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Abstract

Energieffektivisering av modern tillbyggnad till äldre skola

Efficient energy use in a modern extension to an old
school

Jonas Rolfhamre

The Swedish government has introduced a goal to reduce the energy intensity by 20%
to the year 2020. To reach this goal actions need to be taken throughout the energy
sector which includes residential and commercial buildings. This thesis considers the
possibility to reduce the energy usage in a building located close to Uppsala. The
analyzed building is a combined office, cafeteria and entrance and was completed
about half a year before this project started. Therefore the measures presented for a
more energy efficient building are presented as measures for future constructions.

Simulations have been made in VIP-Energy, a dynamic energy calculation program. The
measures that have been evaluated are added insulation to roof and walls and change
of windows to those with a better U-value. The results showed that the added
insulation is not recommended because of the small savings compared to the
investments. The use of better windows, on the other hand, would be economically
viable according to the results. The better windows reduced the energy consumption
by 4 MWh/year which gave a pay-back time of 16 years.

Alternative energy supply systems for the studied building are also presented. The
analyzed systems are pellet boiler, solar heating and two types of
pre-heating/pre-cooling of ventilation air with ground heat. The most viable of these
alternatives were the pre-heating/pre-cooling of the ventilation air with underground
ducts which had a pay-back time of 21 years.
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Sammanfattning 

Bostads- och servicesektorn står för en stor del av Sveriges energianvändning och av denna 

sektors användning står bostäder och lokaler för 90%. EU har satt upp klimatmål som bl a 

innebär att varje enskild stat till 2016 ska minska sin energianvändning. Detta har 

implementerats av den svenska regeringen genom att införa mål om en minskning av 

energiintensiteten med 20% till år 2020. 

 

Den genomsnittliga energianvändningen för lokaler år 2012 var 135 kWh/(m
2
 år) för 

uppvärmning och varmvatten och totalt var energianvändningen för uppvärmning och 

varmvatten i lokaler i Sverige 18,8 TWh. Energianvändningen för skolor har gått nedåt under 

åren men fortfarande har skolor byggda 2001-2011 en specifik energianvändning på 123 

kWh/(m
2
 år) vilket kan jämföras med BBR:s krav på lokaler som i zon III, dit Uppsala räknas, 

är 80 kWh/(m
2
 år). Detta visar på att det finns ett behov av att energieffektivisera dagens 

skolor. 

 

I detta projekt har en skola i Österbybruk, Östhammars kommun, varit föremål för 

undersökning. Skolans senast tillbyggda byggnad, hus C som färdigställdes sommaren 2013, 

har analyserats ur ett energiperspektiv genom att en modell av skolan har byggts upp i 

simuleringsprogrammet VIP-Energy. Därefter har effektiviseringsåtgärder tagits fram och 

deras respektive energibesparing har modellerats fram med hjälp av den uppbyggda modellen 

i VIP-Energy varefter återbetalningstiden för åtgärderna har beräknats. Åtgärderna har tagits 

fram som förslag på förbättringar vid framtida nybyggnation eftersom byggnaden är nybyggd 

och det därmed inte blir lönsamt att utföra några åtgärder på den befintliga byggnaden. De 

åtgärder som simulerats är tilläggsisolering av tak och väggar samt byte till fönster med bättre 

U-värde. Av dessa tre var det endast byte av fönster som ansågs lönsamt. Denna åtgärd fick 

en återbetalningstid på 16 år. 

 

Utöver energieffektiviseringsåtgärder har alternativa energiförsörjningssystem för hus C 

undersökts. Befintligt system för byggnaden är fjärrvärme och de alternativa system som 

analyserats är pelletspanna, solfångare samt två varianter av markvärmd ventilationsluft. Av 

dessa system är det endast markvärmd ventilationsluft som anses lönsamt med en 

återbetalningstid på 21 år. Med markvärmd ventilation fås även den fördelen att tilluften kan 

kylas under sommarhalvåret och på så vis sänka tilluftstemperaturen något. Detta är intressant 

eftersom skolan inte har något kylsystem installerat och klagomål har förekommit på att det 

blir för varmt i byggnaden vid höga utomhustemperaturer. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

År 2011 stod bostads- och servicesektorn för 38% av den totala energianvändningen i 

Sverige, vilket motsvarar 144 TWh. Bostäder och lokaler står för 90% (130 TWh) av 

energianvändningen i bostads- och servicesektorn och av dessa 130 TWh åtgår närmare 60% 

till uppvärmning och vatten. Den normalårskorrigerade energiförbrukningen i bostads- och 

servicesektorn är 154 TWh, d v s energiförbrukningen har mätts upp under en tid när det var 

gynnsammare klimat än under ett normalår. I bostads- och servicesektorn ingår lokaler, 

bostäder, areella näringar och övrig service. De areella näringarna utgörs av fiske, jordbruk, 

skogsbruk och trädgårdsnäring. Övrig service utgörs av byggsektorn, väg- och gatubelysning, 

avlopps- och reningsverk samt el- och vattenverk (Energimyndigheten, 2013a). 

 

EU har satt upp mål för energieffektivisering som innebär att varje enskild stat ska år 2016 ha 

minskat sin energiförbrukning med 9% jämfört med den genomsnittliga energiförbrukningen 

för åren 2001-2005. Regeringen har implementerat detta i svenska energieffektiviseringsmål 

genom att energiintensiteten ska minska med 20% till år 2020 (Näringsdepartementet, 2011). 

 

År 2012 uppgick den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler till 

18,8 TWh. Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet och står för 78% av dessa 18,8 

TWh. Den genomsnittliga energianvändningen för lokaler är 135 kWh/(m
2
 år) för 

uppvärmning och varmvatten. Dessa värden är dock inte temperaturkorrigerade vilket kan ge 

en viss variation från år till år i statistiken (Energimyndigheten, 2013b). 

 
Figur 1. Energiförbrukning för lokaler 2012 med data från Energimyndigheten (2013b), data finns i sin helhet i 

9.3 Appendix 3. 
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I Figur 1 visas statistik för år 2012 över den specifika energianvändningen för bland annat 

skolor. Statistiken är uppdelad efter byggår och där kan ses att skolor byggda 1941-1960 har 

en medelenergianvändning på 163 kWh/(m
2
 år). Motsvarande för nybyggda skolor är 123 

kWh/(m
2
 år). Skolorna har och har under alla år haft sämre energiprestanda än genomsnittet 

för alla byggnader som benämns som lokaler (Energimyndigheten, 2013b). 

 

Ur Figur 1 kan utläsas att energiprestandan för skolor har varierat under åren. De skolor som 

byggdes fram till år 1940 har bättre energiprestanda än de som byggdes fram till 1970 och 

efter det syns bättre energiprestanda för skolor byggda fram till 1980. Därefter skedde en 

kraftig förbättring under 1980-talet för att sedan försämras igen fram till 2011. Försämringen 

från 1940 till 1970 kan bero på att det infördes aktiv ventilation till skillnad från tidigare 

självdragsventilation vilket gör att det blir större förluster eftersom det blir större och mer 

stadig luftomsättning. Förbättringen under 1980-talet kan förklaras med att det installerades 

ventilation med värmeåtervinning (FTX). Anledningen till att energiprestandan för skolor 

byggda de senaste 20 åren blivit sämre kan bero på att större fönsterareor önskas vilket leder 

till sämre totalt U-värde för byggnaden och därmed större transmissionsförluster. 
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1.2 Syfte 
För att EU:s mål om 20% energieffektivisering till 2020 ska nås behöver 

energieffektiviseringar göras på alla områden. Eftersom bostäder och lokaler står för en stor 

del av energianvändningen finns det goda incitament till att energieffektivisera lokaler. För att 

minska energianvändningen inom bostadssektorn krävs dels att nya byggnader byggs 

energieffektiva redan från början samt att äldre byggnader ses över och effektiviseras. 

 

Detta projekt syftar till att genom analys av en byggnad på en skola föreslå 

effektiviseringsåtgärder för skolan som minskar energianvändningen och således bidrar till att 

uppnå Sveriges mål om energieffektivisering. Då effektiviseringen avser en nyligen 

färdigställd byggnad kommer effektiviseringarna antas göras vid framtida liknande 

nybyggnationer och således görs inga beräkningar för ombyggnation av den befintliga 

byggnaden. Utöver den nyligen färdigställda byggnaden, hus C, kommer även en enklare 

analys göras för en till byggnad, hus D, på skolan. De två byggnaderna kan ses i Figur 3. 

1.3 Mål 
Formulera effektiviseringsåtgärder till klimatskalet för den nya byggnaden samt vilken effekt 

dessa har på energiförbrukningen. Dessutom presentera alternativa lösningar för 

energisystemet och hur den köpta energin skiljer sig med dessa respektive lösningar. 

1.4 Metod 
De två byggnaderna har byggts upp och simulerats i simuleringsprogrammet VIP-Energy. 

Indata har erhållits från förfrågningsunderlaget till om- och tillbyggnaden av Österbyskolan, 

CAD-ritningar av byggnaderna, kontakt med yrkeskunniga samt egna undersökningar och 

platsbesök. Driftdata har tagits fram med hjälp av schabloner och egna bedömningar för att få 

en god överensstämmelse med verkligheten.  

 

Simuleringsresultaten har jämförts med BBR:s krav och hus D har jämförts med den tidigare 

gjorda energideklarationen för skolan. Detta för att validera de simuleringsresultat som 

framkommit i VIP-Energy. 

 

Förslag på energieffektiviseringar har tagits fram utifrån utvärdering av klimatskalet efter 

fotografering med IR-kamera. Även en bedömning av den avgivna energin i 

simuleringsmodellen har legat till grund för vilka effektiviseringsåtgärder som simulerats. 

Effektiviseringarnas potential har utvärderats efter implementering i VIP-Energy och sedan 

har en ekonomisk bedömning gjorts i form av att återbetalningstiden för respektive åtgärd 

beräknats. Därefter har även olika energiförsörjningssystem tagits fram och utvärderats 

ekonomiskt i form av återbetalningstid. 

 

En känslighetsanalys har gjorts av simuleringsresultaten för att åskådliggöra hur de påverkas 

av parametrar som kan förväntas förändras eller som är osäkra antaganden. Slutligen har en 

rekommendation presenterats för framtida byggnation av liknande byggnader. 
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1.5 Avgränsningar 

 Endast två av Österbyskolans totalt sex hus har studerats eftersom omfattningen 

annars skulle bli för stor. 

 Främst har effektiviseringsåtgärder för klimatskalet studerats, men även några små 

åtgärder för ventilation och värmesystemet har undersökts. 

 De nya energiförsörjningssystemen har begränsats till att endast försörja hus C och 

dimensionerats utifrån detta. 

 Då hus C är nybyggt tas förslag fram för effektiviseringsåtgärder till förbättringar vid 

en framtida nybyggnation och förslagen genomförs ej i dagsläget på befintlig 

byggnad. 

1.6 Antaganden 

 Eftersom inga konstruktionsritningar för hus D varit tillgängliga har dess väggar, golv 

och tak modellerats efter information från Eriksson (2014: muntl.) som jobbat med 

ombyggnationen av hela skolan. Jämförelse med energideklarationen för skolan har 

gjorts för att verifiera att det simulerade resultatet är i en storleksordning som 

motsvarar verkligheten. 

 För hus C har beställarens önskade U-värden tillhandahållits och dessa har även 

antagits gälla för de nymonterade fönstren i hus D. 

