIP Energy. 

 Beräknat enligt VIP 

Energy 

Beräknat enligt Thermia 

Värmeeffektbehov vid DVUT 

[kW] 

142  143  

Uppvärmningsbehov exkl. 

tappvarmvatten [MWh/år] 

192  215 

Tappvarmvatten (angivet) 

[MWh/år] 

39 39 

Totalt uppvärmningsbehov 

[MWh/år] 

231 254 

 

Thermia föreslår installation av två värmepumpar, MEGA XL 88 kW och MEGA L 59 kW, 

för att möta skolans uppvärmningsbehov. Thermias förslag på dimensionering av värmepump 

samt dimensionering av borrhål vid installation av bergvärme redovisas i tabell 15.  

 

Tabell 15. Tabellen visar Thermias förslag på värmepump och borrning vid installation av 

bergvärme på Vikskolan. 

Värmepump  1 st MEGA XL 88 kW 

1 st MEGA L 59 kW 

Värmepumpseffekt vid DVUT [kW] 126  

Effekttäckningsgrad vid DVUT [%] 88 

Energitäckningsgrad [%] 99,9 

Behövd tillsatt effekt vid DVUT [kW] 18  

Årsverkningsgrad 3,85 

Aktiv borrhålslängd per borrhål [m] 212  

Antal borrhål  10 stycken 

Total aktiv borrhålslängd [m] 2 120  

Avstånd mellan borrhål [m] 20  

 

Vid insättning av värmepumparna MEGA XL och MEGA L som värmekälla i den 

uppbyggda modellen av Vikskolan i VIP Energy så erhölls värmepumparnas totala 

energiförbrukning till 54,2 MWh per år. Tillförd spetsenergi beräknades till 0,2 MWh per år. 

I tabell 16 redovisas värmepumpens beräknade energiförbrukning i kWh per år vid 

installation av bergvärme enligt simuleringar i VIP Energy. 

 

Tabell 16. Värmepumpens beräknade energiförbrukning samt köpt spetsenergi till elpatron 

vid installation av bergvärme enligt simuleringar i VIP Energy. 

Bergvärmepump energiförbrukning [MWh/år] 54,2 

Köpt spetsenergi [MWh/år] 0,2 

Total Energiförbrukning [MWh/år] 54,4 

  



 

31 

 

I figur 8 visualiseras Thermias beräknade energibesparing, förbrukad energi och tillsatt energi 

för uppvärmning vid installation av bergvärme på Vikskolan. Thermia uppskattar 

bergvärmepumpens energiförbrukning till ca 65 MWh per år. Det är ca 10 MWh per år högre 

energiförbrukning för bergvärmepumpen jämfört med simuleringarna i VIP Energy. Thermia 

har dock beräknat att skolans uppvärmningsbehov är ca 254 MWh per år, vilket är ca 23 

MWh högre jämfört med uppvärmningsbehovet enligt VIP Energy. Med ett beräknat COP på 

ca 3,8 så innebär det att bergvärmepumpen i Thermias beräkningar måste förbruka ca 6 MWh 

mer energi per år jämfört med beräkningarna i VIP Energy för att täcka 

uppvärmningsbehovet. Detta förklarar en del av skillnaden mellan bergvärmepumpens 

förbrukade energi per år enligt Thermias beräkningar och resultat från simuleringar i VIP 

Energy. Thermias beräkningar för bergvärmepumpens energiförbrukning redovisas Bilaga 5 

Förslag från värmepumpsleverantörer. 

 

 

Figur 8. Bilden är tagen direkt från Thermias simuleringar för uppvärmningsbehovet på 

Vikskolan. Y-axeln visar förbrukad energi i kWh. Bergvärmepumpens förbrukade energi för 

respektive månad visualiseras med blåa staplar. Tillsatt spetsenergi för respektive månad 

visualiseras med röda staplar. De gröna staplarna visar energibesparingen jämfört med 

ursprungsmodellen av Vikskolan. 

 

I figur 9 visualiseras energibesparing, förbrukad energi och tillsatt energi vid respektive 

utomhustemperatur enligt Thermias beräkningar.  
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Figur 9. Bilden är tagen direkt från Thermias simuleringar för uppvärmningsbehovet på 

Vikskolan. Y-axeln visar förbrukad energi i kWh. Bergvärmepumpens förbrukade energi vid 

respektive utomhustemperatur visualiseras med den blåa kurvan. Tillsatt spetsenergi vid 

respektive utomhustemperatur visualiseras med röda kurva. Arean under den gröna kurvan 

är energibesparingen jämfört med ursprungsmodellen av Vikskolan. 

 

5.2.3 Jordvärme 

För val av jordvärme som värmekälla erhölls även här förslag från Andreas Magnusson, 

försäljningsansvarig i Sverige på Thermia AB. Samma värmepumpar används vid installation 

av jordvärme som vid installation av bergvärme, dvs värmepumparna MEGA XL 88 kW och 

MEGA L 59 kW. För att klara av uppvärmningsbehovet så behöver kollektorslangen vara ca 

4380 meter lång och kräver en markyta på ca 6570 m2. Slangen ska läggas på ett markdjup 

mellan 1 meter och 1,5 meter. Den totala markytan för skolgård, idrottsplats och förskolegård 

på Vikskolan är ca 18 300 m2. Planritning för skolgård och idrottsplats på Vikskolan visas i 

figur 10.  
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Figur 10. Planritning för skolgård och idrottsplats på Vikskolan. Bilden är tagen från 

Miljöprogrammet framtaget för Vikskolan. De svarta huskropparna uppe till vänster i bilden 

föreställer skolbyggnaden. Svarta rektangeln nere till höger i bilden föreställer en eventuell 

framtida idrottshall.    

 

I tabell 17 redovisas Thermias förslag på värmepump och dimensionering av kollektorslang 

vid installation av jordvärme på Vikskolan. 

 

Tabell 17. Tabellen visar Thermia förslag på värmepump och dimensioner för kollektorslang 

vid installation av jordvärme på Vikskolan. 

Värmepump  1 st MEGA XL HGW 88 kW 

1 st MEGA L HGW 59 kW 

Värmepumpseffekt vid DVUT [kW] 127  

Effekttäckningsgrad vid DVUT [%] 88 

Energitäckningsgrad [%] 99,9 

Behövd tillsatt effekt vid DVUT [kW] 17  

Årsverkningsgrad 3,72 

Längd kollektorslang [m] 4 380  

Markyta [m2] 6 570  
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Vid insättning av värmepumparna MEGA XL och MEGA L som värmekälla i den 

uppbyggda modellen av Vikskolan i VIP Energy så erhölls värmepumparnas totala 

energiförbrukning till 52,1 MWh per år. Tillförd spetsenergi beräknades till 0,3 MWh per år. 

I tabell 18 redovisas värmepumpens beräknade energiförbrukning i MWh per år vid 

installation av jordvärme enligt simuleringar i VIP Energy. 

 

Figur 18. Värmepumpens beräknade energiförbrukning i MWh per år vid installation av 

jordvärme enligt simuleringar i VIP Energy. 

Jordvärmepump energiförbrukning [MWh/år] 52,1 

Köpt spetsenergi [MWh/år] 0,3 

Total Energiförbrukning [MWh/år] 52,4 

 

I figur 11 visualiseras beräknad energibesparing, förbrukad energi och tillsatt energi under 

respektive månad för uppvärmning vid installation av jordvärme på Vikskolan enligt 

Thermias beräkningar. Som beskrevs i kapitel 3.5.2 Bergvärme så kan en del av skillnaden 

mellan jordvärmepumpens energiförbrukning enligt Thermias beräkningar och resultaten från 

VIP Energy förklaras med att Thermia har räknat med ett större uppvärmningsbehov jämfört 

med beräkningar i VIP Energy. Thermias beräkningar för jordvärmepumpens 

energiförbrukning redovisas i Bilaga 5 Förslag från värmepumpsleverantörer. 

 

 

 

Figur 11. Bilden är tagen direkt från Thermias simuleringar för uppvärmningsbehovet på 

Vikskolan. Y-axeln visar förbrukad energi i kWh. Jordvärmepumpens förbrukade energi för 

respektive månad visualiseras med blå staplar. Tillsatt spetsenergi för respektive månad 

visualiseras med röda staplar. De gröna staplarna visar energibesparingen jämfört med 

ursprungsmodellen av Vikskolan. 
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I figur 12 visualiseras energibesparing, förbrukad energi och tillsatt energi vid respektive 

utomhustemperatur enligt Thermias beräkningar. 

