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Sammanfattning
Världen står inför stora utmaningar för att klara av den globala uppvärmningen och
klimathotet. Som ett steg i att begränsa temperaturökningen på två grader beslutades på FN:s
klimatmöte i Paris 2015 ett bindande klimatavtal som ska börja gälla 2020.
För att uppnå Sundsvalls kommuns energimål med att minska energianvändningen med 20 %
genomförs ett antal projekt med stor energibesparing i kommunägda fastigheter. Detta gjorde
att WSP Systems anlitades år 2014 för att utföra en energikartläggning av Hedbergska skolan
för att identifiera åtgärder som minskar energianvändningen, vilket resulterade i rapporten
”Förstudie energieffektivisering”. Resultatet av energikartläggningen utmynnade i
energibesparingsprojektet ”Hedbergska energispar” som inkluderar olika typer av åtgärder
och renoveringar.
Syftet med det här arbetet är att följa upp och utvärdera den tidigare förstudien för att se hur
utfallet blev med energianvändningen och kostnader. Målet är att komma med förslag till
andra eller förbättrade tillvägagångssätt vid arbeten som Förstudie energieffektivisering.
Hedbergska skolans energianvändning var år 2013 2250 MWh fördelat på 1600 MWh
fjärrvärme och 650 MWh el vilket motsvarar en specifik energianvändning på 241 kWh/m2,
år.
Rekommenderade åtgärder som presenterades i Förstudie energieffektivisering beräknas
minska den totala energianvändningen med 35,5 %, till 157 kWh/m2, år, med åtgärder som
inkluderar bland annat byte av fönster, nytt ventilationssystem och ny belysning. När
Hedbergska energispar är avslutat beräknas energianvändningen att ha minskat med 41,3 %,
till 143 kWh/m2, år, detta utan att byta fönster. Kostnaderna har dock blivit höga i Hedbergska
energispar.
Det är svårt att dra några slutsatser från arbetet med uppföljningen eftersom att det
genomförda projektet skiljer sig på flera områden från vad som rekommenderades i
förstudien. Detta resulterar i att de beräkningar som presenterades i förstudien påverkas och
därför inte längre är aktuella. Rekommendationer utifrån arbetet är att tydligt klargöra vad
förstudien kommer att användas till och hur stora kostnader för åtgärder beställaren kan
acceptera. Beräkningsmässigt bör fokus ligga på att göra djupare beräkningar för åtgärder
inom belysning och ventilation med senaste klimatdata.
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Abstract
The world faces major challenges to cope with global warming and climate change. As a step
in limiting temperature rise by two degrees, the UN Climate Change Conference in Paris 2015
decided on a binding climate agreement to begin in 2020.
In order to achieve the energy goals of the municipality of Sundsvall in reducing energy
consumption by 20%, a number of projects with high energy savings in municipal property
are being implemented. WSP Systems was contacted in 2014 and preformed an energy survey
in the school “Hedbergska skolan” to identify measures for reducing energy usage, resulting
in the pre-study report "Förstudie energieffektivisering". The result of the energy audit
resulted in the energy saving project "Hedbergska Energispar" which includes various types
of measures and renovations.
The purpose of this work is to evaluate the potential of energy savings and the costeffectiveness in the measures recommended in the report Förstudie energieffektivisering.
In order to improve future energy projects, this work will present different kind of suggestions
of improvements in the approach of energy surveys.
In 2013 the energy use of Hedbergska skolan was 2250 MWh of which 1600 MWh where
district heating and 650 MWh where electricity. The energy performance of the school was
241 kWh/m2/year in 2013.
The recommended energy measures in Förstudie energieffektivisering where calculated to
decrease energy consumption by 35,5% and to result in an energy performance of 157
kWh/m2/year. These energy savings where obtained by actions including; changing windows,
new ventilation system and new indoor lightning system.
The project, Hedbergska energispar will have a decrease of energy usage by 41,3% and an
energy performance of 143 kWh/m2/year when finished, without changing the windows.
However, this comes with high costs.
There are some difficulties in comparing the result of the energy savings project to the energy
audit report since the project differs in some ways from the pre-study. Therefore, it is difficult
to draw conclusions from this. As a consequence, the calculation presented in the pre-study
energy audit are affected by this and can no longer be used as a basis for actions.
Recommendations based on the work with the evaluation are to clarify what the purpose of
the energy audit is and what costs for actions are acceptable for the client. Energy calculations
should be focused on more extensive calculations for indoor lightning and ventilation using
the latest climate data.
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Förord
Detta examensarbete motsvarar 30 hp och är det sista momentet i utbildningen
civilingenjörsprogrammet i energiteknik vid Umeå universitet. Examensarbetet har
genomförts under vårterminen 2018 på uppdrag av WSP Systems fastighetsdrift i Umeå.
Jag vill börja med att tacka min handledare på WSP, Julia Flink, för att du har varit ett stort
stöd under arbetets gång och alltid haft tid för frågor och funderingar som har dykt upp.
Ett stort tack ska riktas till alla på avdelningen som har hjälpt till under arbetet med denna
rapport och för ett trevligt bemötande.
Jag vill även tacka Ronny Östin, handledare vid universitet.
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1. Inledning
Detta avsnitt presenterar bakgrund, syfte, mål och avgränsningar i arbetet.

1.1 Bakgrund
Världen står inför stora utmaningar för att klara av den globala uppvärmningen och
klimathotet. Som ett steg i att begränsa temperaturökningen på två grader beslutades på FN:s
klimatmöte i Paris 2015 ett bindande klimatavtal som ska börja gälla 2020. Avtalet innehåller
bland annat klimatfinansiering, tekniköverföring och klimatanpassning. EU:s klimat- och
miljömål innebär bland annat att minska utsläppen av växthusgaser med 20 %, minska
energianvändningen med 20 % och att förnyelsebara energikällor ska stå för 20 % av
energianvändningen till år 2020, detta jämfört med 1990 års nivåer (1).
Sveriges nya klimatmål innebär att det inte ska vara några nettoutsläpp av växthusgaser år
2045 (2). De nuvarande energimålen för Sverige är bland annat 20 % effektivare
energianvändning till år 2020 och 50 % effektivare energianvändning 2030 (3), (4).
Sundsvalls kommun har beslutat att kommunkoncernens bolag ska minska
energianvändningen med 20 % fram till år 2020 från 2009 års nivå (5). Drakfastigheter är ett
bolag som är en del av kommunens fastighetsförvaltning med ansvar för kommunala
fastigheter, bland annat skolor och utbildningslokaler.
Hedbergska skolan eller ”Högre allmänna läroverket i Sundsvall” uppfördes mellan 1883 och
1886. Beställare till skolan var Sundsvalls stad och det arkitektoniska uppdraget utfördes av
Anshelm Liljeström. Byggnaden är uppförd i tre våningar, med en rusticerad puts på
bottenvåning och slätputsade övervåningar. Bottenvåningen består av 2-stens stortegel med
kvaderrustik med granitsockel och övervåningarna består av 1 ½-stens stortegel (6). Skolans
klassrum och salar har en takhöjd på 4 meter. Bottenvåningens och andra våningens fönster
innehåller ett spröjsverk med en välvd överdel. Fönstren på tredje våningen har även dem
välvda överdelar men med enklare spröjsverk (7). Alla fönster är av 2-glasmodell.
Den ursprungliga huvudentrén har ett framskjutande parti med rundbågeformat valv på
huvudfasaden mot öster och vägen Skolhusallén. En stentrappa av granit i två etapper leder
upp till huvudentrén, se Figur 1 nedan.
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Figur 1. Huvudentrén centralt placerad på den östliga fasaden. En granittrapp leder upp till entrédörren.

Hedbergska skolan var en av få byggnader som klarade sig undan den stora stadsbranden som
ödelade stora delar av centrala Sundsvall år 1888 (7). Efter branden beslutades att de centrala
delarna av staden skulle byggas upp av stenmaterial, därefter kallas de centrala delarna av
Sundsvall för ”Stenstaden” (8). Detta innebär att byggnaden är skyddad inom riksintresset för
kulturmiljön kring Stenstaden Sundsvall, Y8, och är även kulturhistoriskt blåklassad (7).
En utbyggnad med en administrationsdel i två plan, matsal och kök och en aula byggdes i
nordväst mellan åren 1962-1964. Mellan aulan och matsalen byggdes entré 116. Det
rödmarkerade området i Figur 2 nedan markerar de tillbyggda lokalerna. Fasaderna på
tillbyggnaden består av synligt rött tegel, koppar och glas. Aulans båda långsidor består till
stor del av lanterniner (en typ av fönster för ljusinsläpp) (7). I källaren under tillbyggnaden
byggdes skyddsrum. Aulans värmesystem är luftburet med återluftfunktioner.
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Figur 2. Markerat område består av den tillbyggnation innehållande administration, matsal/kök och aula.

För att uppnå Sundsvalls kommuns energimål genomförs ett antal projekt med stor
energibesparing som i Drakfastigheters fastighetsbestånd minskar den totala
energianvändningen. Detta gjorde att WSP Systems anlitades år 2014 för att utföra en
energikartläggning av skolan för att identifiera åtgärder som minskar energianvändningen,
vilket resulterade i rapporten ”Förstudie energieffektivisering”. Resultatet av
energikartläggningen utmynnade i energibesparingsprojektet ”Hedbergska energispar” som
inkluderar olika typer av åtgärder och renoveringar. Projektet startade efter sommaren 2014
och hade ett planerat slut sommaren 2016 men på grund av att projektet har vuxit har även
projektets tidsplan förlängts och projektavslutningen skjutits fram.
Nu har det gått ett antal år sedan Förstudie energieffektivisering och WSP Systems är
intresserade av att följa upp arbetet med Hedbergska skolan efter energikartläggningen. Vissa
energiåtgärder från energikartläggningen ska ha genomförts men det är oklart vilka och hur
utfallet av dessa har varit.

1.2 Syfte
WSP Systems arbetar bland annat med energikartläggning och energieffektivisering i
byggnader. Syftet med detta examensarbete är att undersöka och utvärdera ett tidigare
arbete inom energikartläggning för att se hur utfallet blev med energianvändningen och
kostnader. Detta kan användas för att i kommande arbeten effektivisera metodiken för
energikartläggningar.

1.3 Mål
Målet är att utvärdera hur energi- och kostnadseffektiva de olika rekommenderade åtgärderna
har varit jämfört med de åtgärder som har genomförts. Målet är även att komma med förslag
på andra eller förbättrade tillvägagångssätt för utföra arbeten som Förstudie
energieffektivisering.