 Alla fönster har antagits ha samma U-värde, även rutorna i dörrarna har samma U-

värde som fönstren. 

 Alla innerväggar samt golven mellan källarplan och plan 1 samt mellan plan 1 och 2 

har antagits bestå av endast betong. 

 I hus D finns en krypgrund, för beräkningarna har den antagits hålla 5 grader konstant. 
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1.7 Beskrivning av Österbyskolan 
Österbyskolan är en skola i Östhammars kommun, Uppsala län, som består av sex byggnader 

med det nybyggda hus C inräknat. Skolan ligger i Österbybruks tätort och har totalt 214 

elever i årskurserna F-9 (Östhammars kommun, 2014), i Figur 2 kan ett flygfoto av skolan ses 

innan tillbyggnaden av hus C gjordes. En enkel ritning av skolans ingående byggnader kan 

ses i Figur 3.  

 
Figur 2. Ett flygfoto av Österbyskolan i sin omgivning innan tillbyggnaden av hus C gjordes. 

Under 2012 till 2014 pågår om- och tillbyggnad av skolan där hus C byggts till mellan hus B 

och D, vilket kan ses i Figur 3, och resterande hus har renoverats. Byggstart var hösten 2012 

och arbetet ska vara färdigställt sommaren 2014. Byggnationen av hus C färdigställdes 

sommaren 2013 och byggnaden har således varit i bruk i cirka ett halvår (Energikontroll AB, 

2012). Hus C innefattar skolans administration med kontor och konferensrum, entré åt både 

innergård och utåt samt en cafeteria. Byggnaden är en enplansbyggnad med en yta på 460 m
2
, 

stora fönsterareor och hög takhöjd. Av den totala fasadarean för hus C är ca 37% fönsterarea, 

varav 74 m
2
 är fönster mot nordost och 54 m

2
 är fönster mot sydväst. Framsidan av hus C, d v 

s fasaden mot nordost, kan ses i Figur 4, och motstående fasad, den som ligger mot sydväst, 

ser likadan ut vad gäller utformning av entré, fönster och liknande. 

. 
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Figur 3. Ritning av Österbyskolan och dess olika byggnader. 

 

 
Figur 4. Foto av fasaden mot nordost på hus C. 
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Hus D är en treplansbyggnad inklusive källarplan som ligger i anslutning till hus C. Hus D 

innefattar klassrummen för årskurserna 4-6 på plan 1 och 7-9 på plan 2. Den tempererade 

arean, Atemp (area uppvärmd till minst 10 °C), för hus D är 2000 m
2
 vilket är exklusive den 

krypgrund som finns under huset samt vissa rum i källaren som ej är uppvärmda. I huset finns 

klassrum, förråd samt undercentralrummet för fjärrvärmen. Hus D är en gammal byggnad 

byggd under 50-talet som har genomgått en renovering i samband med tillbyggnaden av hus 

C. Under renoveringen byttes fönstren i byggnaden ut till nya med bättre U-värden. 

Renoveringen av huset färdigställdes under sommaren 2013. 

 

Skolans uppvärmningsbehov tillgodoses via fjärrvärme som levereras från Neova. 

Fjärrvärmen installerades för ett antal år sedan. Innan fjärrvärmen installerades skedde 

uppvärmning via fliseldning och dessförinnan via oljeeldning. Både flisförråd och de gamla 

tankarna för olja finns kvar vid skolan men flisförrådet ska rivas inom kort (Holmgren, 2014: 

muntl.). 

 

År 2010 gjordes en energideklaration för skolan där skolans specifika energianvändning 

undersöktes. När energideklarationen gjordes, d v s innan om- och tillbyggnationen av skolan 

påbörjades, hade skolan en specifik energianvändning på 217 kWh/(m
2
 år) (Runström, 2010). 
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2 Teori 

2.1 Beskrivning VIP-Energy 
VIP-Energy är ett dynamiskt energiberäkningsprogram som lämpar sig för beräkning av 

energianvändningen i bostäder. En modell av byggnaden man önskar simulera byggs upp i 

programmet. Modellen byggs upp genom att först specificera platsspecifika data och generella 

byggnadsdata som t ex klimatdata, horisontvinkel (horisontvinkeln mot fasaden anger 

skuggningen av solinstrålningen), ventilerad luftvolym samt golvarea. Därefter byggs själva 

byggnaden upp genom att väggar, fönster, dörrar och andra delar i klimatskalet definieras. 

Detta sker genom specificering av area för den aktuella byggdelen (t ex vägg, fönster, dörr 

eller tak), ingående material samt U-värden, läckflöden (luftläckaget i l/s genom byggdelen) 

och liknande. Även orientering av byggdelen specificeras. Sedan definieras driftschemat för 

byggnaden, det vill säga olika driftfall (vilken aktivitet som pågår i byggnaden och vilket 

energitillskott den ger) och vid vilka tider dessa körs. I driftfallen specificeras till exempel 

vilken högsta och lägsta rumstemperatur byggnaden ska ha. Ventilationen kan specificeras 

genom att tiderna för driften av ventilationen specificeras samt att önskat luftflöde anges. 

Ytterligare data som kan specificeras är t ex de för solvärme, värmepump och komfortkyla.  

 

Beräkningsperioden kan definieras utifrån start- och slutdag. Resultatet kan redovisas på ett 

antal olika sätt, t ex kan tillförd och avgiven energi per månad, vecka, dag eller timme 

redovisas. Resultatet kan även redovisas i förhållande till gällande BBR-krav, val kan göras 

för vilken sorts byggnad som simuleras och därmed vilka krav jämförelse ska ske mot samt 

vilken klimatzon byggnaden är placerad i och enligt vilka versioner av BBR som byggnadens 

prestanda ska ställas mot. Simuleringsresultaten kan sedan exporteras som textfiler för analys 

i andra program. Då finns det möjlighet att själv välja vilka resultat som ska redovisas. Det 

finns även möjlighet att definiera tidsschema för energipriser för att kostnadsberäkningar för 

byggnadens energiförbrukning ska kunna göras. 
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2.2 Byggnadens klimatskal och skalförluster 
Byggnadens klimatskal, eller klimatskärm, består av de delar av byggnaden som utgör 

gränsen mot utomhusluften. Klimatskalet består således av byggnadens ytterväggar, tak, 

fönster och dörrar men även golv och andra byggdelar som gränsar mot ouppvärmda 

utrymmen ingår i byggnadens klimatskal (Abel, 2008). 

 

Förlusterna genom klimatskalet beror dels på vilket utomhusklimat som råder och dels på hur 

tätt och välisolerat klimatskalet är. U-värdet anger hur stor förmåga ett material eller en 

byggnadsdel har att överföra värme och anges i Watt per kvadratmeter och Kelvin (W/(m
2
 

K)), d v s hur mycket effekt materialet överför per kvadratmeter och temperaturdifferens. Ett 

lägre U-värde innebär således lägre värmeförluster och därmed bättre energiprestanda för 

byggnaden. 

 

Ett bra klimatskal uppnås genom att byggdelar med låga U-värden används samt att 

byggprocessen sker noggrant med hög precision så inga springor eller spalter uppstår mellan 

isoleringsplattor. I hörn och kring andra anslutningar såsom fönster och våningsplan kan det 

lätt uppstå sådana springor eller spalter i isoleringen vilka ger upphov till så kallade 

köldbryggor. Köldbryggor är områden i klimatskalet där det är sämre isolering än i väggar 

och bjälklag. Köldbryggor ger därmed upphov till större värmeförluster än resterande delar av 

klimatskalet. För att få ett bra klimatskal med små förluster är det därmed mycket viktigt att 

minimera köldbryggorna (Abel, 2008). 

 

Vid tilläggsisolering av en byggnads väggar är det viktigt att ta hänsyn till fukttransporten i 

väggarna. Tilläggsisolering bör ske på väggens utsida eftersom fuktspärren i väggen då 

hamnar närmare insidan och därmed minskar risken för kondens vid fuktspärren. Är det 

tillräckligt varmt vid fuktspärren i förhållande till fukthalten i luften sker ingen kondens i 

väggen (Swedisol, 2014). 

2.3 Energiflöden i byggnader 
 

I Figur 5 visas energiflödena genom klimatskalet på en byggnad. Varje system kan ses som ett 

eget slutet system och ska därmed ha samma ingående energi som utgående. Vilka 

energiflöden som tas med i balansen beror på vart systemgränsen dras. Nedan ges en 

förklarande text för var och ett av systemen. 
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Figur 5. Figuren visar energiflöden för en byggnad (Roos, 2014: muntl.). 

2.3.1 Ventilation 

Elanvändningen för ventilationsfläktarna (        ) plus den ventilerade värmen från 

byggnaden (   ) ska vara densamma som den ventilerade värmen till utomhusluften (  ) och 

den återvunna värmen (   ). Högre ventilationsenergi innebär mer ventilerad värme och 

således högre ventilationsförluster. 

 

                    

 

Finns det möjlighet att minska ventilationsflödet och fortfarande behålla ett acceptabelt klimat 

i byggnaden minskar därmed förlusterna från ventilationen och även de totala 

energiförlusterna för byggnaden. 

2.3.2 Rum 

Den tillförda elenergin tillsammans till rummet (  ) med solvärmen (    ), den tillförda 

värmen (          ), värmeåtervinningen från ventilationen (   ), den återvunna värmen 

från varmvattnet (    ) samt det övriga värmetillskottet till rummet (       ) ska vara 

densamma som transmissionsförlusterna genom rummets klimatskal (  ), den med 

ventilationen bortförda värmen (   ) samt infiltrationsförluster (  ). 
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Genom bättre U-värde på klimatskalet minskar transmissionsförlusterna genom klimatskalet 

och därmed de totala energiförlusterna för byggnaden. Bättre U-värden kan åstadkommas 

genom bättre isolerade väggar och tak, mindre värmeläckage från köldbryggor samt bättre U-

värden på fönster och dörrar. Med stora fönsterareor ökar även den till rummet instrålade 

solvärmen, vilken ger ett värmetillskott till byggnaden. Solvärmen kan även ge oönskad 

uppvärmning eftersom den tillkommer under sommarhalvåret när värmebehovet är litet eller 

inte existerar. 

2.3.3 Varmvatten 

Elanvändningen för pumparna till varmvattnet (      ) tillsammans med värmen i 

tappvarmvattnet (    ) ska vara densamma som värmen i varmvattenåtervinningen (    ) och 

värmen i spillvattnet (      ). 

 

                        

 

För att minska energiförlusterna i varmvattensystemet kan värmeåtervinning av spillvatten 

installeras. 

2.3.4 Hela rummets energibalans 

Den totala energibalansen i rummet ges av den tillförda energin vilken består av den till 

rummet och varmvattnet tillförda värmen, solvärmen, den tillförda energin till rummet, 

ventilationsenergin samt den övriga tillförda värmen i rummet som ska vara i balans med 

transmissionsförlusterna, ventilationsförlusterna, infiltrationsförlusterna samt värmen i 

spillvattnet. 
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3 Byggnadsmodellering 

Kompletta indata och resultat från simuleringarna i VIP-Energy finns i 9.4 Appendix 4 samt 0 

Appendix 5. Ritningar av hus C och hus D finns i 9.1 Appendix 1 respektive 9.2 Appendix 2. 

3.1 Hus C 
Som klimatfil har den normalårskorrigerade filen för Uppsala åren 2000-2009 valts eftersom 

den bäst anses representera klimatet som råder i Österbybruk där skolan är lokaliserad. 