 

Figur 12. Bilden är tagen direkt från Thermias simuleringar för uppvärmningsbehovet på 

Vikskolan.Y-axeln visar förbrukad energi i kWh. Jordvärmepumpens förbrukade energi vid 

respektive utomhustemperatur visualiseras med den blåa kurvan. Tillsatt spetsenergi vid 

respektive utomhustemperatur visualiseras med röda kurva. Arean under den gröna kurvan 

är energibesparingen jämfört med ursprungsmodellen av Vikskolan. 

5.2.4 Luft/vattenvärmepump 

För val av luft/vattenvärmepump som värmekälla erhölls förslag från Börje Wahlén, VVS-

konsult på Bjerking AB. Wahlén gav utifrån det beräknade uppvärmningsbehovet och 

värmeeffektbehovet för Vikskolan förslag på att installera två stycken parallellkopplade 

luft/vattenvärmepumpar från Mitsubishi av modellen CAHV-P500, vardera värmepump med 

maxeffekt 62 kW. I tabell 19 redovisas förslag på luft/vattenvärmepump och dimensionering 

av värmepumparna vid installation på Vikskolan. 
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Tabell 19. Förslag på luft/vattenvärmepump vid installation av luft/vattenvärmepump på 

Vikskolan. 

Värmepump  2 st. CAHV-P500 62 kW 

Värmepumpseffekt vid DVUT [kW] 104  

Effekttäckningsgrad vid DVUT [%] 73 

Energitäckningsgrad [%] 69 

Behövd tillsatt effekt vid DVUT [kW] 38  

Årsverkningsgrad 2,92 

Bredd/Höjd/Djup [mm] 1980/1710/760  

Ljudnivå [dB] 59  

 

Vid insättning av luft/vattenvärmepumparna som värmekälla i den uppbyggda modellen av 

Vikskolan i VIP Energy så erhölls värmepumparnas energiförbrukning till 73,4 MWh per år. 

Tillförd spetsenergi beräknas till 28,9 MWh per år enligt VIP Energy. I tabell 20 redovisas 

luft/vattenvärmepumparnas energiförbrukning. 

 

Tabell 20. Värmepumpens beräknade energiförbrukning i MWh per år vid installation av 

luft/vattenvärmepump enligt simuleringar i VIP Energy. 

Värmepumps energiförbrukning [MWh/år] 73,4  

Köpt spetsenergi [MWh/år] 28,9 

Total Energiförbrukning [MWh/år] 102,3 

 

Luft/vattenvärmepumparnas energiförbrukning är betydligt högre jämfört med berg- och 

jordvärmepumparnas energiförbrukning enligt VIP Energy. Detta kan förklaras av att 

luft/vattenvärmepumpen har en längre årsverkningsgrad, SCOP, jämfört med berg- och 

jordvärmepumpen vilket leder till att större mängd el kommer förbrukas av 

luft/vattenvärmepumparna. Den föreslagna dimensionerade effekttäckningsgraden för 

luft/vattenvärmepumparna är lägre jämfört med berg- och jordvärmesystemets 

effekttäckningsgrad. Detta leder till att mer spetsenergi kommer att behöva köpas in vid 

installation av luft/vattenvärmepump som värmekälla. 

5.2.5 Solceller 

Monokristallina solceller av modellen TSM-280 från tillverkaren Trina har valts som modell 

av solpanel i simuleringarna av solelproduktionen. Solpanelerna är riktade mot söder med en 

45 gradig horisontell vinkel. Under dessa förhållanden producerar de valda solpanelerna 153 

kWh per m2 modul enligt simuleringar i VIP Energy. 

5.2.5.1 Egenproducerad solenergi  

I tabell 21 visas en sammanställning av solelproduktionen för att uppnå kravet på minst 5% 

egenproducerad energi av den totala energitillförseln av fastighet- och verksamhetsenergi på 

Vikskolan. 
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Tabell 21. Solelproduktionen som krävs vid val av respektive värmekälla på Vikskolan. 

Solpanelerna är riktade mot söder och är vinklade 45 grader horisontellt. Solpanelerna 

producerar 153 kWh per m2 modul enligt simuleringar i VIP Energy. 

Värmekälla Yta 

installerad 

solceller 

[m2] 

Yta 

solceller 

av total 

takyta [%] 

Installerad 

effekt solceller 

[kW] 

Producerad 

solel 

[MWh/år] 

Solel av total 

tillförda 

energin till 

Vikskolan [%] 

Pelletspanna  109 6 17,0 16,7 5,0 

Bergvärme 60  3 9,8 9,2 5,0 

Jordvärme 59 3 9,7 9,0 5,0 

Luft/vatten 74 4 12,2 11,3 5,0 

 

I figur 13 redovisas solelproduktion per månad vid installation av solpaneler som producerar 

5% av den totala energitillförseln av fastighet- och verksamhetsenergi på Vikskolan. 

 

 
Figur 13. Solelproduktionen i kWh. Arean under kurvan utgör den totala solelproduktionen 

under 1 år. 

 

I figur 14 redovisas hur stor del av producerade solel som används internt på Vikskolan samt 

hur stor del av producerad solel som säljs till elnätet då 5% av den totala energitillförseln för 

fastighet- och verksamhetsenergi på Vikskolan produceras av solenergi. 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

S
o

le
lp

ro
d

u
k
ti

o
n
 [

k
W

h
]

Solelproduktion per månad

Solelproduktion (värmekälla pelletspanna) Solelproduktion (värmekälla luft/vatten)

Solelproduktion (värmekälla bergvärme) Solelproduktion (värmekälla jordvärme)



 

38 

 

 

Figur 14. Andel av totalt producerad solel som används på Viksksolan respektive exporteras 

till elnät.  

5.3 Resultat BBR krav 

5.3.1 Primärenergital vs BBR krav 

I figur 15 redovisas en sammanställning av primärenergital med och utan solel vid 

installation av rekommenderad dimensionering från leverantör av respektive värmekälla på 

Vikskolan. Solel från solceller motsvarar ca 5% egenproducerad energi av den totala 

energitillförseln av fastighet- och verksamhetsenergi enligt tabell 21. Krav för 

primärenergital enligt BBR 26 för Vikskolan är efter luftflödestillägg 95 kWh per m2 år. 

Oavsett val av Värmekälla så uppfyller Vikskolan kravet enligt BBR 26 för primärenergital. 
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Figur 15. Primärenergital utryckt i kWh/m2 år. Varje stapel motsvarar primärenergitalet för 

respektive värmekälla.  

5.3.2 Värmegenomgångskoefficient vs BBR krav 

Krav enligt BBR 26 och beräknad värmegenomgångskoefficienten för Vikskolan redovisas i 

tabell 22. Byggnadens värmegenomgångskoefficienten är ca 50% av det maximalt tillåtna 

värdet.  

 

Tabell 22. Vikskolans simulerade värde för värmegenomgångskoefficienten samt krav enligt 

BBR 26 för värmegenomgångskoefficienten. 

Sammanställning och krav för värmegenomgångskoefficient 

Krav BBR 26 0,60 [W/m2 K] 

Beräknat värde enligt energisimulering VIP Energy 0,29 [W/m2 K] 

 

5.3.3 Installerad eleffekt för uppvärmning vs BBR-krav 

I tabell 23 redovisas installerad eleffekt för uppvärmning på Vikskolan jämfört maximal 

tillåten installerad eleffekt för uppvärmning enligt BBR 26. Kravet enligt BBR 26 är 198 kW 

efter att tillägg har gjorts enligt ekvation 3 och ekvation 4. För Vikskolan får det göras stora 

tillägg på BBR kraven för maximal installerad eleffekt för uppvärmning eftersom att 

Vikskolan har en stor uppvärmd area samt höga ventilationsflöden. Tilläggen på BBr kraven 

för installerad eleffekt är betydligt större jämfört med den installerade eleffekten för 

uppvärmning vilket visas i tabell 23. Detta kan bero på ett energieffektivt byggnadsskal samt 

bra energiåtervinning i byggnadens ventilationssystem. Uträkningar för installerad eleffekt 

för uppvärmning redovisas i Bilaga 4 Maximal installerad eleffekt för uppvärmning enligt 

BBR. 
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Tabell 23. Installerad eleffekt för uppvärmning på Vikskolan jämfört maximal tillåten 

installerad eleffekt för uppvärmning enligt BBR 26. 