1.4 Avgränsningar/begränsningar
Då det har visat sig att projektet Hedbergska energispar inte är färdigställt kommer
uppföljningen att bestå av två delar. Dels ”Nuläge” som visar energiåtgången som den
beräknas se ut i dagsläget (under detta arbete) då nästan alla åtgärder är genomförda och dels
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”Klart projekt” som innebär att alla åtgärder som har planerats att genomföra är gjorda och
projekt Hedbergska energispar anses vara klart. Fokus läggs på Klart projekt då det är svårt
och mindre relevant att utvärdera ett projekt som inte är avslutat. Detta innebär att det
kommer att presenteras tre fall, Rekommenderade åtgärder från Förstudie
energieffektivisering, Nuläge och Klart projekt.
Detta arbete kommer endast att utgöras av energibesparande åtgärder. Energibalanser och
energiberäkningar baseras på de genomförda åtgärderna som rekommenderades i Förstudie
energieffektivisering. Energianvändningen påverkas både av tekniska installationer och
brukarnas beteende och användning av skolan. Båda dessa kommer att tas i beaktning men för
beteendemönster görs endast en enklare analys som sedan kan jämföras med andra studier för
att bedömning av osäkerhet. Drakfastigheter betalar för fjärrvärme, fastighetsel och
verksamhetsel. Undermätaren för el skiljer inte på fastighetsel eller verksamhetsel vilket
innebär den specifika energianvändningen kommer att baseras på fjärrvärmen och den totala
elanvändningen för skolan.
Möjligheten att samla in data för Nuläget har varit begränsad. Tillgång till styr och
övervakningssystemet (SÖS) har endast varit möjligt två gånger, 5/3 och 13/4. Faktorer som
påverkar detta är IT-säkerhet och tidsbrist hos Sundsvalls kommun. Detta innebär att
resultatet för Nuläget påverkas och har en viss osäkerhet. Dokumentation av bland annat
flöden, drifttid och eleffekter för ventilationsaggregaten i källaren saknas och därför har SFPvärden och luftflöden antagits vara märkdata från tillverkarna. Detta kan skilja sig från verklig
drift men det bedöms inte påverka resultatet väsentligt då det är relativt låga flöden.
Energiberäkningarna för ventilationen bygger på tillverkarnas uppgifter om
temperaturverkningsgrad då det verkar som att temperaturgivarna för ventilationen inte är
tillräckligt kalibrerade än.
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2. Teori/ litteraturstudie
Här presenteras nödvändig teoretisk bakgrund till arbetet och utifrån litteraturstudien hur
energianvändningen är i svenska skolor.

2.1 En byggnads energibalans
En byggnads energibalans är resultatet av den tillförda energin och den energi som
transporteras bort från byggnaden. Värme tillförs med uppvärmningssystemet, internt
genererad värme och solinstrålning. Värmeförluster sker genom transmission genom
klimatskalet, ventilation och infiltration (luftläckage).

2.2 Klimatskal
En byggnads omslutande ytterhölje kallas klimatskal. De delar som innefattar klimatskalet är
dörrar och fönster, grund, yttervägg och tak.
2.2.1 Transmissionsförluster
Värmeförluster i form av transmission genom klimatskalet kan sammanställas till
transmissionens specifika värmeförlustfaktor. Ekvation 1 summerar alla delar som inkluderas
i den specifika värmeförlustfaktorn för transmissionen (9).
𝑝
𝑄𝑡 = ∑𝑛𝑖=1 𝑈𝑖 · 𝐴𝑖 + ∑𝑚
𝑘=1 𝛹𝑘 · 𝐿𝑘 + ∑𝑗=1 𝑋𝑗

(1)

Där Qt är den specifika värmeförlustfaktorn för transmissionen (W/K), Ui är
värmegenomgångstalet för byggnadsdelen (W/m2·K), Ai är byggnadsdelens area (m2), Ψk är
värmegenomgångstalet för linjär köldbrygga (W/m·K), Lk är linjära köldbryggans längd (m),
Χj är värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga (W/K).
Värmegenomgångstalet, även kallat U-värde, för klimatskalets delar är beroende av
materialens värmeöverföringsmotstånd. Ekvation 2 beskriver hur U-värdet beräknas.
𝑈=𝑅

1
𝑠𝑖 +𝑅𝑡𝑜𝑡 +𝑅𝑠𝑒

(2)

Där Rsi och Rse är värmegenomgångsmotståndet på insida och på utsida av skiktet och består
av både konvektion och radiation (m2·K/W), Rtot är det sammanslagna
värmegenomgångsmotståndet för byggnadsskikten (m2·K/W). För värden på Rsi och Rse se
Tabell 1 nedan.
Tabell 1. Användbara värmeövergångsmotstånd för olika byggnadsytor som bygger på radiation och
konvektion mellan en yta och den luft som är i kontakt med ytan (10).

Värde (m2·K/W)
0,1
0,13
0,17
0,15
0,04

R
Rsi (insida tak)
Rsi (insida vägg)
Rsi (insida golv)
Rse (utsida lätt plåttak, ventilerad vind)
Rse (utsida övrigt)
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Värmeöverföringsmotståndet, R, beror på materialets värmekonduktivitet och tjocklek.
Ekvation 3 beskriver sambandet mellan materials tjocklek och värmekonduktivitet.
𝑅=

𝑑

(3)

𝜆

R är värmegenomgångsmotståndet (m2·K/W), d är tjockleken av materialet (m), λ är
materialets värmekonduktivitet (W/m·K) (10).
För att minska transmissionsförlusterna och sänka U-värdet används isolering. Denna
isolering kan ha olika egenskaper och ursprung men den gemensamma egenskapen är att de
har låga lambdavärden, Tabell 2 visar de vanligaste isolermaterialens λ-värden.
Tabell 2. λ-värden för olika typer av isolermaterial.

λ (W/m·K)
0,03-0,038 (11)
0,04 (11)
0,046-0,054 (11)
0,03-0,032 (11)
0,02-0,03 (12)

Material
Glasull
Stenull
Cellulosabaserad lösull
Extruderad cellplast (XPS)
Polyuretan (PUR)

De isolermaterial listade ovan är de konventionellt mest använda. Det finns olika material
som har ännu lägre λ-värde t.ex. vakuumisolering, λ=0,008 W/m·K, och aerogel, λ = 0,014
W/m·K (12). Vakuumisolering kan tänkas ha ett speciellt användningsområde för
tilläggsisolering av äldre byggnader då dessa ofta kan ha någon typ av kulturskydd. Den låga
värmekonduktiviteten gör att ett tunt lager med vakuumisolering isolerar lika mycket som 510 gånger så tjock konventionell isolering (13). Dessa material är dock väldigt dyra och
befinner sig fortfarande i forskningsstadiet som användning som byggnadsisolering (14).

2.3 Ventilation
Ventilation i byggnader används för att skapa ett gott inomhusklimat, tillföra frisk luft och
föra bort förorenad luft. Luftkvalitet består av flera olika faktorer och härstammar från olika
källor. Från människor, byggnadsmaterial, inredning, utrustning och mark utsöndras lukt,
CO2, fukt, kemiska emissioner, damm, ozon och radon (9). De krav som ställs på
ventilationsflödet i skolor kommer från arbetsmiljöverket och boverket. Uteluftflödet ska vara
0,35 l/s·m2 och vara 0,5 luftomsättningar per timme i bostäder (15). I skolor ska det vara 0,35
l/s + 7 l/s/person och i kontor ska det vara 0,35 l/s + 15 l/s/person och att det ska eftersträvas
en CO2-halt på under 1000 ppm (16).
Svebys brukarindata för undervisningsbyggnader bygger bland annat på riktlinjer från SISAB
(Skolfastigheter i Stockholm AB) (17). De har som allmänt riktvärde för skolors ventilation
en drifttid på 10 h/dag måndag-fredag under 44 veckor per år. Detta motsvarar 2200 timmar
per år (18). En studie från SP visar att det finns stora möjligheter till energibesparing med
avstängd ventilation nattetid och att ca en timme efter att ventilationen satts igång så hade de
uppmätta föroreningarna som uppkommit under natten sjunkit till normala nivåer (19). Det
enda myndighetskravet för att begränsa ventilationens drifttid för andra byggnader än
bostäder är att ventilationssystemet gör en luftomsättning innan lokalerna börjar användas och
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att minskad drifttid inte får innebära en försämrad luftkvalitet (15). För krav och riktlinjer för
luftomväxling, se bilaga 1.
Ett till- och frånluftssystem, även kallat FT-system, består av fläktar som bortför den
uppvärmda förorenade luften och ersätter den med frisk kall uteluft. Detta resulterar i
värmeförluster som ger ett ökat värmebehov i byggnaden. För att återvinna energi i frånluften
kan värmeväxlare användas (9).
2.3.1 FTX-system
FTX-systemet är ett till- och frånluftssystem som använder värmeväxlare för
värmeåtervinning. Detta är idag det vanligaste ventilationssystemet för lokaler som skolor,
kontor och sjukhus. Ett luftbehandlingsaggregat av FTX-typ kan bestå av ett stort antal
komponenter. Förutom värmeväxlare, fläktar och filter kan den även innehålla
värme/kylbatterier, avfuktare/befuktare, ljuddämpare och olika typer av givare och spjäll.
De vanligaste värmeväxlarna som används för ventilation i byggnader är roterande-, platt- och
vätskekopplade värmeväxlare. Dessa har olika användningsområden och för- och nackdelar.
Plattvärmeväxlare är uppbyggda av ett antal tunna plåtar med hög värmeledningsförmåga.
Mellan plåtarna är det ett smalt mellanrum där luften strömmar. Vartannat mellanrum är för
frånluften och vartannat är för uteluften. De två luftflödena kommer inte i kontakt med
varandra vilket gör att risken för att överföra föroreningar från frånluften till tilluften är
minimal. Användningsområdet för plattvärmeväxlare är när det ställs höga krav på att inte
förorenad frånluft ska blandas in i tilluften.
Det finns två typer av plattvärmeväxlare, korsström och motström, se Figur 3 nedan.

Figur 3. Två typer av plattvärmeväxlare. Korsströmsvärmeväxlaren till vänster har en begränsad
värmeväxlande yta. Motströmsvärmeväxlaren till höger har en större yta och de två luftströmmarna har
längre tid att överföra värme mellan varandra (20).