Klimatfilen innehåller information om temperatur, vindhastighet, solstrålning och relativ 

                                                    -      C och högsta är 29,1  C (VIP-Energy, 

2013). Vindhastigheten av klimatdata för hus C har angivits som 70% från alla väderstreck 

eftersom o  åd             v    ” å o    ydd d b by      ” (VIP-Energy, 2013). 

Vindhastigheten som anges i programmet har inverkan på hur stor andel av klimatfilens 

vindbelastning som träffar byggnaden (VIP-Energy, 2013).
 
Eftersom klimatfilen inte 

innehåller någon vindriktning har vindriktningen låsts till nordvästlig då detta är byggnadens 

mest vindutsatta väderstreck. 

 

En horisontvinkel mot markplan för byggnaden anges för att programmet ska veta hur stor del 

av solinstrålningen som träffar byggnaden. Horisontvinkeln beräknas genom att en vinkel från 

mittpunkten på byggnaden till hindret beräknas (VIP-Energy, 2013). För modellen har 

horisontvinkeln satts till 20 grader åt sydost (p g a det närliggande hus B), 10 grader åt 

nordost och öster, i övrigt har den satts till 0 grader. 

 

Den totala golvarean som värms upp till mer än 10  C, Atemp, har mätts upp till 463 m
2
. Denna 

area används vid beräkningen av den specifika energianvändningen för byggnaden. 

M                 ö          d   by    d         c   d v  d        ”S      c   d      d    d  

 c   d            ” v   et gav ett värmeledningstal på 2,3 W/(m K). 

 

De från Sweco tillhandahållna CAD-filerna innehåller även konstruktionsritningar av hus C. 

Utifrån dessa konstruktionsritningar har klimatskalet för byggnaden byggts upp i VIP-Energy 

med så god överensstämmelse som möjligt. Nedan presenteras utformningen av de olika 

byggdetaljerna. Otäthetsfaktorn för samtliga byggdelar har satts till 0,8 l/s då inget annat 

anges. 

3.1.1 Yttervägg 

I Figur 6 kan utformningen av ytterväggen ses. Ytterväggen är uppbyggd av 22 mm trä 

ytterst, 9 mm KC-Bruk, reglar med avståndet 600 mm inklusive isolering med en tjocklek på 

170 mm, 45 mm trä, 45 mm mineralull, 45 mm trä, 12 mm plywood samt en 13 mm gipsskiva 

längst in. Eftersom läkt inte finns som alternativ i VIP-Energy valdes 45 mm trä som 

alternativ till detta. Det totala U-värdet för ytterväggen är 0,157 W/(m
2
 K) vilket är inom den 

angivna rekommendationen på 0,16 W/(m
2
 K) från Geostatik AB (2012). 
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Figur 6. Ytterväggarnas tjocklek och utformning. 

3.1.2 Innervägg 

Innerväggarna i byggnaden har adderats ihop och lagts till i VIP-Energy som en klump 

eftersom det endast är den termiska trögheten i dessa väggar som har relevans för 

beräkningarna. Innerväggen är uppbyggt enligt Figur 7 och består av en 13 mm gipsskiva, 12 

mm plywood, 45 mm trä, 12 mm plywood samt 13 mm gipsskiva. 

  

 
Figur 7. Innerväggarnas tjocklek och utformning. 

3.1.3 Tak 

Taket är uppbyggt på två olika sätt beroende på om innertaket är parallellt med yttertaket eller 

inte. Det parallella taket är över cafeteria och entré och resterande tak har plant innertak. Det 

tak som har parallellt innertak kan ses i Figur 8. Det har ytterst ett 22 mm tjockt lager med trä, 

300 mm lösull, reglar med 1200 mm avstånd och 90 mm tjocklek inklusive isolering, 28 mm 

trä samt en 13 mm gipsskiva. Detta gav ett U-värde på 0,103 W/(m
2
 K) som korrigerades till 

0,130 W/(m
2
 K) för att matcha rekommendationen från Geostatik AB (2012) som var just 

0,130 W/(m
2
 K). 
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Figur 8. Utformning och tjocklek på taket med parallellt innertak. 

Det andra lägre taket med plant innertak kan ses i Figur 9 och är uppbyggt av 22 mm trä 

ytterst, 450 mm lösull, 28 mm trä och en 13 mm gipsskiva längst in. Detta gav ett U-värde på 

0,097 W/(m
2
 K) som korrigerades till 0,130 W/(m

2
 K) för att matcha rekommendationen från 

Geostatik AB (2012) som var just 0,130 W/(m
2
 K). 

 

 
Figur 9. Utformning och tjocklek på taket med plant innertak. 

3.1.4 Golv 

Golvet är även det uppbyggt i två olika utformningar eftersom en del av byggnaden har 

golvvärme installerat. Golvet med golvvärmen installerad kan ses i Figur 10 som är uppbyggt 

med 200 mm odränerad sand i botten, 300 mm cellplast, 50 mm betong, värmeslingor samt 50 

mm betong längst upp. Golvvärme är installerat i café och entré, vilket totalt uppgår till ca 

210 m
2
. U-värdet för golvet blir därmed 0,116 W/(m

2
 K) vilket korrigeras till 0,140 W/(m

2
 K) 

för att matcha rekommendationen från Geostatik AB (2012). 
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Figur 10. Utformning och tjocklek på golvet med golvvärme. 

Det andra golvet, utan golvvärme, har samma utformning som det med golvvärme men utan 

värmeslingan. Den delen av golvarean som inte har golvvärme är resterande del av huset och 

således ca 250 m
2
. 

3.1.5 Fönster 

Fönstren i byggnaden är treglasfönster och rekommendationen från Geostatik AB (2012) på 

U-värdet för dem är 1,3 W/(m
2
 K). Utifrån dessa uppgifter valdes ett treglasfönster med 

energisparglas där endast glaset har ett U-värde på 1,1 W/(m
2
 K) (NSG group, 2012) vilket 

gör att det totala U-värdet för hela fönstret blir ca 1,3 W/(m
2
 K) eftersom karmen har ett 

sämre U-värde än rutan (Roos, 2014: muntl.). Fönstrens g-värde har satts till 67 % och 

soltransmittansen till 54 % (NSG group, 2012). Dessa värden har angivits för alla fönster på 

byggnaden, oberoende av storlek eller orientering. I VIP-Energy har olika fönster definierats 

då de olika fönstren i byggnaden har olika glasandel. 

3.1.6 Dörrar 

Det finns två ytterdörrar i byggnaden som sitter i entrédelen. Dessa har glasrutor som har 

byggts upp med samma U- och g-värde som fönstren. Det totala U-värdet för dörren har satts 

till 1,3 W/(m
2
 K) vilket motsvarar rekommendationen (Geostatik AB, 2012). 

3.1.7 Byggdelar med tvådimensionella värmeflöden 

Byggdelar som har tvådimensionella värmeflöden, även kallade köldbryggor, specificeras 

separat i VIP-Energy. Där finns förinställda byggdelar men det är även möjligt att utforma sin 

egen byggdel. De byggdelar som använts i denna simulering är hörn, smygar samt golvets 

kant mot väggarna. I alla dessa anges inomhus som rosa, utomhus som blått, isolering som 

gult, trä som brunt samt gipsskivor som grönt. I figurerna ses byggdelarna i genomskärning, 

hörnet och smygen ses uppifrån och betongkanten ses från sidan.  

3.1.7.1 Hörn 

Ytter- och innerhörn har antagits ha samma förluster och har byggts upp i VIP-Energy enligt 

Figur 11. Mängden av denna köldbrygga har mätts upp genom att höjden på alla inner- och 

ytterhörn mot uteluften har adderats. Hörnen har ett beräknat Psi-värde på 0,1174 W/(m K). 
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Figur 11. Utformning av hörn i hus C. 

3.1.7.2 Fönstersmygar 

Fönstersmygarna har byggts upp i VIP-Energy enligt Figur 12. Mängden av fönstersmygarna 

har erhållits genom mätning av alla fönsters och dörrars omkrets. Fönstersmygarna har ett 

beräknat Psi-värde på 0,0933 W/(m K). 

 

 
Figur 12. Utformning av fönstersmygar i hus C. 

3.1.7.3 Betongkant 

Golvets betongkant har byggts upp enligt Figur 13. Betongkanten har mätts upp där golvet 

möter ytterväggen, d v s runt byggnaden där det är ytterväggar. Utöver de tidigare beskrivna 

byggdelarna finns här även grönblått, vilket motsvarar betong, och grått, vilket motsvarar 

isolering under betongplattan. Betongkanten har ett Psi-värde på 0,4172 W/(m K). 
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Figur 13. Utformningen av betongkanten för golvet i hus C. 

3.1.8 Driftfall 

Två driftfall har specificerats i VIP-Energy, vilka har namngivits Skola Dag och Skola Natt. 

Skola Dag antas vara i drift när det är aktivitet i byggnaden och Skola Natt är i drift resterande 

tid. Skola Dag har satts som aktivt vardagar kl. 7-17 under veckorna 1-7, 9-15, 17-23, 34-43, 

45-51. Detta innebär att Skola Natt är i drift vecka 8, under sportlovet, vecka 16, under 

påsklovet, veckorna 24-33, under sommarlovet, vecka 44, under höstlovet, samt veckorna 52-

53, under jullovet. De kategorier som ska specificeras är processenergi, vilket består av 

verksamhetsenergi och fastighetsenergi som är uppdelat i två kategorier vardera. Dessa två 

kategorier är extern och till rumsluft. Under vilken kategori energin anges beror dels på om 

den tillhör verksamheten eller fastigheten samt om den ger tillskott till rumsluften eller om 

den är extern. Om energin tillhör fastighetsenergin ingår den i den specifika 

energianvändningen och ska därmed jämföras med kraven som BBR har på denna. Tillhör 

energin verksamhetsenergi jämförs den däremot inte med BBR-kraven. Personvärmen avges 

direkt till rumsluften och ger därmed ett direkt energitillskott till byggnaden men det är 

”      ”      i, d v s den tas inte med vid beräkning av en eventuell energikostnad. 

Fukttillskottet till rumsluften har inverkan på återvinningen av värme ur frånluften med 

frånluftsvärmepump, vilket inte används i detta projekt. Energimängden som går åt till att 

värma tappvarmvattnet ingår som en del av energibehovet medan värmen från 

tappvarmvattnet räknas som spill och ger inget tillskott till värmen i byggnaden. Högsta och 

lägsta rumstemperatur styr när det tillförs kyla respektive värme. När rumstemperaturen 

tenderar att gå under lägsta temperatur tillförs värme och när rumstemperaturen tenderar att 

gå över högsta temperatur tillförs kyla (VIP-Energy, 2013). I Figur 14 kan specificeringen av 

driftfallen ses. Till denna kategori har indata från bl a Sveby (2013) använts. Dessa indata är 

till för att ge en vägledande anvisning till hur en normal användning ska implementeras i 

energiberäkningar och baseras på en sammanställning av ett antal mätningar av 

brukarrelaterade indata till energiberäkningar (Sveby, 2013). 
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Figur 14. Figuren visar de två driftfallen Skola Dag och Skola Natt som används i byggnadsmodellen. 