Värmekälla Installerad 

eleffekt för 

uppvärmning 

[kW] 

Maximalt 

tillåtna enligt 

BBR [kW] 

Installerad eleffekt 

för uppvärmning 

[W/m2] 

Krav för att räknas 

som eluppvärmd 

enligt BBR [W/m2] 

Bergvärme 56 198 13 10 

Jordvärme 56 198 13 10 

Pellets inkl. 

20 kW 

luft/vatten 

VP 

23 198 6 10 

Luft/vatten  80 198 20 10 

 

5.4 Resultat FTX-system  

Enligt figur 7 så försvinner 42% av Vikskolans avgivna energi genom ventilationen från den 

ursprungliga modellen i VIP Energy. I den ursprungliga modellen används FTX-system med 

en återvinningsgrad på 65% i kök och matsal. 

5.4.1 Värmeeffektbehov FTX 65% vs FTX 85% 

Värmeeffektbehovet vid DVUT för den ursprungliga modellen av Vikskolan minskar med 14 

kW när återvinningsgraden för FTX-systemet i kök och matsal ändras från 65% till 85%, 

vilket visas i tabell 24. Den ökade återvinningsgraden i FTX-systemet leder också till att 

uppvärmningsbehovet för Vikskolan minskar med ca 8 MWh. Figur 16 visar hur 

värmeeffektbehovet vid DVUT för den ursprungliga modellen av Vikskolan varierar 

beroende av återvinningsgrad för FTX-systemet i kök och matsal.  

 

Tabell 24. Vikskolans värmeeffektbehov vid DVUT samt skolans uppvärmningsbehov för 

återvinningsgrader på 65% respektive 85% för det installerade FTX-systemet i kök och 

matsal.  

  FTX 65% FTX 85% 

Värmeeffektbehov [kW] 142 128 

Värmeeffektbehov [W/m2] 35,5 32,0 

Värmeeffektbehov transmission [kW] 67 67 

Värmeeffektbehov ventilation [kW] 75 61 

Totalt uppvärmningsbehov [MWh/år] 231  223 
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Figur 16. Värmeeffektbehov i kW. Varje stapel motsvarar värmeeffektbehovet för Vikskolan. 

Notera att y-axeln inte börjar vid 0 kW. 

5.4.2 Primärenergital FTX 65% vs FTX 85%  

I figur 17 redovisas primärenergital för Vikskolan vid val av verkningsgrad 65% alternativt 

85% för FTX-system i kök och matsal.  Figuren visar även primärenergitalet vid installation 

av solpaneler som producerar minst 5% av den totala energitillförseln av fastighet- och 

verksamhetsenergi på Vikskolan vid installation av respektive värmekälla. 

 

 

Figur 17. Primärenergital i kWh/m2 år. Varje stapel motsvarar Vikskolans primärenergital. 
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5.5 Resultat Miljöbyggnad   

Utifrån beräknade BBR-krav kan följande resultat nås för respektive indikator för 

Miljöbyggnad 2.2.  

5.5.1 Miljöbyggnad indikator 1 

I tabell 25 redovisas Miljöbyggnad 2.2 betygsgränser för energianvändning i förhållande till 

primärenergital enligt BBR 26.  

 

Tabell 25. Sammanställning av Miljöbyggnad 2.2 krav för indikator 1. 

Energikrav [kWh/m2 år] Kommentar 

Primärenergital för BBR 26 95 BBR 26 inklusive tillägg för ventilation 

Miljöbyggnad 2.2 BRONS krav ≤ 95 Utgångspunkt för BBR 26 

Miljöbyggnad 2.2 SILVER krav ≤ 71 75% av BBR 26 

Miljöbyggnad 2.2 GULD krav ≤ 62 65% av BBR 26 

 

Figur 18 visar Vikskolans primärenergital då ca 5% av den totala energitillförseln för 

fastighet- och verksamhetsenergi på Vikskolan produceras av solenergi samtidigt som FTX-

system i kök och matsal har återvinningsgrad 85%. 

 

En säkerhetsmarginal på 10% läggs till resultatet ifall den verkliga energiförbrukningen 

skulle vara 10% högre än beräknat. 

 

 
Figur 18. Primärenergital i kWh/m2 år. Varje stapel motsvarar Vikskolans primärenergital. 
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Figur 19 visar Vikskolans primärenergital då inga solceller har installerats samtidigt som 

FTX-system i kök och matsal har återvinningsgrad 85%.  

 

 
Figur 19. Primärenergital i kWh/m2 år. Varje stapel motsvarar Vikskolans primärenergital. 

 

Figur 20 visar Vikskolans primärenergital då ca 5% av den totala energitillförseln för 

fastighet- och verksamhetsenergi på Vikskolan produceras av solenergi samtidigt som FTX-

system i kök och matsal har återvinningsgrad 65%.  
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Figur 20. Primärenergital i kWh/m2 år. Varje stapel motsvarar Vikskolans primärenergital. 

 

Figur 21 visar Vikskolans primärenergital då inga solceller har installerats samtidigt som 

FTX-system i kök och matsal har återvinningsgrad 65%.  

 

 
Figur 21. Primärenergital i kWh/m2 år. Varje stapel motsvarar Vikskolans primärenergital. 

5.5.2 Miljöbyggnad indikator 2 

Det beräknade värmeeffektbehovet enligt Miljöbyggnad 2.2 redovisas i figur 22. Vid 

beräkning av värmeeffektbehovet enligt Miljöbyggnads 2.2 beräkningsverktyg används för 

byggnadens ventilationssystem beräknat medelventilationsflöde under en typisk vintervecka. 

Beräkningsverktyg för indikator 2 i Miljöbyggnad 2.2 redovisas i Bilaga 6 Beräkningsverktyg 

Miljöbyggnad.  

 

Det ställda kravet på betyg SILVER för indikator 2 Värmeeffektbehov i Miljöbyggnad 2.2 

uppnås för samtliga värmekällor. Byggnadens värmeeffektbehov är samma för de olika 

värmekällorna då värmeeffektbehovet avgörs utifrån uppbyggnaden av byggnadens 

byggnadsskal, luftläckage och ventilationssystem.  

 

26 27

45

62 62

71

95

29 30

50

68
62

71

95

0

20

40

60

80

100

P
ri

m
är

en
er

g
it

al
 [

k
W

h
/m

2
år

]

Miljöbyggnad indikator 1: Primärenergital

Primärenergital FTX 65%

utan solceller

Primärenergital FTX 65%

utan solceller 10%

säkerhetsmarginal



 

45 

 

 
Figur 22. Värmeeffektbehov i W/m2. Varje stapel motsvarar värmeeffektbehovet för Vikskolan 

enligt Miljöbyggnad 2.2. Vid installation av pelletspanna tillåts ett högre värmeeffektbehov 

enligt Miljöbyggnad 2.2, eftersom byggnaden inte räknas som eluppvärmd enligt 

Miljöbyggnad 2.2. 

5.5.3 Miljöbyggnad indikator 4 

I tabell 26 redovisas betyg för indikator 4 enligt Miljöbyggnad 2.2 när köpt el kategoriseras 

som miljömärkt el. Miljömärkt el tillhör Miljökategori 1 enligt Miljöbyggnad 2.2. 

Beräkningsverktyg för indikator 4 redovisas i Bilaga 6 Beräkningsverktyg Miljöbyggnad. 

 

Tabell 26. Betyg för indikator 4 Energislag enligt Miljöbyggnad 2.2 vid köp av el som 

kategoriseras som miljömärkt el. 

Värmekälla  Fastighet-, hushåll- och 

verksamhetsenergi 

Biobränsle Betyg 

Värmepump 

(Bergvärme, 

Jordvärme, 

Luft/vatten) 

Miljömärkt el - 

 

GULD 

Pelletspanna Miljömärkt el Pellets GULD 

 

I tabell 27 redovisas betyg för indikator 4 enligt Miljöbyggnad 2.2 vid köp av el som 

kategoriseras som nordisk elmix, El från nordisk elmix innebär att 55% fördelat till 

Miljökategori 2 och 45% fördelat till miljökategori 4 enligt Miljöbyggnad 2.2.  
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Tabell 27. Betyg för indikator 4 Energislag enligt Miljöbyggnad 2.2 vid köp av el som 

kategoriseras som nordisk elmix. 

Värmekälla  Fastighet-, hushåll- och 

verksamhetsenergi 

Biobränsle Betyg 

Värmepump 

(Bergvärme, 

Jordvärme, 

Luft/vatten) 

Nordisk elmix - 

 

BRONS 

Pelletspanna Nordisk elmix Pellets GULD 

 

Det kompletterande kravet för indikatorn 4 i Miljöprogrammet för Vikskolan där krav på 

minst 5% av den energi som tillförs byggnaden ska vara lokalt egenproducerad uppfylls 

genom produktion av solel vilket redovisas i kapitel 5.2.5.1 Egenproducerad solenergi.  