Korsströmsvärmeväxlaren är en enkel typ av värmeväxlare. Mellan parallella kvadratiska
plåtar flödar från- och tilluften om vartannat mellanrum så att flödet genom värmeväxlaren
kan liknas med ett kors. Korsströmsvärmeväxlare har relativt högt tryckfall och kan drabbas
av isbildning i det ”kalla hörnet”, mellan uteluftsintaget och avluftsutblåset. För att undvika
isbildning kan bland annat en by-pass ventil användas som gör att den kalla uteluften styr
förbi värmeväxlaren (9).
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Motströmsvärmeväxlaren bygger på samma teknik som korsströmsvärmeväxlaren men består
av sexkantiga plåtar och är längre i riktningen där luftflödena möts. Detta gör att
värmeväxlingen sker vid parallella luftflöden. Detta resulterar i att motströmsvärmeväxlaren
har högre verkningsgrad än korsvärmeväxlaren och har lägre risk för isbildning men med
nackdelen att den är dyrare och har ett högre tryckfall (21).
Den vätskekopplade värmeväxlaren kan användas när till- och frånluftskanalerna är
separerade, se Figur 4 nedan. Systemet bygger på att det är en vätskefylld mellankrets som
värms upp i frånluftskanalen och kyls av i tilluftskanalen. En pump används för att cirkulera
vätskan i systemet. Vid kalla utetemperaturer finns det risk för att kondens fälls ut i frånluften
så för att undvika frostbildning kan vattenflödet styras runt frånluftskanalen med by-pass
ventiler. Fördelen med vätskekopplade värmeväxlare är att inget kan överföras mellan till och
frånluften och att återvinning kan ske även vid separerade till och frånluftskanaler. Nackdelen
är en låg temperaturverkningsgrad och ett relativt högt tryckfall.

Figur 4. Kyl- och värmebatterierna kan vara placerade ifrån varandra vilket kan innebära
värmeåtervinning i ventilationssystem där det inte finns utrymme för ett centralt ventilationsaggregat
(22).

Den roterande värmeväxlaren består av ett rotorhjul uppbyggd av korrugerad/veckade
aluminiumprofiler. När rotorhjulet roterar värmer frånluften upp metallen som, när den har
roterat över till den kalla uteluftskanalen, avges värmen till tilluften, se Figur 5 nedan.
Temperaturverkningsgraden kan anpassas genom att ändra rotationshastigheten av rotorn.
Roterande värmeväxlare har sällan problem med frysning även vid kalla utetemperaturer men
kan vid behov sänka rotationsvarvtalet så att rotorn avfrostas.
Då rotorn roterar mellan till och frånluftskanalerna finns det risk för att en del av flödena
blandas. Detta kan minskas genom att använda renblåsningszoner där en liten del uteluft
används för att blåsa rent efter frånluften. Det rekommenderas att inte använda roterande
värmeväxlare till lokaler som t.ex. storkök på grund risken för luftblandning mellan till- och
frånluften. Roterande värmeväxlare kännetecknas av hög temperaturverkningsgrad och
relativt låga tryckfall (9).
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Figur 5. Principfunktion för en roterande värmeväxlare. När rotorhjulet roterar överförs värme från
frånluften till den inkommande uteluften (23).

Temperaturverkningsgraden för olika typer av värmeväxlare för ventilation kan ses i Tabell 3
nedan.
Tabell 3. Temperaturverkningsgrad för vanligast förekommande värmeväxlare inom ventilation.

Temperaturverkningsgrad, η
85 % (24)
85-90 % (25), (26)
50-60 % (26)
50 % (9)

Värmeväxlartyp
Roterande
Platt, motström
Platt, korsström
Vätskekopplad

Temperaturverkningsgraden för värmeväxlare beräknas med ekvation 4 nedan.

𝑇

𝑉̇

−𝑇

𝜂 = 𝑇 𝑡𝑖𝑙𝑙 −𝑇𝑢𝑡𝑒 · 𝑉̇ 𝑡𝑖𝑙𝑙
𝑓𝑟å𝑛

𝑢𝑡𝑒

𝑓𝑟å𝑛

(4)

Där η är verkningsgraden, Ttill är tillufttemperaturen (K), Tute är utelufttemperaturen (K), Tfrån
är frånlufttemperaturen (K), V̇till är tilluftflödet (m3/s), V̇från är frånluftflödet (m3/s).
Vid låga utetemperaturer kan en extra värmare behövas efter värmeväxlaren för att få en
önskad tilluftstemperatur. Dessa värmare består antingen av vattenburen värme eller av en
elektrisk värmare. Den vattenburna värmen leds genom olika typer av lameller med hög
värmeöverföringsförmåga i kanalen. Den elektriska värmaren använder elektriska
värmeslingor i kanalen (9).
Förlusterna i ventilationssystemet kommer dels från den kontrollerade ventilation och dels
från otätheter i klimatskalet som orsakar lustläckage. Den specifika förlustfaktorn för
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ventilation påverkas bland annat av luftflöde, temperaturverkningsgrad för värmeväxlare,
drifttid och luftläckageflödet och beräknas med ekvation 5 nedan.
𝑄𝑣 = 𝜌 · 𝑐 · 𝑉𝑣̇ · (1 − 𝜂) · 𝑑 + 𝜌 · 𝑐 · 𝑉̇𝑙𝑙

(5)

Qv, är den specifika förlustfaktorn för ventilationen (W/K), ρ är luftens densitet (kg/m3), c är
luftens specifika värmekapacitet (kJ/kg·K), V̇v är luftflödet (m3/s), η är verkningsgraden för
värmeåtervinning (0-1), d är procentuella drifttiden per år (0-1), V̇ll är luftläckaget (m3/s).
Vid användning av ett luftburet värmesystem finns det inget behov av att använda radiatorer.
Värmen distribueras med ventilationsluften och tilluftstemperaturen är tillräckligt hög för att
klara uppvärmningsbehovet. För att den höga tilluftstemperaturen inte orsaka skiktning av
luftmassorna i rummen återförs ofta en del av rumsluften för att tillufttemperaturen ska sjunka
samt att ventilationsflödet ökas vilket innebär att tilluftstemperaturen kan sänkas med
bibehållen värmeeffekt (9). Det är viktigt att återluftfunktionen är begränsad så att den
uteluftdelen i tilluften uppfyller kravet på 0,35 l/s·m2 (15).
2.3.2 Ventilationsstrategier
För att säkerställa att rätt luftflöde levereras kontinuerligt används olika typer av styrsystem.
Fastighetsautomation kan användas för att styra olika system i byggnader. KNX är ett system
som kan användas för att styra bland annat uppvärmning, belysning, ventilation,
solavskärmning, larm, mediautrustning och vitvaror. För att alla dessa områden ska kunna
kommunicera är KNX en internationell standard, ISO/IEC 14543-3 (27). Styr och
övervakningssystemet för ventilationen består av ett antal olika givare. Temperatur, tryck,
flöden, CO2-halt, relativ fuktighet, närvarogivare och rökdetektor är några typer av givare
som är kopplade till ett styrsystem för ventilation (28).
CAV står för Constant air volume, konstantflödessystem, som betyder att ventilationsflödena
av till/frånluft är konstant under drifttiden. Systemet tar inte hänsyn till faktorer som påverkar
energi och luftkvalitet som personbelastning och värmealstring. Luftflödet är det som rummet
dimensionerats för, storlek och personantal. Det innebär att det kan ventileras mer än
nödvändigt om det t.ex. är en liten klass eller de tider klassrummet står tomt under dagen.
VAV står för Variable air volume, variabel ventilationsvolym, som innebär att
ventilationsflödet kan variera under drifttiden. Styrningen av ventilationsflödet regleras ofta
med olika givare som detekterar CO2-halt, temperatur och personnärvaro. Detta kan medföra
att ventilationen i större grad kan användas när den behövs och gör nytta. Ett exempel på en
jämförelse av CAV- och VAV-system under ett dygn visar de olika ventilationstypernas
luftflöden, se Figur 6 nedan. Flödet regleras av motoriserade spjäll eller tilluftsdon.
Tryckgivare och tryckhållningsutrustning i ventilationskanaler används för att inte det
varierande flödet ska störa andra delar av ventilationssystemet. Dimensioneringen av
luftflödet i VAV-system är större än i ett CAV-system vilket innebär större dimensioner för
t.ex. ventilationskanaler. Större dimensioner i kanalsystem innebär dock lägre tryckförluster i
kanalerna vilket minskar fläktarnas energianvändning och lägre ljudalstring då lufthastigheten
blir lägre.
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Figur 6. Luftflödet varierar med behovet för ett VAV-system och är konstant med ett CAV-system (29).

En norsk studie har undersökt beläggningsgraden i klassrum i kombination med två olika
typer av ventilationssystem, CAV och VAV. Det visade sig att klassrummen under lektionstid
används av klasstorlekar med elever som motsvarar 73 % av antalet personer som får vistas i
lokalen och att den dagliga användningen av klassrum är 4 timmar. VAV jämfört med CAV
minskar då energianvändningen med 38 % med CO2-styrning och 51 % med närvarostyrning.
Studien betonar att den största faktorn vid en jämförelse av VAV och CAV i skolor är hur ofta
klassrummen används (30). Den norska studiens resultat, energibesparing på 50 % stämmer
överens med resultatet som en svensk studie som genomfördes 1992 (31).
SFP (specific fan power) är ett mått på eleffektivitet hos fläktar, hur stor eleffekt som behövs
för att flytta en mängd luft, se ekvation 6 nedan.
𝑆𝐹𝑃 =

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙 +𝑃𝑓𝑟å𝑛
̇
𝑉𝑚𝑎𝑥

(6)

Där SFP är fläktens eleffektivitet (kW/(m3/s)), Ptill är eleffekten till tilluftsfläkten (kW), Pfrån
är eleffekten till frånluftfläkten (kW), V̇max är det största luftflödet av till- eller frånluft (m3/s).