3.1.8.1 Skola Dag 

Under kategorin processenergi har endast energi specificerats för verksamhetsenergi till 

rumsluft. Verksamhetsenergin till rumsluft är angiven som 10 W/m
2
, vilken utgörs av 8 W/m

2
 

för belysning samt 2 W/m
2
 för apparater (Sveby, 2013). Fastighetsenergin har ansetts vara så 

liten att den satts till 0 W/m
2
 för byggnaden. Personvärmen har beräknats genom att det har 

antagits vistas ett medel om 15 personer i byggnaden. Detta eftersom byggnaden rymmer 5 

kontor, ett antal grupprum, en entré samt en cafeteria. Varje person antas alstra 108 W 

(Sveby, 2013) vilket därmed ger totalt 3,45 W/m
2
. Fukttillskottet har satts till 0,8 mg/(s m

2
) 

vilket är ett förinställt värde i VIP-Energy (2013). Tappvarmvattnets energi har satts till 0,7 

W/m
2
, vilket beräknats från att två tredjedelar av byggnaden antas vara kontor. Energin för 

uppvärmning av tappvarmvatten på kontor är 2 kWh/(m
2
 år) (Sveby, 2013) och 

tappvarmvattnet antas värmas under de och 47 veckor, 40 timmar per vecka, om året det antas 

vara folk i byggnaden. Högsta respektive lägsta rumstemperatur har satts till 27         v  

    C (Energikontroll AB, 2012). 

3.1.8.2 Skola Natt 

Verksamhetsenergin har satts till 1 W/m
2
 eftersom det antas vara ett antal apparater som är i 

standby eller liknande även de timmar det inte är folk i byggnaden. I övrigt antas inte några 

energitillskott finnas under detta driftfall. Högsta och lägsta rumstemperatur antas gälla som 

för Skola Dag. 

  



    

 

19 

 

3.1.9 Värme och kyla 

I denna kategori har inga förändringar gjorts, av de förinställda värdena i VIP-Energy, 

förutom att eleffekten för cirkulationspumparna antagits vara 0,7 % av rumsuppvärmningen 

         d          d      o     d    o                  ö     v                   -    C. 

De förinställda värdena i VIP-Energy är att temperaturen i värmesystemet regleras mot 

utomhustemper        v      b  yd           - oc                      y    v 

  o                        d              v                 å       v d 

  o                 -      oc        v d               d              v                 å 

    C vid utomhustemperaturen -    C och     C v d              v   d   o      v       d 

v     b     v      d v             v   d    d   o            by    d                  å 

v                ö          v      oc      C för tappvarmvatten. Ingen återvinning av 

tappvarmvattnet sker (VIP-Energy, 2013). 

3.1.10 Ventilationssystem tidsstyrd ventilation 

Ett FTX-aggregat (Ventilationsaggregat med till- och frånluft samt värmeväxling) finns 

installerat för att ventilera byggnaden. Till- och frånluften har beräknats vara 1230 l/s under 

timmarna 7-17 de dagar det är folk i byggnaden och övrig tid har tilluften beräknats vara 203 

l/s och frånluften 173 l/s (Energikontroll AB, 2012). Tidsschemat är detsamma som för 

driften under 3.1.8 Driftfall. Till- och frånluftsfläkten har ett fläkttryck på 612 Pa och en 

verkningsgrad på 59,5 % respektive 586 Pa och verkningsgraden 58,8 %. Värmväxlaren har 

en verkningsgrad på 81,5 % (Fläktwoods, 2013b). 

3.1.10.1 Reglerfall 

                                       v          v d båd    oc              v         

v           d           v d båd    oc      C (Fläktwoods, 2013b).  

3.2 Hus D 
För hus D har samma klimatfil använts som för hus C. Vindriktningen har låsts i nordlig 

riktning då detta är långsidan på byggnaden som vetter ut från gården och därmed är mest 

utsatt för vind. Vindhastigheten har satts till 70 % i alla riktningar. Lufttryck och solreflektion 

från mark har satts till samma värden som för hus C, d v s 100 hPa respektive 20 %. Golvytan 

(Atemp) har mätts upp till 2044 m
2
 och rumsvolymen har mätts upp till 5700 m

3
. 

 

Inga konstruktionsritningar för byggnaden har kunnat erhållas då byggnaden är relativt 

gammal, den är byggd under mitten av 1900-talet, vilket innebär att en del antaganden har fått 

göras angående uppbyggnaden av klimatskalet. Otäthetsfaktorn för klimatskalet på hus D har 

satts till 1,6 l/(s m
2
) då inget annat värde angivits. Detta eftersom en gammal byggnad antas 

ha ett större luftläckage än en nybyggd. 

3.2.1 Yttervägg 

Ytterväggarna har byggts upp med 150 mm tegel ytterst och innerst 200 mm lättbetong, vilket 

kan ses i Figur 6 (Eriksson, 2014). Det totala U-värdet för väggen är 0,434 W/(m
2
 K). 
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Figur 15. Utformning och tjocklek för tegelväggen i hus D. 

Källarväggarna har byggts upp i två olika modeller, en för de väggar som ligger under 

marknivå, våt källarvägg, och en för de som ligger ovan mark, torr källarvägg. Båda väggarna 

är uppbyggda av 100 mm våt respektive torr isodrän ytterst och sedan 250 mm betong, vilket 

kan ses i Figur 16. Detta ger ett U-värde på 0,539 W/(m
2
 K) för den våta betongväggen och 

0,371 W/(m
2
 K) för den torra källarväggen. 

 

 
Figur 16. Utformning och tjocklek för betongväggen i hus D. 

3.2.2 Innervägg 

Alla innerväggar har antagits bestå av ren betong med tjockleken 0,2 m. 

3.2.3 Tak 

Taket är uppbyggt av 20 mm trä ytterst samt 200 mm betong innerst, vilket kan ses i Figur 17. 

U-värdet för taket är 2,323 W/(m
2
 K) och otäthetsfaktorn har satts till 1,6 l/(s m

2
).  
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Figur 17. Utformning och tjocklek för taket på hus D. 

3.2.4 Golv 

Tre olika typer av golv har skapats, dessa är källargolv, innergolv och golv mot krypgrund. 

Källargolvet har byggts upp lika som den våta källarväggen, innergolvet består endast av 200 

mm betong lika som innerväggarna och golvet mot krypgrunden är uppbyggt av 100 mm 

isodrän ytterst och 170 mm betong innerst, vilket kan ses i Figur 18. Golvet har ett totalt U-

värde på 0,377 W/(m
2
 K). 

 

 
Figur 18. Utformning och tjocklek för golvet mot krypgrunden på hus D. 

3.2.5 Fönster 

Fönstren i hus D är utbytta till nya i samband med ombyggnationen och därför har det antagits 

att samma fönster som i hus C monterats i hus D. Inget solskydd finns på fönstren (Karlsson, 

2014: muntl.). 
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3.2.6 Dörrar 

Dörrarna på hus D har ett antaget U-värde på 1,3 eftersom en standarddörr i VIP-Energy har 

U-värdet 1,0 och dörrarna på skolan är gamla. Det är därmed rimligt att anta att det sker ett 

visst värmeläckage genom dörrarna och detta har kompenserats för med en otäthetsfaktor på 

1,6 l/(s m
2
). De befintliga dörrarna byttes inte ut vid renoveringen (Karlsson, 2014: muntl.). 

3.2.7 Byggdelar med tvådimensionella värmeflöden 

De byggdelar som använts i denna simulering är hörn, smygar samt betonggolvets kant mot 

väggarna. Vinrött motsvarar tegel och grått motsvarar betong, i övrigt gäller samma färger 

som för hus C. I figurerna ses byggdelarna i genomskärning, hörnet och smygen ses uppifrån 

och betongkanten ses från sidan. 

3.2.7.1 Hörn 

Ytter- och innerhörn har antagits ha samma förluster och har därför byggts upp på samma sätt 

i VIP-Energy, uppbyggnaden kan ses i Figur 19. Mängden för denna köldbrygga har mätts 

upp från höjden av byggnadens hörn mot uteluften. Psi-värdet för hörnen har beräknats till 

0,2235 W/(m K). 

 

 
Figur 19. Utformningen av hörnen i hus D. 

3.2.7.2 Fönstersmygar 

Fönstersmygar har byggts upp enligt Figur 20. Mängden av köldbryggan har tagits fram 

genom att omkretsen av alla fönster och dörrar har adderats. Psi-värdet för denna köldbrygga 

har beräknats till 0,1479 W/(m K). 

 

 
Figur 20. Utformningen av fönstersmygar i hus D. 
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3.2.7.3 Betongkant  

Golvets betongkant mot väggarna har byggts upp enligt Figur 21. Denna köldbrygga har 

antagits finnas även vid golvet till plan 2 på byggnaden och mängden har därför beräknats 

genom att kanterna för golvet på plan 1 och 2 som har kontakt med uteluften har adderats. 

Psi-värdet för betongkanten har beräknats till 0,8411 W/(m K). 

 

 
Figur 21. Utformningen av betonggolvets kant i hus D 

3.2.8 Driftfall 

Samma tider för de två driftfallen Skola Dag och Skola Natt som i hus C används eftersom 

byggnaderna tillhör samma skola. 

3.2.8.1 Skola Dag 

Verksamhetsenergin har satts till 10 W/m
2
, enligt samma resonemang som för hus C. 

Fastighetsenergin till rumsluft har satts till 1 W/m
2
 för drift av den hiss som finns i 

byggnaden. Personvärmen har beräknats på samma sätt som för hus C vilket resulterade i en 

personvärme på 7 W/m
2
 eftersom det antas vistas 128 personer i skolan (75 elever per plan 

plus lärare och 80% närvaro) (Karlsson, 2014: muntl.). Tappvarmvattnet har satts till samma 

värde som för hus C, d v s 0,7 W/m
2
         å                                          C som 

lägsta värde och 2   C som högsta värde enligt samma resonemang som för hus C. 

3.2.8.2 Skola Natt 

Verksamhetsenergin har satts till 1 W/m
2
 enligt resonemanget för hus C. Extern 

fastighetsenergi har satts till 0,2 W/m
2
 för utomhusbelysning. 

3.2.9 Värme och kyla 

Samma inställningar har använts som för hus C. 

3.2.10 Ventilationssystem tidsstyrd ventilation 

Ett FTX-aggregat finns installerat för att ventilera byggnaden. Till- och frånluften är 5085 l/s 

under timmarna 7-17 de dagar det är folk i byggnaden och övrig tid är till- och frånluften 800 

l/s (Energikontroll AB, 2012). Tidsschemat är detsamma som för driften under Driftfall. Till- 

och frånluftsfläkten har ett fläkttryck på 694 Pa och en verkningsgrad på 64,8 % respektive 

669 Pa och verkningsgraden 63,8 %. Värmeväxlaren har en verkningsgrad på 75,3 % 

(Fläktwoods, 2013a). 
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3.2.10.1 Reglerfall 

                                          v d båd    oc      C utomhustemperatur. 

Verkningsgraden har                   v d båd    oc      C utomhustemperatur (Fläktwoods, 

2013a).  

4 Resultat 

4.1 Simuleringsresultat 
Den simulerade modellen gav resultaten som åskådliggörs i Tabell 1. Figur 22 till Figur 25 

visas fördelningen för den tillförda och avgivna energin för hus C och D i simuleringarna i 

VIP-Energy. Eftersom inga ritningar för uppbyggnaden av hus D har kunnat erhållas har 

uppbyggnaden av klimatskalet fått uppskattas. Samtal med Eriksson (2014: muntl.) har hållits 

och därefter har antaganden gjorts. Dessa antaganden får anses rimliga eftersom en jämförelse 

av modellen för hus D med dåliga fönster stämmer väl överens med energideklarationen. 