5.6 Resultat LCC 

5.6.1 Investeringskostnad pelletspanna 

Offert för pelletspanna med kompletterande luft/vattenvärmepump gavs av Anders 

Andersson, försäljningsansvarig på Baxi AB. I tabell 28 redovisas den totala 

investeringskostnaden för en 160 kW pelletspanna av modellen HPK-RA med tillbehör samt 

den kompletterande 20 kW luft/vattenvärmepump av modellen HS+ 20 kW hydrobox. 

 

Tabell 28. Totala investeringskostnaden exklusive moms för pelletsanläggningen och 

kompletterande 20 kW luft/vattenvärmepump. 

Utfört arbete/komponent Kostnad exklusive moms [kkr] 

Panna (160 kW HPK-RA)  294  

Ackumulatortank/Bufferttank (2 st. 500 l inkl. 9kW 

patroner) 

29 

Pelletsförråd (ca 25 m3 silo inkl. skruv) 170  

Skorsten 37  

Tillbehör 57  

Installation 120  

Luft/vattenvärmepump (20 kW) 66 

Byggherrekostnader 5% 39  

Projekteringskostnader 10% 77  

Oförutsedda utgifter 5% av total 89  

Totalt investeringskostnad  977 
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I tabell 29 redovisas bränslekostnad per år för pelletsanläggningen. Pelletspris och 

energidensitet hämtades från Stora Enso hemsida och gäller vid order av 7 ton pellets i 

lösvikt eller bulkförpackning. (Stora Enso, 2018)  

 

Enligt Studiebesök uppskattas de årliga drift- och underhållskostnaderna för 

pelletsanläggningen till ca 35 000 kr samt en total reservdelskostnad på ca 100 000 kr under 

den beräknade livstiden på 20 år. (Björkman, 2018) 

 

Tabell 29. Årlig bränslekostnad, drift- och underhållskostnader exklusive moms för 

pelletsanläggningen. 

Pellets bränslekostnad 

Pelletspris inkl. frakt [kkr/ton] 2,78 

Energidensitet pellets [MWh/ton] 4,85 

Vikskolan energiåtgång [MWh/år] 237  

Pelletsförbrukning [ton/år] 47,5 

Bränslekostnad pellets [kkr/år] 137  

 

Vid köp av pellets från Stora Enso så är dagens pelletspris ca 2780 kr per ton inklusive frakt 

exklusive moms. Energidensiteten är ca 4850 kWh per ton vilket leder till ett pelletspris på 

0,57 kr per kWh. (Stora Enso, 2018) 

5.6.2 Investeringskostnad berg- och jordvärme 

Investeringskostnader för berg- och jordvärme redovisas i tabell 30. Värmepump, elpatron 

och varmvattenberedare är förslag från Thermia. Installationskostnader erhölls från Roger 

Lindgren som är kalkylansvarig och projektör inom VS på Assemblin AB. Borrning vid 

installation av bergvärme inklusive fodring uppskattas till 300 kr/m. Kostnader för grävning 

vid installation av jordvärme uppskattas till 200 000 kr enligt Lindgren. Installationsarbetet i 

undercentralen, UC, uppskattas ta ca 350 timmar och kostar 520 kr per timme enligt 

Lindgren. Kostnaden för elpatroner är enligt Lindgren ca 1000 kr/kW. 
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Tabell 30. Investeringskostnader för berg- och jordvärme. 

Utfört arbete/komponent Kostnad bergvärme 

exklusive moms [kkr] 

Kostnad jordvärme 

exklusive moms [kkr] 

Värmepump inkl. 

vattenberedare 1000l 

(1 st. MEGA XL HGW 88 kW) 

(1 st. MEGA L HGW 59 kW) 

ca 530  ca 530  

Elpatroner 18 17 

Borrning av 10 st. 212 m hål, 

inklusive fodring 

636  - 

Grävning  - 200  

Installationsarbete UC 182  182 

Material UC 100 100  

Byggherrekostnader 5% 73  52  

Projekteringskostnader 10% 146  105 

Oförutsedda utgifter 5% av total 84  60  

Total investeringskostnad 1 770 1 270  

 

Den årliga underhållskostnaden för både berg- och jordvärme uppskattas till 4000 kr enligt 

Wahlén. Efter 15 år behövs byte av kompressor genomföras till en uppskattad kostnad av 

1000 kr per installerad kW enligt Wahlén.  

5.6.3 Investeringskostnad luft/vattenvärmepump 

Investeringskostnader för luft/vattenvärmepump redovisas i tabell 31. Kostnad för 

värmepump är hämtat från Mitsubishi prislista. Installationskostnader erhölls från Roger 

Lindgren på Assemblin AB.  

 

Tabell 31. Investeringskostnader för luft/vattenvärmepump på Vikskolan. 

Utfört arbete/komponent Kostnad bergvärme exklusive moms [kkr] 

Värmepump 

(2 st. CAHV-P500 62 kW) 

538 

Elpatroner 38  

Installationsarbete UC 182 

Material UC 100  

Byggherrekostnader 5% 43 

Projekteringskostnader 10% 86 

Oförutsedda utgifter 5% totalt 49  

Total investeringskostnad 1 040  

 

Den årliga underhållskostnaden för luft/vattenvärmepump uppskattas till 8000 kr enligt 

Wahlén. Efter 15 år behövs byte av kompressor genomföras till en uppskattad kostnad av 

1000 kr per installerad kW enligt Wahlén.  
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5.6.4 Energipris per kWh 

Då det inte finns något befintligt elavtal för Vikskolan så måste ett elpris antas. Energiskatten 

exklusive moms är från januari 2018 satt till 41,38 öre per kWh (Energimarknadsbyrån, 

2018). Genomsnittligt spotpris hos vattenfall under 2017 inklusive elcertifikat och påslag är 

36 öre per kWh (Vattenfall, 2018b) Utöver detta tillkommer fasta avgifter för säkring och 

abonnemangsavgift. Utifrån detta antas elpriset exklusive moms till 1 kr per kWh i den 

ursprungliga LCC-analysen.  

 

Som redovisas i avsnitt 5.6.1 Investeringskostnad pelletspanna, så beräknas inköpspriset för 

pelletsbränsle till 0,57 kr per kWh exklusive moms. (Stora Enso, 2018) 

5.6.4 LCC-analys 

LCC-analys av de dimensionerande värmekällorna visar att Jordvärme är den värmekälla som 

har lägst livscykelkostnad när en kalkyleringsperiod på 20 år undersöks. I figur 23 redovisas 

livscykelkostnaden för respektive värmekälla. 

 

 

Figur 23. Livscykelkostnaden i kkr. Varje stapel representerar livscykelkostnaden för 

respektive värmekälla.  

 

I figur 24 redovisas fördelningen av livscykelkostnad för respektive värmekälla för 20 år 

kalkyleringsperiod. 
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Figur 24. Livscykelkostnaden i kkr. Varje stapel representerar livscykelkostnaden för 

respektive värmekälla.  

 

I figur 25 redovisas investeringskostnaden per installerad kW vid DVUT för respektive 

värmekälla. Investeringskostnaden per kW är exklusive kostnad för kompletterande 

elpatroner. 

 

  
Figur 25. Investeringskostnaden per installerad kW i kkr. Staplar representerar respektive 

värmekälla. 

 

I figur 26 redovisas den årliga energikostnaden för respektive värmekälla vid elpriset på 1 kr 

per kWh inklusive skatt exklusive moms. Energikostnaden för pelletspannan är vid 

pelletspriset på 0,57 kr per kWh exklusive moms. 
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Figur 26. Årlig energikostnaden i kkr vid elpris 1 kr per kWh och pelletspriset på 0,57 kr per 

kWh. Staplar representerar respektive värmekälla. 

 

I figur 27 redovisas livscykelkostnad för respektive värmekälla vid varierande årlig 

energiprisökning. 

 

 
Figur 27. Livscykelkostnaden i kkr. Varje stapel representerar livscykelkostnaden för 

respektive värmekälla vid årlig energiprisökning på 2%, 4% respektive 6%. 

 

Figur 28 visar totala energikostnaden för respektive värmekälla för kalkylperioden på 20 år 

vid varierande årlig energiprisökning. 
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Figur 28. Energikostnaden i kkr under kalkylperioden. Varje stapel representerar 

energikostnaden för respektive värmekälla vid årlig energiprisökning på 2%, 4% respektive 

6%. 