2.4 Värmebehov för uppvärmning
För att bestämma en byggnads totala energibehov summeras de specifika transmissions- och
ventilationsförlusterna. Ekvation 7 summerar de specifika förlusterna för byggnaden.
𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣

(7)

Där Qtot är den totala specifika förlustfaktorn (W/K), Qt, är transmissionens specifika
värmeförlustfaktor (W/K), Qv är ventilationens specifika förlustfaktor (W/K).
Det totala värmebehovet kan räknas ut med gradtimmemetoden, se ekvation 8.
𝐸𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 · 𝐺𝑡

(8)

Där Evärme är den tillförda värmen (kWh/år), Qtot är den totala specifika förlustfaktorn (W/K),
Gt är antalet gradtimmar för orten (°Ch) (9).
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Graddagar och gradtimmar används för att normalårskorrigera värmebehovet. För att använda
gradtimmemetoden används gränstemperaturen för byggnaden och normalårstemperaturen på
orten och avläses ur tabell, se bilaga 2. Normalårstemperaturen skiljer sig mot
årsmedeltemperaturen då det är medianvärdet för årets utetemperaturer som används (32).
Gränstemperaturen sätts ofta till 17°C då internlaster, elektriska apparater, människor och
solinstrålning, anses räcka för att värma luften till önskvärd temperatur. Nyare byggnader som
är tätare och bättre isolerade kan ha en lägre gränstemperatur (33). För att omvandla
graddagar till gradtimmar multipliceras dessa med 24 timmar. Normalårskorrigeringen med
graddagsmetoden sker av den del av värmen som är klimatberoende, dvs. tappvarmvatten som
är årstidsoberoende normalårskorrigeras inte. Ekvation 9 beskriver normalårskorrigering av
den klimatoberoende delen av den totala energianvändningen.
𝐸𝑘𝑜𝑟𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑 = 𝐸𝑘𝑜 + (𝐸𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝐸𝑘𝑜 ) ·

𝐺𝐷𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟
𝐺𝐷𝑎𝑘𝑡𝑢𝑒𝑙𝑙

(9)

Där Ekorrigerad är den normalårskorrigerade energianvändningen (kWh), Eko är den
klimatoberoende delen av energianvändningen dvs. tappvarmvatten (kWh), Etotal är den totala
energianvändningen (kWh), GDnormalår är antalet graddagar under ett normalår, GDaktuell är
antalet graddagar under aktuellt år (34).

2.5 Belysning
En god belysning är en viktig del av det upplevda inomhusklimatet. Det finns flera olika typer
av ljuskällor med olika användningsområden. De vanligaste ljuskällorna som används
inomhus är glödlampor, halogenlampor, olika typer av lysrörslampor och LED-lampor. Några
av de egenskaper som skiljer ljuskällorna åt är färgtemperatur, färgåtergivning, ljusutbyte och
livslängd (35).
Glödlampan är den första elektriska och enklaste typen av ljuskälla. Den patenterades av
Thomas Edison 1880 och blev genast en succé. Ljus alstras av att el leds genom en glödtråd
med högt motstånd som blir het och sänder ut ljus (36). I dagsläget har EU:s
ekodesigndirektiv nästan helt fasat ut glödlampan som ljuskälla då tekniken anses vara för
ineffektiv (37).
Det finns olika typer av lysrörslampor, lysrör, kompaktlysrör och lågenergilampor (vanliga
socklar). Lysrörslampor består av två elektroder, en i varsin ände, med ett glasrör mellan sig.
Glasröret omsluter en ädelgas och en mindre mängd kvicksilver (38). Tekniken i dessa lampor
består av att UV-ljus alstras när kvicksilver förångas av två elektroder. UV-ljuset träffar en
beläggning på insidan av lampan som sänder ut synligt ljus (39). Dessa lampor är betydlig
mer energieffektiva än glödlampor. En lågenergilampa använder 75 % mindre energi än
motsvarande glödlampa (40). Den främsta användningen av lysrör är som belysning av
arbetsplatser. Äldre typer av lysrör, T8-lysrör, drivs med 50 Hz av driftdon, glimtändare och
kondensatorer. En nackdel med T8-lysrör är att de tar en liten tid för att tändas helt, att de kan
uppfattas som flimriga och när de blir gamla kan de börja blinka. Nyare typer av lysrör, T5lysrören, använder sig av HF-don (högfrekvensdon) som skapar en frekvens upp till 40 kHz
som eliminerar risken för flimmer, tänds direkt och är mer energieffektiva. Ett T5-lysrör
använder 25 % mindre energi än ett T8-lysrör. En nackdel med alla typer av ljuskällor som
bygger på samma teknik som lysrör är att de innehåller kvicksilver (41).
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LED-lampor använder 80 % mindre energi än glödlampor (41). Den stora energibesparingen
beror på att LED-lampor har en högre energieffektivitet, dvs. sänder ut mer ljus, lumen (lm),
per Watt än andra typer av ljuskällor. LED-lampor består av ett halvledarskikt som sänder ut
fotoner. För att skapa ett vitt ljus beläggs dioden med ett fosforlager som ljuset passerar
genom. Tekniken är idag tillräckligt utvecklad för att användas i nästan alla olika
användningsområden. Några fördelar med LED-tekniken är att de har en hög
energieffektivitet, är robusta, inte innehåller kvicksilver, enkla att styra och blir
energieffektivare vid neddimring (35). Tabell 4 nedan visar några egenskaper av de vanligaste
ljuskällorna för inomhusbelysning.
Tabell 4. Jämförelse av de vanligaste ljuskällorna för inomhusbruk.

Typ
Glödlampa
Lysrör
LED

Energieffektivitet
(lm/W)
10-12
108
172

Färgåtergivning
(Ra)
99
84 (43)
80 – 98 (45)

Ljustemperatur
(K)
2500–2700
4000–6000
2000–6500
(46)

Livslängd
(h)
1 000
15 000
50 000

Källa
(42)
(44)
(47)

Arbetet med att förbättra energieffektiviteten pågår ständigt för att minska belysningens
energianvändning, se Figur 7 nedan för en hur utvecklingen av olika typer av ljuskällor har
sett ut.

Figur 7. Tidslinje över hur energieffektiviteten för olika typer av belysning utvecklats sedan 1940 (36).

Utvecklingen av LED-lampors ljuseffektivitet har ökat kraftigt enligt Figur 7.
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2.5.1 Belysningsstyrning
För att anpassa belysningen för olika tillfällen används styrning. Det kan handla om att reglera
ljusstyrkan eller för tändning och släckning. Energi kan besparas om drifttider och ljusstyrka
kan anpassas till när personer befinner sig i lokalerna. Det finns flera typer av styrning som
används till belysning. Manuell styrning är den enklaste typen. Strömbrytaren har funktionen
på/av. Närvarostyrning gör att en sensor detekterar rörelse i rummet och tänder då
belysningen en förutbestämd tid. Frånvarostyrning innebär att tändning av belysningen sker
manuellt och den släcks efter en förutbestämd tid. Vid dagsljusstyrning (konstantljus)
kommer ljusnivån att hållas på ett bestämt värde. Beroende av dagsljusinstrålningen genom
fönster regleras belysningen för att hålla en konstant ljusnivå (35).
För att ljusreglera ljuskällor från olika tillverkare används standarden DALI (Digital
addressable lightning interface). Med detta system kan grupper av armaturer regleras steglöst
från 1-100 %. Det finns även möjlighet att programmera olika belysningsscenarion och
belysningsgrupper. DALI kan även integreras med program för byggnadsautomation t.ex.
KNX (48).
För att utvärdera och jämföra energianvändningen för belysning kan LENI (Lightning energy
numeric indicator) användas. LENI gör att belysningens energianvändning kan jämföras med
andra belysningsinstallationer och är ett mått på belysningens energieffektivitet. LENI följer
den svenska standarden SS-EN 15193–1:2017, energikrav för belysning. LENI-talet har
enheten kWh/m2·år och beräknas enligt ekvation 10 som inkluderar olika typer av
reduktionsfaktorer.
𝑃

𝐿𝐸𝑁𝐼 = 𝐴 · 𝑡 · 𝑀𝑆 · 𝐹𝑂 · 𝐹𝐷

(10)

Där P är den installerade effekten (kW), A är arean (m2), t är drifttid per år (h), MS, FO och FD
är reduktionsfaktorer som står för manuell styrning, frånvaro/närvarostyrning och
dagsljusstyrning (49). Beroende på vilken typ av rum varierar reduktionsfaktorerna, se bilaga
3.

2.6 Energianvändning i svenska skolor
Studien STIL2, ett samarbetsprojekt mellan Energimyndigheten och Boverket, genomfördes
för att ta fram en förbättrad statistik om energianvändningen och inomhusmiljö i olika typer
av lokaler. Projektet startade 2005 med besiktning av kontorslokaler, 2006 besiktigades skolor
och förskolor, 2007 vårdlokaler, 2008 idrottsanläggningar, 2009 handelslokaler och 2010
hotell, restauranger och samlingslokaler.
Studien om skolor och förskolor bygger på kartläggningar av 129 skolbyggnader och
resultaten skalades upp till en nationell nivå.
STIL2 är den senaste större studien för detaljerad statistik kring energi i skolor och är därför
välanvänd i olika energieffektiviseringsarbeten.
Resultatet från studien visade att den genomsnittliga specifika energianvändningen för
förskolor och skolor är 216 kWh/m2, år, varav 80 kWh/m2, år är elanvändning inklusive
elvärme (50).
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2.6.1 Elanvändning i svenska skolor
Elanvändningen i skolor inklusive elvärmare uppgår till 80 kWh/m2, år (exklusive elvärme 60
kWh/m2, år). Belysning (verksamhetsel) och fläktar (fastighetsel) står för den största
elanvändningen i skolor med 50 % av elanvändningen, se Figur 8 nedan (50).
10%
25%
18%

25%

22%
Fläktar

Belysning

Elvärme och värmepumpar

Övrigt

Storkök

Figur 8. Elanvändningens fördelning i svenska skolor (50).

Övrigt inkluderar kök och pentry, datorer, tvättutrustning, övrig fastighetsel och övrig
verksamhetsel.
2.6.2 Belysning i svenska skolor
Belysningen använder 21,4 kWh/m2, år i svenska skolor. T8-lysrör är den med marginal
vanligaste ljuskällan i skolor. Totalt står olika typer av ljusrör för 81 % och glödlampor för 11
%, se Figur 9 nedan. Den genomsnittliga drifttiden är 1650 h per skola (50).

4% 3%
11%
1%
7%
60%
14%

T8 med konventionellt don

T8 med HF-don

T5

Halogenlampor

Glödlampor

Lågenergilampor

Annat
Figur 9. Fördelning av installerad effekt för olika typer av ljuskällor i svenska skolor (50).

15

2.6.3 Ventilationssystem i svenska skolor
Elanvändningen för fläktar är 21 kWh/m2, år. Mekanisk ventilation med fläktar används av 99
% av skolorna med CAV-system som den vanligaste ventilationslösningen, se Figur 10 nedan.
VAV-system används av 3 % av skolorna (50).
7%

3%1%

3%

86%
CAV

VAV

FT-system

F-system

Självdrag

Figur 10. Fördelning för olika typer av ventilationssystem (50).