Simuleringen gav en specifik energianvändning på 210 kWh/(m
2
 år) och enligt 

energideklarationen skulle den vara 217 kWh/(m
2
 år). Vid simuleringen med dåliga fönster 

användes fönster med ett högt U-värde, vilket antogs motsvara de gamla fönstren i 

byggnaden, för att en jämförelse skulle vara möjlig då energideklarationen genomfördes innan 

renoveringen påbörjades. Därefter byttes fönstren i modellen ut till de angivna i avsnitt 3.1.5 

Fönster för att efterlikna verkligheten efter renoveringen och fönsterbytet. 

 

Tabell 1. Sammanfattning av simuleringsresultaten från VIP-Energy. 

Byggnad Specifik 

energianvändning 

[kWh/(m
2
 år)] 

Medel U-värde 

[W/m
2
 K] 

Värmeförsörjning 

[kWh/år] 

Elförsörjning 

[kWh/år] 

Hus C 83 0,290 31 500 6 960 

Hus D 194 1,180 355 000 34 000 

 

 
 

Figur 22. Tillförd energi hus C. 
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Eftersom hus C har en stor andel fönsterarea av den totala väggarean släpps mycket solljus in 

som ger upphov till värme i byggnaden. Detta bekräftas av Figur 22 där 23% av den tillförda 

energin kommer från sol genom fönster. Av den tillförda energin står också återvinningen av 

ventilationsluften för en stor del, 35%. 

 
Figur 23. Avgiven energi hus C. 

Av den avgivna energin i hus C står ventilationen för hälften och transmissionsförlusterna står 

för 40%. Detta innebär att om det är önskvärt att minska den avgivna energin från byggnaden 

bör åtgärder göras för ventilationen och klimatskalet. Den avgivna energin för ventilationen är 

dock inte densamma som energiförlusterna genom ventilationen eftersom en del av den 

avgivna energin via ventilationen återvinns. 

 

 
Figur 24. Tillförd energi hus D. 

Den tillförda energin för hus D som kan ses i Figur 24 består till stor del av värmeförsörjning 

och återvinningen från ventilationen står även den för en relativt stor del. Detta betyder att en 

effektiv och prisvärd värmeförsörjning är viktigt för ekonomin. 
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Figur 25. Avgiven energi för hus D. 

Transmissionen står för klart störst del av den avgivna energin för hus D, vilket kan ses i 

Figur 25. Ventilationen har också en stor del i energiförlusterna även om en del av denna 

energi återvinns, vilket kan ses i Figur 24. Detta visar på att klimatskalet för byggnaden är 

dåligt och om en förbättring av det gjordes skulle energiförlusterna minska. 

4.1.1 Tillbyggnad av hus C 

En jämförelse av den specifika energianvändningen för hus D har gjorts före respektive efter 

hus C byggdes. Skillnaden i energianvändningen finns redovisad i Tabell 2. 

 

Tabell 2. Tabell över hur energianvändningen för hus D ändrades vid tillbyggnaden av hus C. 

 Specifik energianvändning 

[kWh/(m
2
 år)] 

Medel U-värde 

[W/(m
2
 K)] 

Värmeförsörjning 

[kWh/år] 

Före tillbyggnad 195 1,170 358 000 

Efter tillbyggnad 194 1,180 355 000 

 

Som synes i Tabell 2 minskade värmeförsörjningen med 3000 kWh/år vid tillbyggnaden av 

hus C som ett resultat av att en yttervägg försvann från huset. 
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4.2 Fotografering med IR-kamera 
Genom fotografering med IR-kamera åskådliggörs temperaturskillnaderna i fotografiet vilket 

är mycket användbart vid undersökning av en byggnads klimatskal med avseende på dess 

isolerande egenskaper. Eftersom varmare ytor får en ljusare färg än de kalla ytorna kan 

” v          ”                å  åd    ö    oc  d    d    d                   öj     

effektiviseringsåtgärder och om sådana behövs. Ju större temperaturskillnad det är mellan 

inomhus- och utomhustemperaturen desto bättre resultat fås vid en fotografering med IR-

kamera eftersom det vid stora temperaturdifferenser sker större värmeflöden genom 

klimatskalet än om temperaturdifferensen är liten. 

 

Vid IR-fotograferingen av Österbyskolan var utomhustemperaturen cirka 0 °C vilket gjorde 

att resultaten inte blev lika tydliga som om det skulle varit lägre utomhustemperatur. Nedan 

kan bilderna från fotograferingen ses. En bild med vanlig kamera har tagits ur samma vinkel 

för att det ska bli lättare att se vad bilden föreställer. 

 
Figur 26. IR-fotografering av entrén till hus C. 

 
Figur 27. IR-fotografering av kontorsdelen av hus C. 
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Figur 28. IR-fotografering av fönster på entré till hus C. 

 

 
Figur 29. IR-fotografering av fönster på cafeteriadelen av hus C. 

 
Figur 30. IR-fotografering av entrédörren till hus C. 
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De ovan presenterade bilderna ger slutsatsen att de största värmeläckagen sker genom 

byggnadens fönster och dörrar. Väggarna har mörk färg och är därmed kalla, vilket betyder att 

de är bra isolerade och inga direkta effektiviseringsåtgärder är nödvändiga för dem. Även 

skarvar och hörn i väggarna, vilka kan ses i Figur 28 och Figur 29 är kalla och är därmed inga 

stora köldbryggor som ger upphov till värmeläckage. I Figur 26 och Figur 30 går det tydligt 

att se att fönster och dörrar ger upphov till relativt stora värmeläckage, men detta läckage 

gäller dock inte glasrutorna utan karmen respektive dörren och framförallt finns stort 

värmeläckage i överkant på dörrarna där tätningslisten är tänkt att sluta tätt. 

4.3 Temperaturloggning 

Loggning av temperaturen i skolan har genomförts under en period av tio dagar från den 27 

februari till 9 mars med mätning varje halvtimme. Under denna period placerades tre 

temperaturloggare ut på skolan varav två inomhus och en utomhus. En loggare placerades i ett 

klassrum i hus D och en placerades på ett kontor i hus C. Den sista loggaren placerades 

utomhus för att jämförelser skulle kunna göras hur inomhustemperaturen varierade i 

förhållande till utomhustemperaturen. Utomhustemperaturen i Figur 31 är inte 

normalårskorrigerad, vilket innebär att avvikelse från normal temperatur kan förekomma. 

 

 
Figur 31. Diagram över temperaturloggningen på Österbyskolan som genomfördes 27/2-9/3 2014. 

Under mätperioden var utomhustemperaturen relativt hög för årstiden vilket kan ses i Figur 

31. Ur figuren kan också utläsas att inomhustemperaturen ligger på accepterade nivåer både 

vad gäller kontoret i hus C och klassrummet i hus D. En viss variation förekommer vilket är 

normalt och kan bero på solinstrålning genom fönster och att det förekommer aktiviteter i 

rummen. Det finns ingen kyla installerad på skolan vilket innebär att temperaturen teoretiskt 

sett kan stiga väldigt högt. 
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4.4 Effektiviseringsåtgärder 
Tre effektiviseringsåtgärder för hus C har simulerats i VIP-Energy. Dessa tre åtgärder finns 

presenterade nedan. 

4.4.1 Fönster med lägre U-värde 

U-värdet för fönstren har minskats från 1,3 W/(m
2 
K) till 0,9 W/(m

2 
K). Eftersom fönsterdata 

har erhållits från NSG group (2012) och de värden som listas där gäller endast glasrutan har 

0,2 W/(m
2 
K) adderats till dessa värden för att kompensera för fönsterkarmen (Roos, 2014: 

muntl.). Detta innebär att värden som erhållits ur listan för glasen är 1,1 W/(m
2 

K) respektive 

0,7 W/(m
2 
K). G- och ST-värden för fönstren har tagits direkt utan att kompenseras för ramen 

enligt samma resonemang som tidigare, i avsnitt 3.2.5 Fönster. Därmed sattes g-värdet till 

56% i stället för det tidigare 67% och ST-värdet till 44% i stället för det tidigare 54%. 

Resultatet av ändringen av fönstren blev att den specifika energianvändningen minskade från 

83 kWh/(m
2
 år) till 75 kWh/(m

2
 år) vilket innebär en minskning med 8 kWh/(m

2
 år). 

Värmeförsörjningen minskade från 31 500 kWh/år till 27 700 kWh/år vilket innebär en 

minskning med 3800 kWh/år och elförbrukningen minskade från 6 960 kWh/år till 6 930 

kWh/år vilket innebär en minskning med 30 kWh/år. Detta visar på att elförbrukningen inte 

påverkas nämnvärt. 

4.4.2 Tilläggsisolering av taket 

Isoleringstjockleken har ökats i taket på byggnaden. Befintlig isoleringstjocklek är 0,3 m och 

har ökats med 0,2 m till en total tjocklek på 0,5 m för det parallella taket ovanför cafeterian 

och entrén. Tjockleken på isoleringen i det plana taket ovanför kontoren är i det befintliga 

fallet 0,45 m och har även den ökats med 0,2 m till den totala tjockleken på 0,65 m. 

Tilläggsisoleringen minskade U-värdet för taket från 0,13 W/(m
2 

K) till 0,10 W/(m
2 
K). Den 

specifika energianvändningen minskade vid tilläggsisoleringen från 83 kWh/(m
2
 år) till 81 

kWh/(m
2
 år) vilket innebär en minskning med 2 kWh/(m

2
 år). Värmeförsörjningen minskar 

till 30 300 kWh/år och elförsörjningen är oförändrad. 

4.4.3 Tilläggsisolering av väggar 

Isoleringstjockleken har ökats i väggarna på byggnaden. Den befintliga isoleringstjockleken i 

väggarna är 0,17 m plus 0,045 m vilket blir en total isoleringstjocklek på 0,215 m. Efter 

tilläggsisoleringen på ytterligare 0,045 m isolering blev den totala isoleringstjockleken 0,26 

m. Väggtjockleken ökades med samma mängd som isoleringen och den totala väggtjockleken 

efter tilläggsisoleringen blev således 0,406 m. Tilläggsisoleringen minskade U-värdet för 

väggarna från 0,157 W/(m
2 

K) till 0,128 W/(m
2 

K). Energianvändningen minskades med 1 

kWh/(m
2
 år) från 83 kWh/(m

2
 år) till 82 kWh/(m

2
 år). Värmeförsörjningen minskar till 31 000 

kWh/år och elförsörjningen är oförändrad. 
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Av de tre presenterade åtgärderna bedöms endast den första, minskat U-värde på fönster, ge 

tillräckligt stor minskning i energiförbrukningen för att beräkna återbetalningstid på. Den ger 

en besparing av den specifika energianvändningen på 8 kWh/(m
2
 år) vilket motsvarar ca 10% 

av den totala specifika energianvändningen. En sammanställning av 

effektiviseringsåtgärdernas besparingar presenteras i Figur 32. 

 
Figur 32. Besparing för de olika effektiviseringsåtgärderna. 