5.6.5 LCC-analys av varierande effekttäckningsgrad Bergvärme 

I figur 29 redovisas bergvärmepumpens årliga energiförbrukning inklusive köpt spetsenergi 

för olika effekttäckningsgrader vid DVUT. Vid en effekttäckningsgrad på 40% så köps ca 9,5 

MWh mer energi till uppvärmning jämfört med en effekttäckningsgrad på 88%.  

 

 

Figur 29. Årliga energiförbrukningen i MWh. Varje stapel representerar 

energiförbrukningen vid respektive effekttäckningsgrad vid DVUT. 

 

1 500

1 900

2 300

800    
1 000    

1 200    

2 000

2 500

3 000

800    
1 000    

1 200    

 -

 500

 1 000

 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

Årlig energiprisökning 2% Årlig energiprisökning 4% Årlig energiprisökning 6%

E
n
er

g
ik

o
st

an
d

 [
k
k
r]

Energikostnad 20 år [kkr] 

Luft/vatten Bergvärme Pelletspanna Jordvärme

63,9

57,2

54,7 54,4

48

50

52

54

56

58

60

62

64

66

40% effekttäckninggrad

vid DVUT

60% effekttäckninggrad

vid DVUT

80% effekttäckninggrad

vid DVUT

88% effekttäckninggrad

vid DVUT

E
n
er

g
if

ö
rb

ru
k
n
in

g
 [

M
W

h
]

Årlig energiförbrukning inkl. spetsenergi 



 

53 

 

I figur 30 redovisas den totala livscykelkostnaden under en 20 års period för olika 

effekttäckningsgrad på bergvärmepumpen. Livscykelkostnaden ökar med ökad 

effekttäckningsgrad, dvs bergvärme med 40% effekttäckningsgrad har lägst livscykelkostnad 

medan bergvärme med 88% effekttäckning har högst livscykelkostnad.  

 

 

Figur 30. Livscykelkostnaden i kkr. Varje stapel representerar livscykel-kostnaden för 

respektive effekttäckningsgrad. Dagens elpris 1 kr/kWh. 

 

I figur 31 redovisas fördelningen av livscykelkostnaden under kalkylperioden när 

bergvärmepumpar med olika effekttäckningsgrad undersöks.  

 

 
Figur 31. Livscykelkostnad i kkr. Varje stapel representerar livscykelkostnaden för respektive 

effekttäckningsgrad. 
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6. Diskussion  

Som ses i kapitel 5.1 Resultat Energisimulering VIP Energi så beräknades 

uppvärmningsbehovet för Vikskolan till ca 231 MWh i VIP Energy. Detta ligger relativt nära 

Vikskolans uppvärmningsbehov enligt Therma:s beräkningar, som beräknades till ca 254 

MWh. Detta skulle kunna ses som en form av validering för beräkningarna av Viksksolans 

uppvärmningsbehov. Det bör nämnas att Thermia har använt sig av det angivna 

tappvarmvattenbehovet från VIP Energy i sina beräkningar vilket gör beräkningarna av det 

totala uppvärmningsbehovet enligt Thermia och VIP Energy mer samstämda.  

 

I kapital 5.2 Resultat Dimensionering av värmekällor ses att den största energibesparingen 

vid installation av berg- och jordvärme sker under månaderna november till mars, vilket är 

rimligt då det är vid låga temperaturer runt 0 ℃ som energiförbrukningen i skolan är som 

störst under året, vilket framgår av figur 9 i kapitel 5.2.2 Bergvärme. Vid borrning av 

bergvärme föreslår Thermia 10 stycken borrhål och total borrhålslängd på 2 120 meter 

tillsammans med värmepumparna MEGA XL och MEGA L. Eftersom uppvärmningsbehovet 

för skolan är lågt under sommaren sker ett lågt energiupptag ur borrhålen under sommartid, 

detta innebär att borrhålen hinner återladdas under sommaren och risken för urladdade 

borrhål minskar vilket annars kan vara en risk för större bergvärmeanläggningar utan 

återladdning av borrhål. 

 

För dimensionerat jordvärmesystem så behövs en kollektorslang på 4 380 meter och en 

markyta på ca 6 570 kvadratmeter. Som framgår av figur 10 i kapitel 5.2.3 Jordvärme så är 

det i teorin en möjlig lösning sett till tillgång av mark då den totala arean av skolgården är ca 

18 300 kvadratmeter. Det bör dock övervägas om det i praktiken är en realistisk lösning då 

det kan förkomma många komplikationer vid installation under en så stor markyta. 

Exempelvis försvåras framtida ombyggnationer av skolgården om en kollektorslang ligger på 

1 meter djup. Ojämnheter i marken till följd av tjäle skulle även kunna skada 

jordvärmesystemet och eftersom att jordvärmen tar energi från marken så kan eventuell 

växlighet vid markytan försämras eller skadas. 

 

SCOP för berg- och jordvärme är ungefär samma. Det bör dock tas i beaktning att 

jordvärmen har ett högre COP under sommarhalvåret då markytan värms upp av solen medan 

jordvärmen har ett lägre COP under vinterhalvåret då markytan är betydligt kallare jämfört 

med berggrunden. Detta innebär att COP för jordvärmen är något sämre under vinterhalvåret, 

vilket är den årstid då skolan behöver mest energi.  

 

Vid dimensionering av luft/vattenvärmepump så föreslår Wahlén en lägre 

effekttäckningsgrad jämfört med Thermia:s föreslagna effekttäckningsgraden på berg- och 

jordvärmepump. Den lägre effekttäckningsgraden tillsammans med ett lägre COP leder till en 

högre årlig energiförbrukning för luft/vattenvärmepumpen. Förutsättningar som bör 

undersökas vidare före en eventuell installation av luft/vattenvärmepumpar är val av 

monteringsplats för värmepumparna, dvs om de ska monteras på skolans tak eller väggar. Här 
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bör även luft/vattenvärmepumparna ljudnivå beroende på monteringsplats undersökas samt 

påverkan av byggnadens estetiska intryck undersökas innan installation.  

 

Som komplettment till pelletspanan EcoBasic 160 så föreslog Andersson en 

luft/vattenvärmepump som ska täcka uppvärmningsbehov under sommartid. Nyttan av en 

sådan luft/vattenvärmepump kan ifrågasättas då uppvärmningsbehovet är så pass litet under 

sommaren. Ett billigare och enklare alternativ skulle kunna vara elpatroner. De två skolorna 

som besöktes under studiebesöket till Enköping lät pelletspannan stå på året om, dock så 

minskades förbränningen rejält under sommarmånaderna. En viktig anledning till att skolorna 

i Enköping valt att satsa på pellets som värmekälla var för att pellets är en förnyelsebar 

energikälla samt att deras LCC-analys visade på att pellets var ett billigare alternativ jämfört 

med bergvärme på deras skolor. 

 

Det ställda kravet på 5% egenproducerad energi av den totala energitillförseln av fastighet- 

och verksamhetsenergi på Vikskolan uppfylls genom installation av solceller, vilket framgår i 

kapitel 5.2.5.1 Egenproducerad solenergi. En liten procentuell del av Vikskolans tak behöver 

fyllas med solpaneler för att uppnå dessa krav. Däremot så riskerar solelexporten till elnätet 

att bli stor om en för stor andel av takytan fylls med solceller. Detta är extra tydligt vid 

installation av pelletspanna, då 25% av producerad solel exporteras till elnätet då enbart 6% 

av takytan är fylld med solceller, vilket ses i figur 14 i kapitel 5.2.5.1 Egenproducerad 

solelenergi. Anledningen till att solelexporten är större vid installation av pelletspanna är att 

skolans energiförbrukning är större vid användning av pelletspanna jämfört med 

värmepumpar. Detta leder till att en större solelanläggning behöver installeras för att uppnå 

ställda krav på 5% egenproducerad energi. Samtidigt som en större anläggning installeras 

som producerar fler kWh solel, så är skolan vid installation av en pelletsanläggning inte 

eluppvärmd, vilket leder till att en större andel av solelen kommer behöva exporteras till 

elnätet då behovet av el är mindre.  

 

Vidare utredning kring optimering av storleken för solelanläggningen på Vikskolan bör 

genomföras. Vid val av värmepump som värmekälla bör det vara ekonomiskt lönsamt att 

installera en solelanläggning som produceras mer än det ställda kravet på 5% av den totala 

energitillförseln av fastighet- och verksamhetsenergi. Målet med detta examensarbete har 

dock varit att undersöka om det var möjligt att uppnå ställda krav på att producera 5% av den 

totala energitillförseln av fastighet- och verksamhetsenergi från en lokalt egenproducerad 

förnybar energikälla. 