Den genomsnittliga drifttiden för ventilationen är 3500 timmar (50).

2.7 Kulturmärkning av bebyggelse
Värdefulla byggnads- och kulturmiljöer skyddas genom lagstiftning. Riksintresse för
kulturmiljövården kan enligt kapitel 4 i miljöbalken beslutas för olika typer av natur- och
kulturmiljöer med nationellt intresse. Beslutande statlig myndighet för detta är
Riksantikvarieämbetet (51). Länsstyrelserna och kommunerna ansvarar för att inventera och
besluta om särskilt värdefulla byggnader eller byggnadsmiljöer ur historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synvinkel. Dessa byggnader klassificeras i enligt en tregradig
skala och skyddas enligt kapitel 8 i plan- och bygglagen.




Blått ges till bebyggelse med särskilt högt kulturhistoriskt värde.
Grönt innebär ett högt kulturhistoriskt värde.
Gult är den lägsta klassificeringen som innebär att bebyggelsen har en positiv
betydelse i stadsbilden eller har ett visst kulturhistoriskt värde.

Vid olika typer av kulturmärkningar kan det innebära att byggnaden inte får rivas eller
förvanska det kulturhistoriska värdet (52). Statens fastighetsverk som förvaltar många
byggnader med högt kulturvärde har genomfört ett projekt för att undersöka hur renovering av
fönster kan utföras ur en inomhus- och energimässig synpunkt utan att förvanska de
kulturhistoriska värdena (53).
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2.8 Payback-metoden
Payback-metoden, eller återbetalningsmetoden, kan användas för att beräkna den tid det tar
för en investering att betala av sig själv. Metoden kan användas som en enkel bedömning att
avgöra lönsamhet vid olika typer av investeringar (54), se ekvation 11.
𝐺

𝑇=𝐵

(11)

Där T är payback-tiden (år), G är investeringen (kr), och B är besparingen per år (kr/år).
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3. Genomförande/Metod
Här presenteras arbetets tillvägagångssätt.

3.1 Arbetsmetod
Inhämtning av data och information om Hedbergska skolan har hämtats genom ett platsbesök
21:a mars med skolans två fastighetstekniker och en medarbetare från WSP Systems
Sundsvall. Annan information som OVK-protokoll, rapporten Förstudie energieffektivisering
med tillhörande beräkningar och underlag, fakturor för el och fjärrvärme, ritningar och
dokumentation av skolan kommer från olika interna WSP-mappar och projektmappar. För att
få en bild av driftsituationen för ventilationen gavs åtkomst till SÖS två gånger under arbetets
gång. Energistatistik, fjärrvärme och el, kommer från DeDU där fjärrvärmen är
normalårskorrigerad. Schemasystemet för salar i skolan finns tillgängligt på Sundsvalls
kommuns hemsida.
Under platsbesöket dokumenterades ventilationsaggregatens tillverkare och modeller,
vindsisolering, fönster, belysning men även allmän dokumentation om interiör och exteriör.
De mätningar som genomfördes under platsbesöket var: tjockleken av vindsisoleringen och
termografering i ventilationssystemet. Utrustning som användes var digitalkamera,
värmekamera (Flir E40) och måttband. Dessa lånades av WSP fastighetsdrift Umeå.
Beräkningar har genomförts i Microsoft Excel och bygger på inhämtad dokumentation.
Energibalansberäkning från Förstudie energieffektivisering och energistatistik från DeDU
användes som grund för att ha ett referensår att jämföra energibesparing med.
Beräkningar för ”Nuläge” baseras på dokumentation av de genomförda åtgärderna och de
driftförhållanden som rådde under våren då detta arbete genomfördes. Eftersom att projekt
Hedbergska energispar inte är avslutat har detta resulterat i beräkningar som motsvarar hur
energianvändningen kommer att se ut efter det att projektet är klart. Detta fall kallas ”Klart
projekt”.
För att avgöra hur mycket skolans salar och klassrum används genomfördes en enkel
medelvärdesberäkning utifrån hur klassrummen är bokade i skolans schemasystem. Detta
resultat används för att beräkna energianvändningen för belysningen i Nuläge och styrning av
ventilationen i Klart projekt. Beräkningar i arbetet presenteras som energimängd och som
specifik energianvändning. Specifik energianvändning kan användas för att jämföra
energianvändningen med andra skolor och byggnader.
De ekonomiska beräkningarna bygger på uppgifter från anbud och redovisade
konsultkostnader från 2015 samt en förenklad sammanställning av kostnader från Sundsvalls
kommun från mars 2018. För att utvärdera den ekonomiska aspekten av Hedbergska
energispar har återbetalningstid beräknats fram med payback-metoden. Då stora delar av de
kostnader som har uppstått i projektet är svåra att skilja ut för de olika åtgärderna har en total
paybacktid beräknats för hela projektet.
Känslighetsanalyser genomfördes för att avgöra hur mycket vissa antaganden och parametrar
påverkar resultatet.
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4. Resultat
Här presenteras en sammanställning av Hedbergska skolan med energibalans och
energiberäkningar för det tre fallen, Förstudie energieffektivisering, Nuläge och Klart projekt.

4.1 Förstudie energieffektivisering
Syftet med arbetet som resulterade i rapporten Förstudie energieffektivisering var att göra en
sammanställning av energieffektiviserande åtgärder. För att kunna avgöra hur mycket energi
som kan besparas med energieffektiviserande åtgärder genomfördes en energibalansberäkning
för skolan. Arbetet med rapporten utfördes under januari och februari 2014 med platsbesök 16
och 17 januari.
Enligt energistatistik använde skolan år 2013 ca 2250 MWh fördelat på 1600 MWh
fjärrvärme och 650 MWh el vilket ger en specifik energianvändning på 241 kWh/m2, år. Detta
motsvarar 169 kWh/m2, år fjärrvärme och 69 kWh/m2, år el. Resultatet av energibalansen för
2013 presenteras i Tabell 5 nedan. Energibalansberäkningarna baseras på mätningar, ritningar
och värden från STIL2. Belysning räknas vanligtvis till verksamhetsel men i denna rapport
exkluderas den från verksamhetselen och presenteras för sig.
Tabell 5. Energibalans för Förstudie energieffektivisering.

Energianvändare

MWh

Belysning
Verksamhetsel
Pumpar och fläktar
Tappvarmvatten
Radiatorsystem
Luftbehandling
Totalt

Del av total
170
173
307
50
801
749
2250

7%
8%
14 %
2%
36 %
33 %
100 %

Energibalansen år 2013 fördelas enligt Figur 11 nedan med värme till radiatorsystem och
luftbehandling som största energianvändare.
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7%
8%
33%
14%
2%

36%
Belysning

Verksamhetsel

Pumpar och fläktar

Tappvarmvatten

Radiatorsystem

Luftbehandling

Figur 11. Energibalans för Hedbergska skolan år 2013.

Ventilationssystemet bestod av ett 40-tal till och frånluftsfläktar. Delar av ventilationen hade
värmeåtervinning i form av ett vätskekopplat batterisystem. Drifttiden var ca 5200 timmar/år.
Belysningen bestod främst av gamla T8-lysrör vars drifttider varierade inom intervallet 15003000 timmar/år beroende av betjäningsområde. Den installerade effekten för belysningen var
10 W/m2.
Belysning, pumpar och fläktar står för 73 % av den totala elanvändningen, se Figur 12 nedan.

26%

47%

27%
Belysning

Verksamhetsel

Pumpar och fläktar

Figur 12. Fördelning av Hedbergska skolans elanvändning år 2013.

Skolans skyddsklassning begränsar möjliga energiåtgärder då skolans utseende inte får
förvanskas. Detta innebär att tilläggsisolering av fasad och ett eventuellt fönsterbyte kan vara
svåra att genomföra utan att påverka utseendet. För de möjliga åtgärderna beräknades först
deras energianvändning, se Figur 13 nedan.
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Figur 13. Energianvändningen för fem områden där det finns potential att åtgärder kan minska
energianvändningen.

Ventilationens värmeförluster uppgick till 748,8 MWh, ventilationens elanvändning till
fläktar uppgick till 285 MWh, belysningens elanvändning uppgick till 167,7 MWh, vindens
transmissionsförluster uppgick till 40 MWh och fönstrens transmissionsförluster uppgick till
258 MWh.
Dessa fem poster har en gemensam energianvändning på 1502 MWh.
Den specifika energianvändningen för dessa möjliga poster för effektivisering, se Figur 14
nedan. Elanvändningen för dessa åtgärder uppgår till 30 kWh/m2, år för ventilationens fläktar
och 18 kWh/m2, år för belysningen.
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Ventilation
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Figur 14. Den specifika energianvändningen för de fem områden som har potential att med åtgärder
minska energianvändningen.
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Utifrån sammanställningen ovan beräknades fem energibesparande åtgärder fram, se Tabell 6.
De åtgärderna som presenteras i Tabell 6 kommer i fortsättningen att kallas
”Rekommenderade åtgärder”.
Tabell 6. Rekommenderade åtgärder.

Åtgärd

1. Driftoptimering
luftbehandling
2. Tilläggsisolera
vind
3. Byte
belysningsarmatur
och ändra
drifttider
4. Ombyggnad
luftbehandling
5. Byte av fönster

Investering
(kr)

Besparing
(kr)

Payback
(år)

-

Energibesparing
kWh,
fjärrvärme/el
150 000/-

170 000

0

300 000

30 000/-

20 000

15

1 800 000

-/120 000

90 000

20

170 000

-

100 000

-

15 000 000,
220 000/30 000
exklusive
byggkostnader
8 000 000
150 000/-

Driftoptimering luftbehandling innebär att se över drifttiderna för ventilationsaggregaten och
minska dessa till 10 timmar per dygn, måndag till fredag. Åtgärden att tilläggsisolera vinden
betyder att ytterligare 40 cm lösull kan läggas på den befintliga isoleringen.
Belysningsåtgärden handlar om att byta ut befintliga T8-lysrör till T5 eller LED och att
installera rörelsevakter för att minska drifttiderna. Ombyggnad luftbehandling resulterar i
bättre värmeåtervinning, bättre styrning och anpassade luftflöden.
Fönsterbyte innebär att 2-glasfönstren med uppskattat U-värde på 3 (W/m2·K) byts ut till
energieffektivare fönster med ett U-värde på 1,3 (W/m2·K).
Investeringen för alla åtgärderna är ca 25 Mkr exklusive byggkostnader. Med alla fem
åtgärder blir energianvändningen 1450 MWh fördelat på 1050 MWh fjärrvärme och 400
MWh el vilket motsvarar 153 kWh/m2, år. Den totala energibesparingen blir ca 800 MWh
vilket motsvarar en minskning av energianvändningen med 35,5 %. De energipriser som
användes var ett fjärrvärmepris på 70 öre/kWh och ett elpris på 72 öre/kWh.