4.5 Kostnadsbesparing energieffektiviseringar 
De kostnader för fjärrvärme och el som använts i beräkningarna i effektiviseringsåtgärderna 

och energiförsörjningssystemen är 0,705 kr/kWh (Neova, 2013) för fjärrvärmen och 1,15 

kr/kWh (Östhammars kommun, 2013) 

4.5.1 Fönster 

De bättre fönstren ger en minskning av den specifika energianvändningen med 8 kWh/(m
2
 år) 

och i värmetillförseln sparas 3755 kWh/år. Detta ger en besparing på 2647 kr/år. Kostnaden 

för ett fönster med U-värde på 1,3 W/(m
2
 K) är 2914 kr/st och för ett fönster med U-värde på 

0,9 W/(m
2
 K) är 3377 kr/st (Kronfönster, 2014a: muntl.). Detta ger en merkostnad på 463 kr 

per fönster (om alla fönster antas ha samma prisskillnad), vilket ger en merkostnad på 322 

kr/m
2
 fönsterarea eftersom fönstret som priset avser har en area på 1,44 m

2
. Totalt blir därmed 

merkostnaden för byggnaden 128 m
2 

* 322 kr/m
2
   41 000 kr. Detta ger en återbetalningstid 

på 16 år. 
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Tabell 3. Kostnadsbesparing och återbetalningstid för bättre fönster. 

U-värde [W/(m
2
 K)] Värmetillförsel 

[MWh/år] 

Kostnad 

fönster 

[kr] 

Besparing 

hus [kr/år] 

Merkostnad hus 

[kr/ m
2
] 

Återbetalningstid 

[år] 

1,3 32 2 900 - - - 

0,9 28 3 400 2 600 41 000 16 

 

Som synes i Tabell 3 är det lång återbetalningstid även på denna åtgärd som är den åtgärd 

med bäst besparing. Fönster har en livslängd på 30 år och därmed ger de bättre fönstren en 

ekonomisk vinst i jämförelse mot de befintliga (Kronfönster, 2014a: muntl.). Inga 

installationskostnader är medräknade eftersom det antas att bättre fönster väljs redan vid 

nybyggnationen. Ett fönsterbyte är inte lönsamt i nuläget eftersom kostnaden då blir för de 

nya fönstren och inte mellanskillnaden mellan de gamla och de nya, dessutom tillkommer 

installationskostnader för byte av fönstren. 

4.6 Energiförsörjningssystem 
Nedan presenteras ett antal alternativa eller kompletterande lösningar till energiförsörjningen 

för hus C. 

4.6.1 Pelletspanna 

En alternativ lösning för energiförsörjningssystemet till byggnaden är att installera en 

pelletspanna. Beräkningar har genomförts för en pelletspanna med maxeffekten 21 kW och 

nödvändiga tillbehör såsom ackumulatortankar, silo m m inklusive installationskostnader 

(Augustsson, Bo, 2014: muntl.). Priset på pellets har erhållits från Skyttorps mek & bioenergi 

(2014) och är 2510 kr/ton vilket blir 52 öre/kWh eftersom pelletsen har ett energiinnehåll på 

4,8 MWh/ton (Neova, 2014). Förbrukningen av pellets per år vid ett värmebehov på 31 500 

kWh/år blir således 6,6 ton. Detta blir en kostnad för pellets på 16 600 kr/år, vilket kan ses i 

Tabell 4. 

 

Tabell 4. Kostnad och återbetalningstid för pelletspanna. 

Värmebehov [MWh] Kostnad pellets 

[kr/år] 

Kostnad 

fjärrvärme [kr/år] 

Kostnad 

pelletspanna [kr] 

Återbetalningstid 

[år] 

32 16 600 22 200 144 000 26 

 

Enligt beräkningarna i Tabell 4 får installationen av en pelletspanna en återbetalningstid på 26 

år. 
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4.6.2 Solfångare 

En alternativ lösning som kan komplettera energiförsörjningssystemet är solfångare. Denna 

lösning har simulerats i VIP-Energy. Solfångarna har inte dimensionerats för att försörja hela 

byggnaden utan har setts som ett möjligt komplement till det befintliga 

energiförsörjningssystemet. Solfångarna som använts är av modellen plana solfångare och har 

enligt Lesol (2014b) högst energiutbyte av alla plana solfångare i Sverige. Dimensionering av 

solvärmeanläggningen har baserats på byggnadens tappvarmvattenbehov på 600 kWh som 

beräknats i VIP-Energy (Augustsson, Bert-Inge, 2014: muntl.). Det tänkta systemet består av 

6 st. solfångare med en totalarea på 10,7 m
2
 (Lesol, 2014b) samt nödvändiga tillbehör 

inklusive ackumulatortank och installationskostnader. Paketet kostar 78000 kr (Augustsson, 

Bert-Inge, 2014: muntl.). Systemet ger en tillförd energi till byggnaden på 1 500 kWh/år och 

ger upphov till ett minskat behov av värmeförsörjningen med 1 600 kWh/år vilket blir en 

direkt besparing med samma mängd fjärrvärme. I Figur 33 kan skillnaden i 

energiförbrukningen ses när solvärmen installeras. I Tabell 5 finns redovisat vilken värme- 

och elbesparing som fås med installation av solvärme och vad det genererar för årlig 

besparing i kronor. 

 
Figur 33. Energibesparing för installation av solvärme. 

 

I Tabell 5 kan den totala besparingen samt installationskostnaden för solvärmen ses. Även 

återbetalningstiden för anläggningen finns redovisad. 

 

Tabell 5. Total besparing, investeringskostnad samt återbetalningstid för installation av solvärme. 

 

  

Total besparing [kr/år] Investeringskostnad [kr] Återbetalningstid [år] 

1 000 78 000 78 
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4.6.3 Ventilation med markvärme genom markkanal 

Uppvärmning av ventilationsluften till byggnaden kräver stora mängder energi och för att 

minska denna energiåtgång kan utomhusluften förvärmas innan den når 

ventilationsaggregatet. Denna förvärmning sker genom att utomhusluften tas in via en kanal 

som ligger nedgrävd i marken och således drar nytta av värmen i den omkringliggande jorden 

runt kanalen för att värma luften i kanalen. Eftersom marken på 2 meters djup har en konstant 

temperatur under hela året sker en förvärmning av luften under vinterhalvåret och en 

förkylning av luften under sommarhalvåret (SLU, 2014). 

 

Uppvärmnings- och kylningsperiod har beräknats utifrån utomhustemperatur, lufthastighet, 

placeringsdjup för kanalerna, diameter på kanalerna samt längd på kanalerna. 

Uppvärmningsperioden har beräknats pågå mellan 8 oktober och 27 mars medan 

ky          od       b          å å då                     ö                       d v   

  o                     öv       C. Detta sker under perioden 13 juni till 18 september och 

som medel kyls luften ner ca 1,5  C, vilket ger en direkt kylning av tilluften till byggnaden 

med ca      C. Under uppvärmning     od   v                d   c     C (Törnqvist, 2011). 

 

De faktorer som påverkar värme-/ kylaupptaget i kanalen är flödeshastighet, diameter på 

kanalen samt längd på kanalen. Flödeshastigheten påverkar i det avseendet att lägre 

lufthastighet ökar värmeupptagningsförmågan eftersom luften får längre uppehållstid i 

kanalen och därmed har större möjlighet att ta upp värmen från marken. Kanaldiametern 

påverkar genom att ökad diameter minskar värmeupptagningen eftersom mindre andel av 

luften får kontakt med kanalen och således markvärmen. Längden på kanalen påverkar på 

samma sätt som flödeshastigheten genom att längre kanal ger längre uppehållstid för luften i 

kanalen och därmed ökar värmeupptagningen (Törnqvist, 2011). 

 

Undersökningarna som Törnqvist (2011) genomfört avser Stockholmsområdet men då 

markegenskaperna och de andra inverkande parametrarna inte skiljer sig nämnvärt mellan 

Stockholm och Uppsala antas dessa resultat gälla även för Uppsalaområdet. 

 

Törnqvist (2011) har genomfört beräkningar för olika längd, diameter, antal och lufthastighet 

i kanalerna vilka resultaten för redovisas i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Jämförelse av uppvärmning med olika kanalalternativ, data från Törnqvist (2011). 

Diameter [mm] Antal [st.] Lufthastighet [m/s]    v          C] Energibesparing [kWh/år] 

400 8 1,1 2 12 000 

400 6 1,6 1,6 10 500 

800 1 2 0,7 4 100 

 

Beräkningarna i har genomförts med en kanallängd på 30 m, ett luftflöde på 1000 l/s, och ett 

nedgrävningsdjup på 2 m. Avståndet mellan rören är 1 m. Besparingarna i Tabell 6 avser 

endast energibesparingar för uppvärmning. Utöver dessa besparingar kommer under 

sommaren en kylning av tilluften ske vilket gör att kylbehovet i byggnaden minskar. 
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Då byggnaden i dagsläget inte har någon komfortkyla installerat sker endast en sänkning av 

tilluftstemperaturen. 

 

Utifrån siffrorna i Tabell 6 kan slutsatsen dras att störst energibesparing ges vid användning 

av 8 kanaler med en diameter på 400 mm. Detta mycket eftersom det större antalet kanaler 

ger en lägre lufthastighet och därmed ett bättre värmeutbyte mellan marken och luften i 

kanalen. 

  

Tabell 7. Besparing och återbetalningstid för markförlagda kanaler. 

Energibesparing 

[kWh/år] 

Kostnadsbesparing 

[kr/år] 

Investeringskostnad 

[kr] 

Återbetalningstid 

[år] 

12 000 8460 175 500 21 

 

I Tabell 7 kan energi- och kostnadsbesparingen för med markvärme förvärmd ventilationsluft. 

Investeringskostnaden avser endast kostnad för kanalerna utan någon installationskostnad 

eller kostnad för grävning. Återbetalningstiden för kanalen blir 21 år men eftersom kanalerna 

har en mycket lång livslängd, själva plaströren har en livslängd på ca 200 år, anses det 

lönsamt att genomföra åtgärden. Det bör dock undersökas hur lång livslängd skarvarna har då 

det är dessa som avgör livslängden för installationen, enligt Larsson (2014). 

 

Beräkningarna Törnqvist (2011) gjort avser ett luftflöde på 1000 l/s och det luftflöde som 

krävs till hus C är 1230 l/s vilket gör att för samma antal rör kommer lufthastigheten bli något 

högre. Men vid ett tillägg på en kanal, till 9 kanaler totalt, blir lufthastigheten nära densamma 

och resultaten kan därför antas ge en bra bild av hur resultatet för hus C skulle se ut. 

 

Ett problem med markförlagda luftkanaler kan vara att när utomhusluften kommer ner i 

kanalerna bildas kondens. Detta kan sedan ge upphov till mögeltillväxt och förorena tilluften 

till byggnaden. För att minska risken för detta problem kan kanalerna läggas med en liten 

lutning till en punkt där kondensvattnet sedan kan pumpas bort. Det är lämpligt att lutningen 

är i luftens strömningsriktning. Utöver detta bör rengöring av kanalerna ske regelbundet med t 

ex spolning och kanalerna bör vara lättåtkomliga för rengöring (Törnqvist, 2011). 