 

När det gäller de ställda kraven för indikator 1 i Miljöbyggnad 2.2 så uppfylls kraven för 

betyg GULD oavsett val av värmepump, dvs berg-, jord eller luft/vattenvärmepump, detta 

framgår i figur 18-21 i kapitel 5.5.1 Miljöbyggnad indikator 1. Primärenergitalet vid 

installation av berg- och jordvärme är lägre jämfört med luft/vatten eftersom berg- och 

jordvärmepumparna har ett högre COP. Dessutom har leverantören av berg- och 

jordvärmepumparna valt att dimensionera för en högre effekttäckningsgrad jämfört med 

luft/vattenvärmepumpens rekommenderade effekttäckningsgrad, vilket även det bidrar till en 

mindre energianvändning. Vid installation av pelletspanna så uppfyller Vikskolan enbart 
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betyg SILVER för indikator 1 när 10% säkerhetsmarginal adderas till resultaten, vilket 

framgår i figur 18-21 i kapitel 5.5.1 Miljöbyggnad indikator 1. Anledningen till detta är den 

stora mängd energi i form av pellets som måste levereras till pelletspannan med 

verkningsgrad 94% för att täcka uppvärmningsbehovet. Det behöver tillföras betydligt 

mindre energi till en värmepump med ett COP runt 4 för att täcka samma 

uppvärmningsbehov. 

 

De ställda kraven på indikator 2 i Miljöbyggnad 2.2 är för Vikskolan betyg SILVER. Detta 

uppnås oavsett val av värmekälla vilket visas i figur 22 i kapitel 5.5.2 Miljöbyggnad indikator 

2. Vid användning av pelletspanna som värmekälla uppnås betyg GULD för indikator 2, detta 

då Vikskolan vid uppvärmning av pellets inte räknas som eluppvärmd och får därför ha ett 

högre värde för värmeeffektbehov enligt Miljöbyggnad 2.2 regelverk. Som visas i figur 22 i 

kapitel 5.5.2 Miljöbyggnad indikator 2 så sjunker värmeeffektbehovet enbart med 1 W/m2 

enligt Miljöbyggnad 2.2 beräkningsverktyg då verkningsgraden i FTX-systemet i kök och 

matsal höjs från 65% till 85% återvinningsgrad. Detta är att jämföra med det beräknat 

minskade värmeeffektbehov vid DVUT enligt VIP Energy, som minskar med motsvarande 

3,5 W/m2 när återvinningsgraden ökar enligt tabell 24 i kapitel 5.4.1 Värmeeffektbehov FTX 

65% vs FTX 85%. Detta förklaras med att vid beräkning av värmeeffektbehovet enligt 

Miljöbyggnads 2.2 beräkningsverktyg så används för byggnadens ventilationssystem det 

beräknade medelventilationsflöde under en typisk vintervecka. Medan värmeeffektbehov vid 

DVUT enligt VIP Energy beräknas med hjälp av maximalt ventilationsflöde vid DVUT. 

 

Som visas i figur 23-24 i kapitel 5.6.4 LCC-analys så är jordvärme den värmekälla som har 

lägst livscykelkostnad, medan pellestpanna är den som har högst livscykelkostnad. 

Luft/vatten är marginellt dyrare jämfört med bergvärme. När det gäller uppdelningen av 

livscykelkostnaden så står drift- och underhållskostnaden för en liten del av den totala 

livscykelkostnaden, ca 5% för värmepumparna och ca 15% för pelletspannan. Drift- och 

underhållskostnaderna är uppskattade av leverantörer och felmarginalen för dessa kostnader 

kan vara stor. Då dessa kostnader enbart utgör en liten del av den totala kostnaden så kommer 

en eventuell felmarginal inte påverka den totala livskostanden avsevärt.  

 

I figur 27 i kapitel 5.6.4 LCC-analys framgår det att luft/vattenvärmepumpen kan vara lika 

lönsam som bergvärme vid en real energiprisökning på enbart 2%, medan bergvärme är mer 

lönsamt vid real energiprisökning på 4% och 6%. Detta är en följd av att 

luft/vattenvärmepumpen har en dubbelt så stor energiförbrukning jämfört med 

bergvärmepumpen.  

  

Pelletspanna som värmekälla är den värmekälla med högst livscykelkostnad sett över 20 år, 

detta trotts att det är värmekällan som har lägst investeringskostnad per installerad kW vilket 

visas i figur 24-25 i kapitel 5.6.4 LCC-analys. Detta då pelletspannan har en årlig 

energiförbrukning som är ca 4 gånger så stor som berg- och jordvärmepumparna. Det bör 

nämnas att vid undersökning av livscykelkostnadens förändring i förhållande till den reala 

energiprisökningen som visas i figur 27 i kapitel 5.6.4 LCC-analys så antas det att pelletspris 
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och elpris har samma reala energiprisökning, detta behöver inte vara fallet och skulle kunna 

påverka LCC-analysen.  

 

När det gäller dimensionering av berg- och jordvärme så föreslår Thermia en 

effekttäckningsgrad på 88%, vilket ger en energitäckningsgrad på nästan 100%. En högre 

effekttäckningsgraden ger en högre investeringskostnad då investeringskostnaden per 

installerad kW är betydligt större jämfört med investeringskostnaden per installerad kW 

kompletterande elpatron. Detta framgår i kapitel 5.6.5 LCC-analys av varierande 

effekttäckningsgrad Bergvärme, där livscykelkostnaden för bergvärme med lägre 

effekttäckningsgrad är mindre jämfört med bergvärme med högre effekttäckningsgrad. Den 

årliga energiförbrukningen är dock betydligt högre för bergvärmesystem med lägre 

effekttäckningsgrad, vilket gör att dessa system är mer känsliga för framtida 

energiprisökning. Den ökade investeringskostnaden för större bergvärmesystem är högre 

jämfört med den ökade energikostnaden för bergvärmesystem med lägre effekttäckningsgrad, 

vilket visas i figur 31 i kapitel 5.6.5 LCC-analys av varierande effekttäckningsgrad 

Bergvärme.  

 

Det är därför mer lönsamt att installera ett mindre bergvärmesystem och komplettera med 

elpatroner som har en lägre kostnad per installerad kW för att täcka effekttopparna. Ett hinder 

för detta skulle kunna vara BBR:s krav gällande maximal installerad eleffekt för 

uppvärmning. Detta då det krävs mer installerad eleffekt vid installation av elpatroner jämfört 

med installation av värmepumpar då elpatroner har ett COP på 1 medan COP för föreslagna 

värmepumpar ligger på ca 4. BBR:s krav för maximal installerad eleffekt för uppvärmning är 

dock inte ett hinder på Vikskolan, vilket framgår av tabell 23 i kapitel 5.3.3 Installerad 

eleffekt för uppvärmning vs BBR-krav. För Vikskolan är gränsen för den tillåtna installerade 

eleffekten för uppvärmning hög. Detta är till följd av stora tillägg på BBR kraven den tillåtna 

installerade eleffekten för de höga ventilationsflödena av hygieniska skäl i kök och matsal.  

 

I detta arbete finns det många antaganden och förenklingar som kan påverka resultatet. 

Exempelvis så har U-värden för byggnadsskalet antagits från referensprojekt då det har 

saknats specifika värden för Vikskolan. Vid beräkning av verksamhetsenergi, personvärme 

och drifttider har interpolerade värden använts då schablonvärden för förskola, grundskola 

och kök skiljer sig åt. Exempelvis så blev det interpolerade värdet för verksamhetens drifttid 

44,5 veckor per år, vilket i VIP Energy avrundades till 45 veckor per år. Även valet av g-, 

ST- och LT-värde för fönstren på Vikskolan bör diskuteras. För att inte överskatta 

solenergitillskottet som leder till minskat uppvärmningsbehov av skolan så antogs neddragen 

mellanliggande persienn i fönstren, vilket ger en multiplikator på 0,4 för g-, ST- och LT-

värde. Vid användning av Pilkingtons angivna g-, ST- och LT-värden på fönstren utan 

antagen multiplikator på 0,4 så minskar uppvärmningsbehovet för den ursprungliga modellen 

av Vikskolan med ca 30 MWh per år, vilket leder till minskade livscykelkostnader för 

undersökta värmekällor. Det minskade uppvärmningsbehovet leder även till att Vikskolan vid 

val av pelletspanna som värmekälla skulle klara betyg GULD för indikator 1 

Energianvändning i Miljöbyggnad 2.2, vilket skolan inte gör med antagen multiplikator på 

0,4 för angivna g-, ST- och LT-värden.  
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7. Slutsats 

De ställda kraven på betyg GULD för indikator 1 i Miljöbyggnad 2.2 uppfylls med inräknad 

säkerhetsmarginal oavsett val av värmepump, dvs berg-, jord eller luft/vattenvärmepump. Vid 

val av pelletspanna så uppnås med inräknad säkerhetsmarginal enbart betyg SILVER för 

indikator 1 Energianvändning. För indikator 2 Värmeeffektbehov och indikator 4 Energislag 

uppnås ställda krav oavsett val av värmekälla, dock så behöver miljömärkt el användas för att 

uppnå betyg GULD för indikator 4 vid installation av värmepump. 