4.2 Nuläge
Nuläge innebär att skolans drift sker enligt de genomförda åtgärderna och vad den beräknade
energianvändningen skulle resultera i under ett år.
De genomförda åtgärderna är följande:




Ny ventilation i hela skolan utom i källaren.
VAV-system för tre av aggregaten, LB31, LB32 och LB33 som försörjer södra-,
norra- och personaldelen med styrning av temperatur, CO2 och närvaro.
CAV-system för LB34 och LB35 som försörjer kök/matsal och aula.
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Ny LED-belysning med tillhörande närvaro- och konstantljusstyrning.
Tilläggsisolering av vind.
Nya termostatventiler till radiatorerna.

Ventilationsaggregaten LB31-LB33 körs dock med CAV i Nuläge då dessa inte har
injusterats än.
4.2.1 Platsbesök
Platsbesöket genomfördes den 21:a mars med en utomhustemperatur kring 0°C. Två mindre
ventilationsaggregat som inte varit dokumenterade upptäcktes, LB1 och VA18. Båda dessa
aggregat är av mindre modell med roterande värmeväxlare, så kallade klassrumsaggregat.
Värmebatterierna till aggregaten i fläktrummet var avstängda utom för LB35 som förser aulan
med luftburen värme, se Figur 15 nedan.

Figur 15. Termografering med värmekamera användes för att avgöra driftsituationerna för
värmebatterierna i ventilationsaggregaten. LB35 står för uppvärmning av aula vilket förklarar den höga
temperaturen.

Majoriteten av skolans fönster består av två typer, båda är höga och har en välvd överdel.
Fönstrens skick är svåra att bedöma men färg har flagnats av på stora delar av vissa fönster, se
Figur 16 nedan.
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Figur 16. Fönstrens skick är svåra att bedöma men färg har flagnat på vissa fönster.

På vinden har ny lösull ersatt den gamla ekofibern som isolering. Enligt dokumentation
framkom det att den nya isoleringen på vinden är ca 300 mm tjock och består av
cellulosabaserad lösull men vid platsbesöket upptäcktes dock att lösullen troligen består av
glasull och enligt mätning var tjockleken 500 mm.
Under platsbesöket upptäcktes att stora delar av fönstren i aulan är igenbyggda.
Dokumentation av detta saknas så det är oklart när det genomfördes och hur den nya väggen
som byggdes för fönstren är uppbyggd. Ursprungligen var det stora glaspartier längs fasaden,
se Figur 17 nedan.

24

Figur 17. Till vänster, nybyggd aula 1962 med stora glaspartier i fasaden (54). Till höger, igenbyggda
glaspartier och gardiner som täcker glaspartierna.

En stor del av ventilationen är utbytt i skolan, ett nytt fläktrum är placerat ovanpå
administrationsdelen/entrén 116 och åtta nya ventilationsschakt fördelar ut luften i skolan. I
markerat område nedan är fläktrummet med aggregaten LB31-LB35 placerade, se Figur 18.

Figur 18. Placering av nytt fläktrum inom markerat område.

Källarventilationen består av fem mindre ventilationsaggregat, se Figur 19 nedan. Två
cirkulationsfläktar är även placerade i källaren för att via schakt betjäna de utrymmena på
bottenvåningen direkt ovanför cirkulationsfläktarna.
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Användningen av fem mindre ventilationsaggregat var en lösning då det skulle bli en
svårighet att göra en håltagning genom det tjocka bjälklaget mellan bottenvåning och källare
för schakt som skulle betjänas av något av de nya större aggregaten i fläktrummet.

Figur 19. Källaren försörjs av fem ventilationsaggregat, LB36, LB1, VA17, VA18 och VA19. Det finns
även två cirkulationsfläktar placerade i källarplan, VA14 och VA10.

4.2.2 Nuläge beräkningar
Enligt de uppgifter som har sammanställts har vinden en helt ny isolering och hela
ventilationssystemet utom i källaren är helt nytt men inte helt injusterat vilket betyder att det
körs som CAV-system i Nuläget. Ventilationsflödet är högre än de projekterade värdena.
Belysning är utbytt i stora delar av skolan till LED-lampor med närvaro/frånvaro- och
konstantljusstyrning.
Ventilationens energianvändning för Nuläget är beräknat till 558 MWh fördelat på 383 MWh
fjärrvärme och 175 MWh el. Högre verkningsgrad på värmeväxlarna, lägre SFP-värden och
en kortare drifttid genom styrning har gjort att fjärrvärmeanvändningen har minskat med 48,8
% och elanvändningen med 36,6 %. Ventilationsaggregatens värmeåtervinning sker med
roterande värmeväxlare i alla aggregat utom i LB34 och VA19 som använder
plattvärmeväxlare för återvinning. Ventilationens fjärrvärmeanvändning är 40,4 kWh/m2, år
och elanvändningen är 18,5 kWh/m2, år.
En sammanställning av ventilationssystemet för Nuläge finns i Tabell 7 nedan. De största
ventilationsflödena sker med de nya aggregaten som finns placerade i det nya fläktrummet
med det högsta flödet som är genom LB31 med ett frånluftsflöde på 8612 l/s. Det
projekterade frånluftflödet för LB31 är 5770 l/s vilket innebär att aggregatet körs med ca 2840
l/s mer än vad som ska behövas. De mindre källaraggregaten med LB36 borträknat har ett
sammanlagt flöde på ca 500 l/s. LB34 kördes vid tillfället med ett nästan halverat flöde mot
vad som är projekterat. Aulans ventilationsaggregat, LB35, hade ett obalanserat till och
frånluftflöde. Frånluftflödet var ca 2500 l/s mer är tilluftflödet.
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Tabell 7. Sammanställning av ventilationssystemet vid Nuläge. *Endast cirkulationsfläkt.

Aggregat Projekterat Verkligt
η (%),
SFP
Tidkanal Tillverkare
3
flöde,
flöde,
enligt
(kW/(m /s))
(modell)
till/från
till/från (l/s) tillverkare
(l/s)
LB31

5880/5770

8351/8612

81,5

2,17 06 till
18

LB32

6780/6680

7781/8030

81,5

2,17 06 till
18

LB33

1150/1290

1135/1195

83

1,81 06 till
18

LB34

2955/2990

1507/1643

62,5

2 07 till
18

LB35

4200/3900

4162/6669

82,5

1,82 9,30 till
21,30

LB36

684/630

655/689

88

1,88 8.30 till
15.30

LB1

40

40

86

3,13 00 till
24

VA10*
VA14*

330

330

-

0,5 0,44 00 till
24

VA17

150

150

75

VA18

180

180

83

VA19

170

170

82

2,1 00 till
24
1,79 00 till
24
1,41 07 till
17

-

Swegon
Silver C
RX 80
Swegon
Silver C
RX 80
Swegon
Silver C
RX 25
Swegon
Silver C
PX 30
Swegon
Silver C
RX 60
Topvex
TR03
HWL-LCAV
Östberg
HERU 130
S
Swegon
Silver C
SD 04
IV-Produkt
IDA
Fläktwoods
RDKS
REC
Temovex
RT1000SR

VA10 har använts för att motverka kallras från fönstren i aulan men dess driftsituation i
Nuläget är oklart. VA14 används för cirkulation och värmetillskott i huvudentrén. De mindre
källaraggregaten, LB1, VA17, VA18 och VA19 har inte flödesgivare som är kopplade till
SÖS. Det finns heller inte någon dokumentation om dessa flöden, så att de flöden som är
presenterade i Tabell 7 är uppskattade enligt aggregatens märkflöden.
SÖS visade temperaturverkningsgrader för aggregaten vid båda tillfällena. Det högsta värdet
var 102 %, se Tabell 8 nedan. LB35 var avstängd 13/4, därav uteblivet värde.
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Tabell 8. Temperaturverkningsgrader vid två tillfällen. LB35 var avstängd 13/4.

Aggregat
LB31
LB32
LB33
LB34
LB35
LB36

Temperaturverkningsgrad [%]
5/3
98,4
102
94
53
75
77

Temperaturverkningsgrad [%]
13/4
93
91
85
59
66

Figur 20 nedan visar temperaturloggning under ett dygn mellan 12-13/4.

Figur 20. Loggning av temperaturgivare kopplade till LB31 under ett dygn, från kl. 20 den 12/4 till kl. 16
den 13/4. Under ca 1,5 timmar, från kl. 06.30 till kl. 08, visar givarna att avluftstemperaturen är kallare
än utomhustemperaturen.

Loggning av temperaturer även under andra perioder uppvisar att skillnaden mellan
avlufttemperaturen och utelufttemperaturen är liten och att avlufttemperaturen är lägre än
utetemperaturen under kortare perioder.
Utetemperaturgivaren till LB31- LB35 är placerad någon meter ovanför dörren om leder ut på
taket från fläktrummet i nordöstligt väderstreck, se Figur 21 nedan.
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Figur 21. GT51, utetemperaturgivare för aggregaten i fläktrummet. Placerad i nordöstlig riktning någon
meter ovanför dörren som leder ut från fläktrummet till taket mellan administrationsdelens två plan och
aulan.