 

Vissa perioder under året är t              o y         ö   y       v               b       

           y                 d              b  öv  v      oc       å  d       ov         

      v                 ob                  å då   o                         oc  

                       C            b  öv   v        å     C för att nå acceptabel temperatur i 

byggnaden men om tilluften tas in via markkanalen kyls den p g a den lägre 

marktemperaturen. Detta problem kan undvikas genom att ett parallellt system installeras så 

tilluften kan tas in direkt, utan att passera markkanalen (Törnqvist, 2011). 
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4.6.4 Ventilation med markvärme genom installationsgrund 

Som alternativ till ventilation med markvärme där värmen tas upp med hjälp av nedgrävda 

markkanaler har det undersökts hur en implementering av att ta in ventilationsluften via en 

installationsgrund fungerar. Denna lösning liknar den tidigare beskrivna ventilationen med 

förvärmning genom markkanaler men luften tas in och värms i en installationsgrund placerad 

under byggnaden istället. Det kan antas att större besparingar görs med detta system än med 

endast förvärmning/förkylning av ventilationsluften via markkanaler eftersom denna lösning 

även innefattar temperaturstyrning av ventilationsflödet. På så vis fås ett mer behovsanpassat 

ventilationsflöde vilket minskar energiförbrukningen. 

 

Undersökning av detta system har gjorts genom platsbesök på Sigtunaskolan Humanistiska 

Läroverket (SSHL) i Sigtuna där systemet varit i drift sedan 2002 och är mycket omtyckt av 

såväl elever och lärare som driftpersonal. SSHL har en installationsgrund dit utomhusluften 

tas in via ett schakt och en fläkt. Installationsgrunden finns under byggnaden och kan liknas 

vid en källare med låg takhöjd på ca 1,2 m. Vid luftintaget sitter ett finmaskigt nät som ser till 

att fåglar, löv och större partiklar inte tar sig in i systemet. Därefter blåses luften in i 

installationsgrunden där den förvärms/förkyls med hjälp av markvärmen som angränsar till 

v         å     d      d         o                      d      C värms tilluften med 

radiatorer placerade i installationsgrunden. Därefter styrs tilluften till rummen i byggnaden 

utifrån temperaturen i rummet, högre temperatur i rummet ger ökat luftflöde för att hålla 

temperaturen på en acceptabel nivå, mindre hänsyn tas till hur hög halten av koldioxid är i 

rummet. Luften passerar sedan passivt via överluftsdon ut till ett trapphus och sedan via detta 

trapphus, som är format likt en skorsten, ut ur byggnaden via ett tryckreglerat spjäll. Önskade 

                                   C, vilket gör att klimatet i rummet upplevs som behagligt 

och fräscht (Roukokoski & Westin, 2014). 

 

Ett ytterligare platsbesök har gjorts på Alsike nya skola där ett liknande system har byggts. 

Detta system fungerar på samma sätt med några mindre skillnader. Dels förvärms luften via 

en installationsgrund under huset som är rymligare än den på SSHL, grunden är som en 

fullstor källare med ståhöjd i tak, och dels sker frånluften via öppningsbara fönster på taket 

som styrs automatiskt. I övrigt är det samma uppbyggnad på systemet med temperaturstyrning 

av ventilationen och liknande. Alsike nya skola har en något högre tilluftstemperatur till 

lokalerna än vad de har på SSHL, vilken kan uppnås genom att radiatorer har eftermonterats i 

installationsgrunden. Detta eftersom Alsike nya skola har barn i lägre åldrar än de på SSHL 

och därmed vistas barnen mer på golvet. De har dessutom isolerat golvet mot 

installationsgrunden där de yngre barnen befinner sig. På denna skola har systemet inte 

fungerat lika bra som på SSHL utan det har förekommit en hel del problem med styrningen av 

systemet. Detta har lett till att temperaturerna i rummen inte varit tillfredsställande, ibland har 

det varit för varmt och ibland för kallt. På denna skola har systemet varit i drift sedan 2003, 

men har byggts ut i olika etapper. Där finns två separata kanaler med varsitt luftintag. I Figur 

34 och Figur 35 kan två olika varianter av luftintag ses, båda dessa finns på Alsike nya skola 

(Andersson, 2014). 
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Figur 34. Figuren visar luftintaget till den äldre delen av Alsike skola. 

 

 
Figur 35. Figuren visar luftintaget till den nya delen av Alsike skola. 

Luftintagshuven i Figur 34 fungerar bättre eftersom den släpper in mindre skräp. Vid 

platsbesöket kunde mer skräp ses under huven till den gamla delen av skolan än under huven i 

Figur 35 som hör till den nya delen.  
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5 Känslighetsanalys 

5.1 Horisontvinkel 
I detta avsnitt har horisontvinkeln varierats i modellen för att se hur den påverkar resultatet. 

Horisontvinkeln är i verkligheten fix men eftersom det finns risk att horisontvinkeln bedöms 

olika har en känslighetsanalys för den gjorts. 

5.1.1 Ökad horisontvinkel 

När horisontvinkeln ökades med 10 grader i alla väderstreck ökade den specifika 

energianvändningen från 83 kWh/(m
2
 år) till 87 kWh/(m

2
 år). Om den ökade horisontvinkeln 

kombineras med effektiviseringsåtgärden där fönster med bättre U-värden används fås en 

specifik energianvändning på 79 kWh/(m
2
 år) vilket är en ökning på 4 kWh/(m

2
 år) jämfört 

med om horisontvinkeln inte ändrades. I Tabell 8 presenteras resultaten från simuleringen 

med ökad horisontvinkel, dels med befintliga fönster och bättre fönster, ingen nämnvärd 

förändring av återbetalningstiden för fönster uppkom. 

 

Tabell 8. Värme- och elförsörjning vid ökad horisontvinkel. 

 Specifik energianvändning 

[kWh/(m
2
 år)] 

Värmeförsörjning 

[MWh/år] 

Elförsörjning [kWh/år] 

Bef. fönster 87 33 6 970 

Bättre fönster 79 29 6 940 

 

5.1.2 Minskad horisontvinkel 

När horisontvinkeln minskades med 10 grader i alla väderstreck minskade den specifika 

energianvändningen från 83 kWh/(m
2
 år) till 81 kWh/(m

2
 år). Om den minskade 

horisontvinkeln kombineras med effektiviseringsåtgärden där fönster med bättre U-värden 

används fås en specifik energianvändning på 73 kWh/(m
2
 år) vilket är en minskning med 2 

kWh/(m
2
 år) jämfört med om horisontvinkeln inte ändrades. I Tabell 9 presenteras resultaten 

från simuleringen med minskad horisontvinkel, dels med befintliga fönster och bättre fönster, 

ingen nämnvärd förändring av återbetalningstiden för fönster uppkom. 

 

Tabell 9. Värme- och elförsörjning vid minskad horisontvinkel. 

 Specifik energianvändning 

[kWh/(m
2
 år)] 

Värmeförsörjning 

[MWh/år] 

Elförsörjning [kWh/år] 

Bef. fönster 81 31 6 960 

Bättre fönster 73 27 6 930 

 

  



    

 

39 

 

5.2 Internenergi 

5.2.1 Ökad internenergi 

Vid ökad internenergi med 20%, d v s verksamhetsenergi ökades från 10 W/m
2
 till 12 W/m

2
, 

personvärmen ökades från 3,45 W/m
2
 till 4 W/m

2
 för 3.1.8.1 Skola Dag och 

verksamhetsenergin ökades från 1 W/m
2
 till 1,2 W/m

2
 för 3.1.8.2 Skola Natt, minskade den 

specifika energianvändningen från 83 kWh/(m
2
 år) till 80 kWh/(m

2
 år). Vid ökad internenergi 

i kombination med bättre fönster minskade den specifika energianvändningen till 72 kWh/(m
2
 

år) vilket innebär en minskning med 3 kWh/(m
2
 år). Detta är en minskning med samma 

energimängd som med de befintliga fönstren vilket innebär att återbetalningstiden inte 

påverkas nämnvärt. Den ändrade värme- och elförsörjningen kan ses i Tabell 10. 

 

Tabell 10. Värme- och elförsörjning vid ökad internenergi. 

 Specifik energianvändning 

[kWh/(m
2
 år)] 

Värmeförsörjning 

[MWh/år] 

Elförsörjning [kWh/år] 

Bef. fönster 80 30 6 950 

Bättre fönster 72 26 6 930 

 

5.2.2 Minskad internenergi 

Vid minskad internenergi med 20%, d v s verksamhetsenergi minskades från 10 W/m
2
 till 8 

W/m
2
, personvärmen minskades från 3,45 W/m

2
 till 3 W/m

2
 för 3.1.8.1 Skola Dag och 

verksamhetsenergin minskades från 1 W/m
2
 till 0,8 W/m

2
 för 3.1.8.2 Skola Natt, ökade den 

specifika energianvändningen från 83 kWh/(m
2
 år) till 87 kWh/(m

2
 år). Vid minskad 

internenergi i kombination med bättre fönster ökade den specifika energianvändningen till 78 

kWh/(m
2
 år) vilket innebär en ökning med 3 kWh/(m

2
 år). Detta är en ökning med 1 kWh/år 

mindre än ökningen i det befintliga fallet vilket innebär att återbetalningstiden inte påverkas 

nämnvärt. Den ändrade värme- och elförsörjningen kan ses i Tabell 11. 

 

Tabell 11. Värme- och elförsörjning vid minskad internenergi. 

 Specifik energianvändning 

[kWh/(m
2
 år)] 

Värmeförsörjning 

[MWh/år] 

Elförsörjning [kWh/år] 

Bef. fönster 87 33 6 970 

Bättre fönster 78 29 6 940 

 

I Figur 36 kan ett sammanfattande diagram ses över de olika resultaten i känslighetsanalysen. 
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Figur 36. Variationen i energiförbrukningen i känslighetsanalysen. 

5.3 Minskat fjärrvärmepris 
Eftersom de bättre fönstrens lönsamhet beror direkt av fjärrvärmepriset har detta minskats 

med 20%. En ökning av fjärrvärmepriset gör endast de bättre fönstren mer lönsamma varför 

ett ökat fjärrvärmepris inte beräknats. Vid en minskning av fjärrvärmepriset på 20% ökar 

återbetalningstiden för fönstren till 20 år, detta är en ökning med 4 år eller 25%. Eftersom 

fönstren antas ha en livslängd på 30 år antas bytet fortfarande lönsamt. 

 

Det ansågs inte nödvändigt att beräkna återbetalningstiden för pelletspannan med minskat 

fjärrvärmepris eftersom den redan med det befintliga fjärrvärmepriset ansågs vara olönsam 

och med ett minskat fjärrvärmepris skulle återbetalningstiden för pelletspannan öka. 
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6 Diskussion 

I avsnitt 4.1.1 Tillbyggnad av hus C fick hus D ett ökat medel-U-värde vid tillbyggnaden 

vilket kan förklaras med att väggarna i hus D har ett lågt U-värde i jämförelse med resten av 

byggnaden och därmed ökar medel-U-värdet vid minskad väggarea. I verkligheten blir 

resultatet mer komplext eftersom hus C inte bara ersätter en gavel med en innervägg utan 

också binder samman de resterande byggnaderna på skolan till en sammanhängande byggnad. 

Resultatet av tillbyggnaden blir beroende av hur tillbyggnaden ser ut klimatskalsmässigt samt 

hur resterande byggnader som kopplas samman i och med tillbyggnaden ser ut. 

 

Anledningen till att tilläggsisolering inte blir lönsamt är att byggnaden nyligen är färdigställd 

och därmed har en tjock isolering i både väggar och tak. Väl utförd isolering av väggar och 

tak ställer dock högre krav på fönster och köldbryggor vilket är en bidragande faktor till att 

bättre fönster skulle vara lönsamt vid framtida nybyggnationer. 