 

Jordvärme är den värmekälla med lägst livscykelkostnad och uppfyller ställda 

miljöbyggnadskrav på indikator 1 och 2. Även Miljöbyggnadskrav för indikator 4 uppnås när 

miljömärkt el används. Jordvärme får dock ses som ett orealistiskt alternativ då en mycket 

stor markyta behövs för nedgrävning av kollektorslang under skolgården, vilket även ökar 

risken för komplikationer på värmesystemet.  

 

Om borrning för bergvärme är tillåtet så rekommenderas bergvärme som värmekälla på 

Vikskolan enligt resultaten i denna rapport. Bortsett från jordvärme är livscykelkostnaden 

lägst för bergvärmesystemet och med bergvärme uppfylls ställda miljöbyggnadskrav på 

indikator 1 och 2. Även Miljöbyggnadskrav för indikator 4 uppnås när miljömärkt el 

används. Dessutom är bergvärme den värmekälla som är minst känslig för framtida 

energiprisökning då dess energiförbrukning är lägre jämfört med installation av 

luft/vattenvärmepump eller pelletspanna.  

 

Enligt resultat från denna rapport bör bergvärmesystemet på Vikskolan dimensioneras med 

en lägre effekttäckningsgrad jämfört med föreslagen dimensionering enligt Thermia. LCC-

analys visar att bergvärmesystemet får en lägre livscykelkostnad då bergvärmen 

dimensioneras efter lägre effekttäckningsgrad och kompletteras med elpatroner. Större andel 

elpatroner innebär att mer eleffekt för uppvärmning installeras. För Vikskolan är BBR-kraven 

på maximal installerad eleffekt för uppvärmning inget hinder då stora tillägg på BBR-kraven 

får göras till följd av höga ventilationsflöden i kök och matsal. 

 

Om borrning av bergvärme inte är tillåtet vid byggnationsplatsen för skolan så 

rekommenderas luft/vattenvärmepumpar som värmekälla enligt resultaten i denna rapport. 

Med luft/vattenvärmepump uppfylls ställda miljöbyggnadskrav på indikator 1 och 2. Även 

Miljöbyggnadskrav för indikator 4 uppnås när miljömärkt el används. Livscykelkostnaden för 

luft/vattenvärmepump är lägre jämfört med pelletspanna samtidigt som skolan med 

pelletspanna får svårt att klara ställda krav på betyg GULD för energianvändning enligt 

Miljöbyggnad 2.2. Vidare utredning för luft/vattenvärmepumpens ljudnivå bör genomföras 

innan installation. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Area byggdelar 
I tabell B1 redovisas respektive byggdels area. 

 

Tabell B1. Area för respektive byggdel av Vikskolan. 

Byggdel Area [m2] U [W/m2 K] 

Väggar ovan mark 1779 0,154 

Tak 1843 0,095 

Golv PPM 1–6 1267 0,087 

Golv PPM >6 259 0,081 

Golv PPM 0–1 313 0,238 

Fönster 778 0,900 

Takfönster 45 1,500 

Dörrar 14 2,000 

Köldbryggor Antas till 20% av transmissionsförlusterna. 
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Bilaga 2 Driftschema/internlaster  
I tabell B2 redovisas underlag för beräkning av Vikskolans internlaster. Dessa används sedan 

för att beräkna Vikskolans energianvändning jämfört med BBR krav. 

 

Tabell B2. Underlag för beräkningar av interlaster i VIP Energy vid beräkning av BBR krav. 

Funktion Grundskola Förskola Kök och matsal Kommentar 

Rumstemperatur, 

börvärde 

 

(h/d/v) 

Zon I: 22 C 

Zon II: 18 C 

 

(24/7/52) 

Zon I: 22 C 

Zon II: 18 C 

 

(24/7/52) 

Zon I: 22 C 

Zon II: 18 C 

 

(24/7/52) 

Enligt BEN 2 

VVC 

 

(h/d/v) 

0,60 [W/m2] 

 

(24/7/52) 

0,60 [W/m2] 

 

(24/7/52) 

0,60 [W/m2] 

 

(24/7/52) 

FEBY 12 

passivhus 

Tappvarmvatten 

exklusive VVC 

vid beräkning av 

BBR krav 

2 [kWh/m2 år] 2 [kWh/m2 år] 2 [kWh/m2 år] Enligt BEN 2 

Personvärme 80 [W/person] 

 

70 [W/person] 80 [W/person] Enligt BEN 2 

Persontäthet 0,11 [personer/m2] 440 personer 

vistas i skolan, 

Atemp 4000 m2. 

Antar 

medelvärde. 

Verksamhetsenergi: 

 

 

Belysning 

Utrustning 

 

(h/d/v) 

 

 

 

5 [W/m2] 

5 [W/m2] 

 

(10/5/44) 

 

 

 

4 [W/m2] 

2 [W/m2] 

 

(10/5/47) 

 

 

 

5 [W/m2] 

5 [W/m2] 

 

(10/5/44) 

Enligt BEN 2 

Vädringsförluster 4 [kWh/m2 år] 4 [kWh/m2 år] 4 [kWh/m2 år] Enligt BEN 2 

 

I tabell B3 redovisas interpolerade värden för internlaster på Vikskoaln. 
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Tabell B3. Eftersom att BEN 2 anger olika värden för internlaster i förskola, grundskola och 

kök så användes interpolering för att få fram mer korrekta värden för Vikskolan.   
Grundskola Förskola Kök & matsal Interpolerat 

värde 

Belysning (W/m2) 5 4 5 4,85 

Utrustning (W/m2) 5 2 5 4,56 

Tid (v) 44 47 44 44,54 

Personvärme 

(W/person) 

80 70 80 78,53 

Area (m2) 2 800 500 120 - 

 

Personvärme (dagtid): 

440 personer som vistas på Atemp 4 000 m2. Detta ger en persontäthet på 0,11 personer per m2. 

Interpolerat värde för avgiven personvärme är 78,53 [W/person] och hämtas från tabell 3. 

Interpolerat värde används för att simulera rimliga värden för internlaster över hela Atemp. 

Detta då BEN 2 anger olika värden för internlaster i förskola, grundskola och kök. 

Användning av interpolerat värde ger: 

 

78,53 [
𝑊

𝑝𝑒𝑟𝑠
] ∙ 0,11 [

𝑝𝑒𝑟𝑠

𝑚2
] = 8,63  [

𝑊

𝑚2
] 

 

Enligt BEN 2 antas 60% närvaro och 70% tillgänglighet. Detta ger slutliga personvärme 

bidraget till: 

 

𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑣ä𝑟𝑚𝑒 =  0,6 ∙ 0,7 ∙ 8,63 [
𝑊

𝑚2
] = 3,6 [

𝑊

𝑚2
]  

 

Tappvarmvatten (dagtid): 

Verksamhet på skolan är igång 10h per dag, 5 dagar i veckan, 45 veckor om året enligt BEN 

2. Detta motsvarar 2250 h per år. Vid energiberäkningar av byggnader för utvärdering av 

BBR krav sätts tappvarmvatten exklusive VVC till 2 kWh/m2 år enligt BEN 2. Detta ger 

tappvarmvatten exklusive VVC under verksamhetstid till: 

 

2000 [
𝑊ℎ

𝑚2, å𝑟
]

2250 [
ℎ
å𝑟

]
= 0,89 [

𝑊

𝑚2
] 

 

VVC är igång året om och VVC-förlusterna sätts till 0,60 W/m2 enligt FEBY 12 passivhus. 