Belysningen är utbytt i klassrum, korridorer, entréhall, trapphus, uppehållsrum, lärarrum,
arbetsrum och grupprum. De nya ljuskällorna är genomgående av LED-teknik med en
färgtemperatur på 4000 K och dessa är ihopkopplade med Dali-systemet. Övriga rum med
utbytt belysningen är WC, RWC, städ och förråd vilka inte är inkopplade mot Dali utan har
egna 230 V rörelsedetektorer.
För korridorer, utrymningsvägar, passager, trapphus och entréhall har rörelse- och
närvarodetektorer med frånvarofunktion. När detektorerna känner närvaro tänds belysningen
till 85 % i den detekterade delen. Om inte detektorerna känner närvaro och det har gått 15 min
dämpas belysningen till 20 %. Detta sker under dagtid. Tidkanalen är samma som för
ventilationsaggregaten LB31 och LB32, kl. 06.00-18.00, se tabell 3. Under helger och kvällar
aktiveras belysningen via en touchpanel i entréhallen. Denna funktion är timerstyrd och är
inställd på fyra timmar. Sensorerna styr belysningen på samma sätt som under dagtid.
Allmänbelysning i klassrum, lärarrum och grupprum tänds manuellt med en KNXtryckknapp. I de rum som har tillräcklig solljusinstrålning sker ljusstyrningen med
konstantljusreglering. Om ljusinstrålningen överskrider inställt värde, på grund av
solinstrålning, minskas belysningen som lägst till 20 %. Närvarodetektering tänder belysning
till 85 % och efter 15 min utan rörelsedetektering dämpas belysningen ner till 10 % och efter
ytterligare 15 min utan detektering släcks belysningen.
Belysningen på vinden och i fläktrummet tänds och släcks via manuell KNX-tryckknapp och
om den inte har släckts manuellt så sker en automatisk släckning kl. 24.00.
Med den nya belysningen har inomhusklimatet förbättrats. Figur 22 visar ett exempel på ny
belysning i en korridor. Den installerade effekten för belysningen har både minskat och ökat
beroende av vad belysningen betjänar. Den installerade effekten har minskat i klassrum,
lärarrum/personalrum och skåphall och ökat för ytor som korridorer och uppehållsytor. För
klassrummen har den installerade effekten minskat från 16,5 W/m2 till 9,5 W/m2. Detta
innebär dock ingen försämring i ljusmängd eller ljuskvalitet då LED-belysningen är
energieffektivare och sänder ut ljus av bättre kvalitet än tidigare. Snittet för den installerade
effekten i Nuläget är 9 W/m2.
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Figur 22. Ny LED-belysning, här i en korridor.

Drifttiden vid detekterad närvaro baseras på att klassrummen i snitt används 4 timmar per dag
vilket beräkningarna bygger på. Elanvändningen för belysningen är 88,6 MWh vilket
motsvarar en specifik energianvändning på 9,4 kWh/m2, år. Det är LED-lampor och effektiv
styrning som ger en besparing för belysningen med 47,8 % jämfört med 2013.
Tjockleken av den nya isoleringen på vinden är 500 mm. U-värdet har minskat från 0,23 till
0,07 (W/m2·K) vilket gjorde att energiförlusterna minskade med 68,8 % för vinden.
Vindens transmissionsförluster är 12,5 MWh för Nuläget. Den totala energianvändningen
minskade med 1,2 % med den nya isoleringen. Figur 23 visar hur vinden såg ut under
platsbesöket.
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Figur 23. Resultatet av nya isolering och belysning på vinden.

Nulägets totala energianvändning är 1666 MWh, fördelat på 1207 MWh fjärrvärme och 459
MWh el. Detta motsvarar en minskning av energianvändningen med 26 % jämfört med år
2013. Specifika energianvändningen är 179,3 kWh/m2, år. Enligt energibalansen för Nuläge
använder radiatorsystemet mest energi, se Figur 24 nedan.
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Figur 24. Energibalans för Nuläge.

31

4.3 Klart projekt
Klart projekt bygger på energiberäkningar som innefattar alla åtgärder som var planerade i
projektet Hedbergska energispar. Utifrån Nuläge är skillnaden att ventilationssystemet är
injusterat och balanserat samt att ventilationsaggregaten LB31-LB33 körs enligt VAV.
De klassrum som betjänas av LB31 och LB32 används 4 timmar per dag och de rum som
betjänas av LB33 används ca 4,6 timmar per dag. Detta motsvarar att de högre
ventilationsflödena körs i ca 35 % av tidkanalen och grundflödet i 65 % av tidkanalen. De
projekterade flödena för ventilationen i Klart projekt presenteras i Tabell 9 nedan.
Tabell 9. Ventilationsflöden vid VAV-drift för LB31-LB33 och CAV-drift för övriga aggregat.

Aggregat
LB31
LB32
LB33
LB34
LB35
LB36
De mindre källaraggregaten

Tilluftsflöde (m3/s)
2,66–5,77
2,78–6,68
0,7-1,74
2,96
4,16
0,66
0,5

Frånluftsflöde (m3/s)
2,64–5,88
2,8–6,78
0,66–1,81
2,99
4,16
0,69
0,5

När ventilationen går med grundflöde ca 65 % av tidkanalen minskar energianvändningen för
fjärrvärme och el till fläktarna. Ventilationssystemets energianvändning består av 130 MWh
fjärrvärme och 82,6 MWh el.
Den totala energianvändningen för Klart projekt är 1320 MWh, fördelat på 950 MWh
fjärrvärme och 370 MWh el. Radiatorsystemet använder 59 % av den tillförda energin enligt
energibalansen för Klart projekt, se Figur 25 nedan.
6%

10%

13%

8%
4%

59%
Belysning

Verksamhetsel

Pumpar och fläktar

Tappvarmvatten

Radiatorsystem

Luftbehandling

Figur 25. Energibalans för Klart projekt.

Den specifika energianvändningen för olika poster, se Figur 26 nedan.
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Figur 26. Specifik energianvändning för genomförda åtgärder.

Fläktelen uppgår till 8,7 kWh/m2, år och el till belysning uppgår till 9,35 kWh/m2, år.
Fjärrvärmeanvändningen till ventilationen uppgår till 13,7 kWh/m2, år och vindens specifika
energianvändning är 1,3 kWh/m2, år.
Verksamhetselen står för 50 % av elanvändningen medan belysningen och el till fläktar och
pumpar står för 26 respektive 24 %, se Figur 27 nedan.
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Figur 27. Fördelning av elanvändningen för Klart projekt.
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Verksamhetsel

4.4 Sammanställning
Här presenteras alla resultat med figurer och tabeller från innan Förstudie
energieffektivisering till klart projekt.
4.4.1 Energi
Energianvändningen, fjärrvärme och el, från år 2004 till 2017 har hämtats från DeDU, se
Figur 28 nedan. Fjärrvärmen är graddagskorrigerad. Projektet Hedbergska energispar
startades 2014 och enligt statistiken har energianvändningen minskat med 26 % sedan dess
från 2250 MWh till 1660 MWh år 2017.
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Figur 28. Energistatistik med fjärrvärme och el från 2004 till 2017.

Den specifika energianvändningen under samma tidsperiod presenteras i Figur 29 nedan. Det
ska påpekas att värdena i figuren bygger på den totala energianvändningen, fjärrvärme,
fastighetsel och verksamhetsel. 2013 var skolans energiprestanda 241 kWh/m2, år och 2017
var den 175,5 kWh/m2, år. Månadsvärden för fjärrvärme och elanvändning mellan 2013 och
2018, se bilaga 4-5.
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Figur 29. Specifik energianvändning från 2004 till 2017.

Sammanställning för energibalans över referensåret och de beräknade tre fallen, se Tabell 10
nedan. Verksamhetsel och tappvarmvatten har inte påverkats av de energibesparande
åtgärderna.
Tabell 10. Sammanställning av energibalans för referensåret 2013 och de tre fallen.

Energianvändare
Belysning
Verksamhetsel
Pumpar och fläktar
Tappvarmvatten
Radiatorsystem
Luftbehandling
Totalt

2013
Rekommenderade
Nuläge
Klart projekt
(MWh)
åtgärder (MWh)
(MWh)
(MWh)
170
49
89
89
173
173
173
173
307
177
196
104
50
50
50
50
801
639
788
788
749
374
383
130
2250
1450
1666
1320

Sammanställning av resultaten i Tabell 11 nedan från de rekommenderade åtgärderna
presenterade i ”Förstudie energieffektivisering” och beräkningar för ”Nuläget” och ”Klart
projekt” med referensvärden från 2013.

35

Tabell 11. Sammanställning av energianvändning för referensåret 2013 och energianvändningen för de
tre beräknade fallen.

År 2013

Rekommenderade
åtgärder

Nuläge

Klart projekt

Total
energianvändning
(MWh)

2250

1450 (-35,5 %)

1670 (-26 %)

1320 (-41,3 %)

Varav fjärrvärme
(MWh)

1600

1050 (-34,4 %)

1210 (-24,4 %)

950 (-40,6 %)

Varav el (MWh)

650

400 (-38,5 %)

460 (-29,2 %)

370 (-43,1 %)

Klart projekt beräknas ha den lägsta energianvändningen, ca 41 % lägre än referensåret 2013.
Rekommenderade åtgärder beräknades att ha 35,5 % lägre och Nuläge 26 % lägre
energianvändning. Den största besparingen sker för elanvändningen i Klart projekt med 43 %.
Den specifika energianvändningen minskar från 241 till 143 kWh/m2, år till Klart projekt, se
Figur 30 nedan. De rekommenderade åtgärdernas specifika energianvändning är 153 kWh/m2,
år. Nuläget har en energianvändning på 179 kWh/m2, år.
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Figur 30. Specifik energianvändning under projektet Hedbergska energispar.

De tre fallens specifika energianvändning uppdelad på fjärrvärme och totala elmängd visas i
Figur 31 nedan. För elanvändningen har Nuläget det högsta värdet på 48,5 kWh/m2, år. Klart
projekt har en elanvändning på 38,7 kWh/m2, år och elanvändningen för de Rekommenderade
åtgärderna är 42,3 kWh/m2, år. Fjärrvärmeanvändningen är högst i Nuläget med 127,5
kWh/m2, år följd av Förstudie energieffektivisering med 110,8 kWh/m2, år. Klart projekt har
lägst fjärrvärmeanvändning med 100,7 kWh/m2, år.
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Figur 31. Specifik energianvändning uppdelat på fjärrvärme och el för de tre fallen.

Energianvändningen för de fem åtgärdsposterna som rekommenderades i Förstudie
energieffektivisering presenteras i Figur 32 nedan. Referensnivån 2013 representerar dessa
posters/områdens energianvändning innan Hedbergska energispar. De Rekommenderade
åtgärderna inkluderar även fönsterbyte, vilket kan ses som en minskad energianvändning för
fönster. Nuläge och Klart projekt omfattas inte av något fönsterbyte och därför är dessa poster
oförändrade från referensåret 2013. De fem posternas energianvändning var 1502 MWh år
2013 och med de Rekommenderade åtgärderna och Klart projekt minskar energianvändningen
för dessa poster med 53 % respektive 62 %. Nuläget har en minskning på 41 %.
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Figur 32. Energibesparing fördelat på de fem åtgärdsposterna som identifierades i Förstudie
energieffektivisering.
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Två åtgärder som inte finns med i resultatet för energianvändning är byte av radiatorventiler
och att bygga för fönstren i aulan. Vid platsbesöket upplevdes ett flertal rum som väldigt
varma. Detta kan betyda att en injustering av radiatorsystemet behöver genomföras för att
säkerställa en jämn värme i skolan utan övertemperaturer eller kalla rum.
4.4.2 Ekonomi
Hedbergska energispar är och har varit ett stort och omfattande projekt. Utöver energiåtgärder
har även projektet inkluderat tekniska installationer, renoveringar och andra byggrelaterade
ingrepp. Exempel på åtgärder utanför energibesparing är renovering och tillbyggnad av WCgrupper, ändring av brandceller, nya brandposter, undertak, dörrar, ny utrymningstrapp, och
nödbelysning men också byggkostnader för fläktrum, nya schakt för ventilationen och höjning
av yttertak.
Fjärrvärmepriset som baseras på fakturor från de senaste 11 månaderna inkluderar energipris,
effektpris och en flödespremie vilket uppgår till 95,3 öre/kWh. Elpriset baseras på
medelvärdet av två tillfällen eftersom att det var de uppgifterna som fanns att tillgå. Dessa två
tillfällen, ett i juli 2017 och ett i februari 2018, resulterar i ett elpris på 81,7 öre/kWh.
Kostnaderna för Hedbergska energispar uppkommer till ca 49,3 Mkr i dagsläget, se Tabell 12
nedan.
Tabell 12. Sammanställning av kostnader för Hedbergska energispar.