 

U- och g-värden för fönstren har erhållits från NSG Group (2012) och eftersom dessa data är 

för endast rutan har 0,2 W/(m
2
 K) adderats på U-värdet (Roos, 2014: muntl.). För att få ett 

mer exakt U-värde skulle undersökningar av de befintliga fönstren samt mätningar på de 

föreslagna fönstren behöva göras. U-värdet har kunnat erhållas från fönstertillverkare men g- 

och ST-värden anges inte i specifikationerna för fönstren vilket innebär att dessa har fått 

hämtas från NSG Group (2012). De angivna värdena är dock de som utifrån förutsättningarna 

bäst kunnat efterlikna verkligheten. 

 

I avsnitt 4.3 Temperaturloggning kan ses att spröjs i fönster ger upphov till större 

värmeläckage varför antalet spröjs blir avgörande för det verkliga U-värdet för fönstret då det 

är karmen och spröjsen som ger det största värmeläckaget. Detta kan vara en felkälla då 

fönstertillverkare inte anger olika U-värde för fönster med olika många spröjs (Kronfönster, 

2014b: muntl., NS Fönster, 2014: muntl.). Detta eftersom energiprestandan för en byggnad 

därmed blir sämre än vad som projekterats om fönster med spröjs används. För beräkningarna 

i modellen har ingen hänsyn tagits till antalet spröjs i fönstren, samma U-värde har använts 

för alla fönster eftersom noggranna mätningar av varje enskilt fönster annars skulle behöva 

göras. I modellen har heller ingen skillnad på fönstren gjorts utifrån dess orientering eftersom 

ingen information har kunnat erhållas för huruvida det i verkligheten gjorts någon skillnad på 

fönstren placerade mot norr respektive de placerade mot söder.  
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Sett till teorin bör fönster placerade i söderläge ha ett lågt g-värde för att minska den 

instrålade värmen under sommarmånaderna när solen är som varmast för att därmed minska 

kylbehovet i byggnaden. På motsvarande sätt kan fönster placerade i norrläge tillåtas ha ett 

högt g-värde då solinstrålningen inte bidrar till övervärmning av byggnaden i samma 

utsträckning som fönster i söderläge. För fönster placerade i norrläge är det även viktigare 

med ett lågt U-värde för att minska de termiska förlusterna. Det blir därmed viktigt i 

projekteringsstadiet av en byggnad att ta hänsyn till byggnadens och fönstrens orientering för 

att uppnå bästa resultat. 

 

I avsnitt 4.5.1 Fönster är de befintliga och de föreslagna fönstrens prisskillnad beräknad 

utifrån prisskillnaden på ett fönster. Detta kan innebära en liten missvisning av den totala 

prisskillnaden men det har antagits att den missvisningen inte blir nämnvärt stor. 

 

I kostnadsberäkningarna i avsnitten 4.5 Kostnadsbesparing energieffektiviseringar - 4.6 

Energiförsörjningssystem har ingen hänsyn tagits till ränta eller prisutveckling vilket är en 

förenkling som inte anses påverka återbetalningstiden i någon större utsträckning. För att få 

mer exakta ekonomiska kalkyler bör mer avancerade metoder användas vid 

kostnadsberäkningarna. Detta är dock inget som prioriterats och återbetalningstiden anses ge 

en tillräckligt rättvisande bild av ekonomin för åtgärderna. Samma förutsättningar har 

applicerats på samtliga åtgärder vilket gör att det ändå blir inbördes rättvisa i den ekonomiska 

jämförelsen. 

 

De alternativa energiförsörjningssystemen har beräknats försörja endast hus C. Detta är en 

grov förenkling då hela skolan har gemensam energiförsörjning i verkligheten. Anledningen 

till att denna förenkling gjorts är att projektet annars skulle få för stor omfattning samt att de 

data som erhållits vid simuleringarna endast omfattar hus C och D. Sett till ett större 

perspektiv fås ändå en bild av skillnaden mellan de olika energiförsörjningssystemen. I de 

olika energiförsörjningssystemen används olika bränsle och priserna för dessa har erhållits via 

en del antaganden. Priserna på fjärrvärme och pellets gäller för privatpersoner då 

företagspriserna på fjärrvärme skulle beräknas fram med bland annat flöde, vilket data inte 

kunde erhållas för. Elpris har dock kunnat erhållas från Österbyskolan och beräknats från en 

gammal faktura. Priserna på fjärrvärme och pellets är således inklusive moms vilket gör att de 

är 20% högre än vad de är i verkligheten, men då både pellets och fjärrvärme beräknats 

inklusive moms blir det ändå rättvisa beräkningar. Det är även möjligt att Östhammars 

kommun har förhandlat fram ett rabatterat pris på fjärrvärme från Neova men uppgifter om 

detta har ej kunnat erhållas. 

 

Trots att pelletspannan inte anses lönsam att byta till kan det finnas andra för- och nackdelar 

med att installera en pelletspanna än ekonomi. T ex är fjärrvärmekonsumenten beroende 

direkt av priset som sätts på fjärrvärmen av leverantören medan pelletskonsumenten kan välja 

flera olika leverantörer att köpa pellets ifrån och således har mer valfrihet. I avsnitt 1.1 

Bakgrund presenteras att skolan tidigare har haft fliseldning som uppvärmningssystem och 

sedan några år tillbaka bytt till fjärrvärme.  
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Detta val kan ifrågasättas utifrån resultatet i avsnitt 4.6.1 Pelletspanna eftersom en 

pelletspanna enligt detta resultat skulle vara billigare i drift. I dessa siffror har dock inte några 

underhållskostnader beräknats vilka kan antas vara högre i en pelletsanläggning än i en 

fjärrvärmeanläggning då en pelletsanläggning är ett mer komplext system. Vidare var tidigare 

uppvärmning med flis och inte pellets, men dessa två kan antas vara jämförbara med den 

skillnaden att pellets har ett högre värmevärde än flis och således ger en mer effektiv 

förbränning. Kanske hade ett byte till pellets från flis varit ett mer lönsamt val än att byta till 

fjärrvärme sett till rent ekonomiska aspekter. 

 

Energiförsörjning med solvärme ger det största tillskottet under sommarmånaderna eftersom 

det är mest solinstrålning under dessa månader och då är det låg beläggning på skolan, vilket 

är en nackdel. Dock visar resultaten i VIP-Energy att det ändå blir nyttig energi förutom under 

juli då det inte är någon på skolan och behovet blir således litet. Detta kan ha sin förklaring i 

att solvärmeanläggningen dimensionerats utifrån tappvarmvattenbehovet och därmed har en 

relativt liten anläggning presenterats vilket innebär mindre tillskott och då även mindre 

förluster under låg förbrukning.  

 

De presenterade resultaten i avsnitt 4.6.3 Ventilation med markvärme genom markkanal 

bygger på undersökningar gjorda i Stockholmsområdet. För att få mer exakta resultat för 

installation på skolan bör undersökningar av markegenskaperna på plats genomföras. 

Dessutom måste undersökningar göras om det finns något utrymme för att placera ut 

markkanalerna. En ytterligare vinst som fås genom förvärmning/förkylning av 

ventilationsluften i markkanaler är att kyla erhålls under sommarhalvåret. Detta är intressant 

för den berörda byggnaden då ingen komfortkyla finns installerad och klagomål finns över att 

det blir varmt i många klassrum under varma dagar (Karlsson, 2014: muntl.). 

 

Ventilation med markvärme genom installationsgrund beskrivs som ett bra system och det 

fungerar bra så länge styrsystemet fungerar enligt plan. I de fall systemet inte har varit 

tillfredsställande har det varit styrsystemet som inte fungerat ordentligt. Som helhet upplevs 

klimatet som tillfredsställande och behagligt. En mycket viktig aspekt att tänka på vid 

byggandet av detta system är placeringen av luftintaget så det inte placeras i närheten av 

luftförorenande källor som t ex en parkering. Inga filter används i luftintaget eftersom 

utvecklaren av systemet menar att dessa sätts igen av partiklarna i luften och frigör små 

partiklar som är skadliga för människan. De partiklar som tar sig in genom luftintaget faller 

tack vare den låga lufthastigheten till golvet och förs inte vidare in i byggnaden. Detta ställer 

dock krav på städning av kulverten/installationsgrunden så inte mögel och liknande bildas. 

Alla dessa aspekter göra att det krävs en omsorgsfull projektering för att detta system ska 

fungera väl. Hänsyn bör även tas till vilken verksamhet byggnaden avser eftersom detta 

system inte passar alla typer av verksamhet. De besparingar som beräknats för ventilation 

med markvärme genom installationsgrund har baserats på antaganden eftersom verkliga data 

för uppvärmning/kylning av luften i installationsgrunden inte varit tillgängliga. För att få en 

bra bild av besparingen som kan göras krävs information om vilken temperaturhöjning 

respektive sänkning som kan erhållas för installationsgrunden och för analyser av detta krävs 

avancerade program som kan genomföra beräkningar på värmeöverföringen till luften. 
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Även om solvärmen är svår att motivera ekonomiskt i dagsläget finns det andra aspekter som 

gör det motiverat att installera den. Även ventilation med markvärme har lång 

återbetalningstid och det finns andra aspekter även där som kan motivera en installation av 

systemet. En framtida ökning av energipriset gör åtgärderna mer lönsamma och eftersom 

byggnaden är nyligen färdigställd förväntas den stå i ett antal år framöver. Detta gör att det 

kan vara lönsamt för framtiden att genomföra åtgärder även om de inte är lönsamma i nuläget. 

 

De fossila energitillgångarna minskar och en övergång till förnyelsebar energi blir mer och 

mer akut. Eftersom byggnader står för en stor del av energianvändningen kan stor skillnad i 

den totala energianvändningen göras via denna sektor. Där blir energieffektiviseringar en 

viktig del i att minska den totala energianvändningen. Både energieffektiviseringar av äldre 

byggnader och energieffektiv projektering av nya byggnader är viktiga delar i 

energieffektiviseringen av byggnader. Genom att använda t ex solvärme och ventilation med 

markvärme som en del av energiförsörjningen minskar också användandet av de fossila 

energikällorna vilket kommer behövas mer och mer i framtiden. 
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7 Slutlig rekommendation och vidare studier 

 Fönster med ett U-värde på 0,9 i stället för 1,3 kan installeras med en rimlig 

återbetalningstid. 

 Enligt avsnitt 4.2 Fotografering med IR-kamera finns ett värmeläckage i överkant på 

entrédörrarna vilket skulle kunna åtgärdas endast genom att se till att tätningslisterna 

runt dörrarna är i gott skick och eventuellt byte av tätningslisterna. 

 En installation av markkanaler med förvärmning av ventilationsluften kan vara 

lönsamt även för den befintliga byggnaden. 

 

Nedan presenteras förslag på vidare undersökningar som frågor uppkommit kring i detta 

projekt. 

 Göra en djupare och mer noggrann undersökning för installation av markkanaler för 

förvärmning av ventilationsluften. 

 Undersöka möjligheterna för tilläggsisolering av hus D då detta har en relativt dålig 

energiprestanda. 

 Göra en djupare analys av markvärmning av ventilationsluften i installationsgrund och 

dess potentiella energibesparing. 
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9 Appendix 

9.1 Appendix 1 
Urklipp ur ritningarna av hus C.  
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9.2 Appendix 2 
Urklipp ur ritningarna för hus D 
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9.3 Appendix 3 
Energianvändningen för lokaler år 2012 (Energimyndigheten, 2013b) 
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9.4 Appendix 4 
Indata till modelleringen för hus C i VIP-energy. 
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9.5 Appendix 5 
Indata till modelleringen för hus D i VIP-energy. 
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