Vilket ger totalt tappvarmvatten under de timmar som verksamheten är igång på skolan till: 

 

𝑇𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 = 0,89 [
𝑊

𝑚2
] +  0,6 [

𝑊

𝑚2
] =  1,49 [

𝑊

𝑚2
] 
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Den energi som läggs in under Tappvarmvatten i VIP Energys driftschema avges inte till 

byggnaden utan går till spillo enligt VIP Energy. 

 

Tappvarmvatten (nattid): 

VVC-förluster sätts till 0,6 W/m2 enligt FEBY 12 passivhus. VVC är igång dygnet runt för 

att undvika legionellabakterier. Vilket ger totalt tappvarmvatten under de timmar som 

verksamheten inte är igång till 0,6 W/ m2.  

 

Verksamhetsenergi till rumsluft (dagtid): 

Interpolerat värde för  

𝐵𝑒𝑙𝑦𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 4,85 [
𝑊

𝑚2
] +  𝑈𝑡𝑟𝑢𝑠𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 4,56 [

𝑊

𝑚2
] =  9,41 [

𝑊

𝑚2
] 

 

Enligt BEN 2 så går 70% av verksamhetsenergin till rumsluft och 30% försvinner externt: 

0,7 ∙  9,41 [
𝑊

𝑚2
] =  6,59 [

𝑊

𝑚2
] 

 

70% av VVC-förlusterna blir värme enligt BEN 2. VVC är igång året om då 

legionellabakterier vill undvikas. VVC bidrar därmed till uppvärmning på vintern och 

övervärmning sommartid. VVC-förlusterna sätts in under verksamhetsenergin i driftschemat 

för internlaster i VIP Energy, då verksamhetsenergin inte påverkar BBR krav. Detta innebär: 

 

0,7 ∙  0,6 [
𝑊

𝑚2
] =  0,42 [

𝑊

𝑚2
] 

 

Total verksamhetsenergi till rumsluft i VIP Energy driftschema: 

 

6,59 [
𝑊

𝑚2
] +  0,42 [

𝑊

𝑚2
] =  7,01 [

𝑊

𝑚2
] 

 

Verksamhetsenergi som försvinner (dagtid): 

Enligt BEN 2 så går 70% av verksamhetsenergin till rumsluft och 30% försvinner externt: 

0,3 ∙  9,41 [
𝑊

𝑚2
] =  2,82 [

𝑊

𝑚2
] 

 

Verksamhetsenergi till rumsluft (nattid): 

Enbart VVC-förluster till rumsluft under nattid, dvs 0,42 [W/m2]. VVC-förlusterna sätts in 

under verksamhetsenergin i driftschemat för internlaster i VIP Energy, då 

verksamhetsenergin inte påverkar BBR krav. 
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Bilaga 3 Luftflödestillägg för krav på primärenergital enligt BBR 
I figur B1 redovisas luftflödestillägg för krav på primärenergital enligt BBR. qmedel beräknas till 0,56 

l/s m2 Atemp. 

 

 
Figur B1. Luftflödestillägg för krav på primärenergital enligt BBR. qmedel beräknas till 0,56 l/s m2 

Atemp. 

 

Enligt ekvation 5 så blir tillägget på ursprungliga primärenergitalet enligt BBR 26: 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 =  70 ∙  (𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 − 0,35) [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
]    (5) 

 

Insättning av qmedel = 0,56 l/s m2 Atemp i ekvation X ger: 

 

𝐿𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 =  70 ∙  (𝑞𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙 − 0,35) = 14,6 [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
] 

Ursprungligt krav enligt BBR 26 för primärenergital är 80 kWh/m2 Atemp. BBR krav för 

primärenergital blir efter tillägg: 

 

𝐵𝐵𝑅 𝑘𝑟𝑎𝑣 𝑝𝑟𝑖𝑚ä𝑟𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 =  80 +  14,6 =  94,6  [
𝑘𝑊ℎ

𝑚2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
] 
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Bilaga 4 Maximal installerad eleffekt för uppvärmning 

enligt BBR 
Ursprunglig gräns för installerad eleffekt för uppvärmning är 4,5 + 1,7(Fgeo-1). Då Fgeo = 1 

för Upplands Väsby så blir Ursprunglig gräns för installerad eleffekt för uppvärmning 4,5 

kW. 

 

Tillägg till installerad eleffekt för Atemp större än 130 m2 för enligt ekvation 3 göras med: 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = (0,025 + 0,02(𝐹𝑔𝑒𝑜 − 1))  ∙  (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 − 130) [𝑘𝑊]   (3) 

 

Ekvation 3 blir för Fgeo = 1 och Atemp = 3995 m2: 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 = (0,025 + 0,02(1 − 1)) ∙  (3995 − 130) = 96,63 [𝑘𝑊] 

 

Tillägg till installerad eleffekt för uteluftflöde av utökade kontinuerliga hygieniska skäl får 

enligt ekvation 4 göras med: 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = (0,022 + 0,02(𝐹𝑔𝑒𝑜 − 1))  ∙  (𝑞 − 0,35) ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  [𝑘𝑊]   (4) 

 

Fgeo = 1 i ekvation 4. q, som är det maximala specifika uteluftflödet vid DVUT utryckt i l/s 

m2, beräknas utifrån driftschemat för ventilationen i skolan.  

 

Beräkning av q: 

För hela Atemp, exklusive kök och matsal, antas ett grundflöde för ventilationen på 0,35 l/s m2, 

under de timmar verksamhet pågår i skolan enligt SVEBY. Atemp, exklusive kök och matsal 

mäts i Auto CAD till 3636 m2. Detta ger: 

 

 0,35
𝑙

𝑠 𝑚2
 ∙  3636 𝑚2  =  1272

𝑙

𝑠
 

 

För zon I, exklusive kök och matsal, antas utöver grundflödet ett tillägg på 7 l/s per person 

under de timmar som verksamhet pågår i skolan enligt SVEBY. Detta ger:  

 

7
𝑙

𝑠, 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛
  ∙  440 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 =  3080

𝑙

𝑠
    

 

I kök och matsal antas ett högre ventilationsflöde jämfört med i övriga byggnaden. Det 

forcerade flödet vid matlagning och lunchtid som antas vara i 5 timmar per dag de dagar då 

verksamhet pågår i skolan antas till 4 l/s m2 enligt SVEBY. Area för kök och matsal mäts i 

Auto CAD till 359 m2. Detta ger: 
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4
𝑙

𝑠 𝑚2
  ∙  359 𝑚2  =  1436

𝑙

𝑠
 

 

Totalt blir q, som är det maximala specifika uteluftflödet vid DVUT utryckt i l/s m2: 

 

𝑞 =
(1272

𝑙
𝑠 +  3080

𝑙
𝑠 +  1436

𝑙
𝑠)

3995 𝑚2
= 1,45

𝑙

𝑠 𝑚2 
 

 

Insättning av q i ekvation 3 samt Fgeo = 1 och Atemp = 3995 ger: 

 

𝑇𝑖𝑙𝑙ä𝑔𝑔 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = (0,022 + 0,02(1 − 1)) ∙  (1,45 − 0,35) ∙ 3995 =  96,68  [𝑘𝑊] 

 

Tillåten installerad eleffekt för uppvärmning blir efter tillägg: 

 

4,5 [𝑘𝑊] +  96,63 [𝑘𝑊] +  96,68 [𝑘𝑊]  =  197,81 [𝑘𝑊]   

 

Detta värde stämmer bra överens med det beräknade BBR kravet enligt VIP Energy som 

ligger på 202 kW tillåten installerad eleffekt för uppvärmning.  

 

Installerad eleffekt för uppvärmning 
Pelletspanna: 

20 kW luft/vattenvärmepump / 3,73 + 18 kW elpatron i ackumulatortank = 23,4 kW 

 

Bergvärme: 

(88+59) /3,85 värmepump + 17,8 elpatron = 56,0 kW 

 

Jordvärme: 

(88+59) /3,72 värmepump + 16,5 elpatron = 56,0 kW  
 

Luft/vattenvärmepump: 

(2*64) /2,92 värmepump + 38 elpatron = 80,5 kW 
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Bilaga 5 Förslag från värmepumpsleverantörer  
I Bilaga 5 visas utdrag från Thermias beräkningar för jordvärme och bergvärme. 
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Bilaga 6 Beräkningsverktyg Miljöbyggnad  
I Bilaga 6 redovisas beräkningar utförda genom Miljöbyggnads beräkningsverktyg.  

 

Betygsverktyg för Indikator 2 Värmeeffektbehov  
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Betygsverktyg för Indikator 4 Energislag   
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