Kostnadsbärare
Luftbehandling
Rörsystem
El/belysning
Styrsystem
Byggnationer
Isolering av vind
Totalt

Anbudspriser
(Mkr)

Konsultkostnader
(Mkr)

Totalt pris
(Mkr)

17,7
0,7
5,1
1,8
22,0

1,3

47,4

1,9

0,7

19,0
0,7
5,8
1,8
21,9
0,15
49,3

På grund av svårighet att bestämma hur kostnaderna ska fördelas på de olika energiåtgärderna
så har en total återbetalningstid beräknats till 58 år, se Tabell 13 nedan.
Tabell 13. Återbetalningstid för projekt Hedbergska energispar.

Total kostnad (kr)
Besparing fjärrvärme (kr)
Besparing el (kr)
Payback (år)
49300000
616000
232000
58
Kostnader för att byta ut fönstren har undersökts och kostnadsofferter har hämtats olika
tillverkare. Dock bygger kostnaderna endast på enkla, modernare, fönsterkonstruktioner. Det
innebär troligtvis höga kostnader för att anpassa utseendet på nya fönster till det ursprungliga
utseendet. För att uppskatta kostnader för åtgärder för fönstren behöver en fönsterexpert
konsulteras.
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4.4.3 Känslighetsanalys
För att undersöka hur olika parametrar påverkar resultatet har en känslighetsanalys
genomförts.
För Klart projekt står ventilationen och belysningen för de största energibesparingarna med 37
respektive 4 % minskning av den totala energianvändningen. För båda dessa åtgärder står
behovsstyrningen för en betydande del i energibesparingen. Därför genomfördes en
känslighetsanalys av hur beläggningsgraden påverkar resultatet i Klart projekt. I
känslighetsanalysen varieras beläggningsgraden med ± 30 %, se Tabell 14 nedan. För LB31
som har en beläggningsgrad på 33 % av tidkanalen vilket motsvarar ca 4 timmar per dag. En
ökad och minskad beläggningsgrad motsvarar 5,2 respektive 2,8 timmar per dag. LB33 har en
beläggningsgrad på 38 % vilket motsvarar 4,6 timmar. Den ökade och minskade
beläggningsgraden motsvarar 6 respektive 3,2 timmar per dag.
Resultatet av känslighetsanalysen visar att energiberäkningarna för Klart projekt förändras
som mest med endast 1,17 % vid en ökning av beläggningsgraden med 30 %.
Tabell 14. Känslighetsanalys med förändring av klassrummensbeläggningsgrad med ± 30 %.

Fall Specifik
Differens
Total
Differens
energianvändning
energianvändning
kWh/m2, år
(MWh)
Klart projekt
139,4
1320
+30 %
140,2
1,14 %
1 327,8
1,17 %
-30 %
138,6
-0,58 %
1 312,3
-0,59 %
För att även undersöka hur ventilationsflödena påverkar energianvändningen genomfördes en
känslighetsanalys genom att variera det totala flödet med ± 20 %, se Tabell 15 nedan.
När VAV-systemet körs på max är skolans totala ventilationsflöde ca 22,5 m3/s. Ett ökat och
minskat ventilationsflöde under maxflöde motsvarar 27 respektive 18 m3/s. När VAVsystemet körs på min är skolans totala ventilationsflöde ca 14,4 m3/s. Ett ökat och minskat
ventilationsflöde under minflöde motsvarar 17,3 respektive 11,5 m3/s.
Tabell 15. Känslighetsanalys med en förändring på ± 20 % för samtliga ventilationsflöden för Klart
projekt.

Fall Specifik
Differens
Total
Differens
energianvändning
energianvändning
kWh/m2, år
(MWh)
Klart projekt
139,4
1320
+20 %
143,7
3,1 %
1 360,9
3,1 %
-20 %
135,1
-3,1 %
1 279,1
-3,1 %
En förändring av ventilationsflödet med ± 20 % resulterar i en förändring av den totala
energianvändningen med 3,1 %.
Eftersom temperaturverkningsgraderna för värmeväxlarna antogs vara de som tillverkarna
anger genomfördes en känslighetsanalys för att undersöka hur en förändring av dessa värden
påverkar resultatet av energiberäkningarna. Om värmeväxlarna har 10 % lägre
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temperaturverkningsgrad än det som tillverkarna anger innebär detta en ökad
energianvändning med 7,2 %, se Tabell 16.
Tabell 16. Känslighetsanalys över värmeväxlarnas temperaturverkningsgrad med en variation på ± 10 %
och hur detta påverkar energianvändningen för Klart projekt.

Fall Specifik
Differens
Total
Differens
energianvändning
energianvändning
kWh/m2, år
(MWh)
Klart projekt
139,4
1320
10 %
134,5
-3,5 %
1 274,1
-3,5 %
-10 %
144,2
7,2 %
1 365,9
7,2 %
En förändrad temperaturverkningsgrad på värmeväxlarna är den faktor som påverkar
resultatet av energiberäkningarna mest utifrån känslighetsanalyserna.
Den långa återbetalningsperioden för Hedbergska energispar innebär att det kan ske stora
förändringar för t.ex. energipriser under denna tid. En känslighetsanalys som varierar
fjärrvärme och elpriset från ± 5 % till ± 20 % visar att återbetalningsperioden minskar när
energipriserna ökar, se Figur 33 nedan.
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Figur 33. Känslighetsanalys över hur varierande energipriser (fjärrvärme och el) från ± 5 % till ± 20 %
påverkar återbetalningstiden för Klart projekt.

4.4.4 Övrigt
Utöver minskad energianvändning och kostnader för åtgärder finns det en vinst i arbetsmiljö.
Ett exempel är att ett filterbyte för samtliga nya aggregat i fläktrummet tar en dag jämfört med
att det tog det tre veckor att utföra 2013. Fläktrummet är luftigt och har bra framkomlighet
jämfört med tidigare då filter som skulle bytas på vinden var svåra att nå fram till på grund av
begränsat utrymme och avsaknad av hiss. Nu kan en lastmaskin lyfta upp alla filter på taket av
administrationsdelen, bredvid fläktrummet vilket gör att filterbyten går snabbt och minimerar
tunga arbeten för fastighetsskötarna.
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5. Diskussion
Utifrån en jämförelse av energibalansberäkningarna som utfördes inom Förstudie
energieffektivisering och med den svenska genomsnittsskolan i studien STIL2 så blev det
tydligt vilka poster som hade en hög energianvändning. Hedbergska skolans
energianvändning var 241 kWh/m2, år vilket är drygt 10 % mer än rikssnittets 216 kWh/m2, år
för svenska skolor. För mer specifika poster av elanvändning visar Förstudie
energieffektivisering att fläktarna använde 30 kWh/m2, år och belysningen 18 kWh/m2, år.
Jämfört med elanvändningen i riksgenomsnittet så använde fläktarna i skolan 43 % mer el
vilket kan tyda på att det var gamla och mindre effektiva fläktar som kördes i
ventilationssystemet. Ventilationssystemet kan även ha läckt i ventilationskanalerna vilket
kan ha kompenserats med ett högre flöde som resulterar i större energianvändning.
Belysningen i skolan använde ca 16 % mindre el vilket kan bero på att i genomsnittsskolan
bestod belysningen till 11 % av glödlampor och att Hedbergska skolan främst använde lysrör
av T8 modell.
En faktor som kan påverka att skolan använder 10 % mer energi än rikssnittet är att
drifttiderna för ventilationsaggregaten är 5200 timmar per år jämfört med rikssnittets 3500
timmar per år. Inkluderat i dessa 5200 timmar är även att ventilationen är igång under 14
veckor lov, vilket motsvarar 1400 timmar.
Energibesparingen med de Rekommenderade åtgärderna skulle minska den totala
energianvändningen med ca 800 MWh, vilket motsvarar en besparing på 35,5 %, fördelat på
550 MWh fjärrvärme och 250 MWh el. Den rekommenderade åtgärden att byta fönster står
för en stor del, 150 MWh, av fjärrvärmebesparingen. Om inte denna åtgärd räknas in i
resultatet så motsvarar energianvändningen efter de Rekommenderade åtgärderna i princip
energianvändningen år 2017. Detta skulle motsvara en energibesparing på endast ca 26 %
vilket inte är så mycket mer energibesparing än att Hedbergska skolan uppfyller Sundsvalls
kommuns energibesparingsmål men påverkar Drakfastigheters totala energianvändning lite.
Beräkningarna för Nuläget visar att energianvändning är något högre än vad energistatistiken
för år 2017 visar. På grund av brist på dokumentation av driften i skolan under projekttiden är
det svårt att veta vad det beror på. Vid en jämförelse av den totala specifika
energianvändningen mellan år 2017, med 175,5 kWh/m2, år, och Nuläget, 179,3 kWh/m2, år
så skiljer det endast 3,8 kWh/m2, år vilket endast motsvarar 2,1 %, se Figur 30. Utifrån
osäkerheten i resultatet för bland annat ventilationen har det varit svårt att utvärdera och
beräkna hur den totala energianvändningen för Nuläget är. Eftersom projektet inte är helt klart
och resultatet för Nuläget innehåller osäkerheter bidrar detta till en minskad relevans för detta
beräknade fall.
De höga verkningsgraderna för flera värmeväxlare, obalanserade till- och frånluftflöden och
högre flöden än de projekterade tyder på att ventilationssystemet inte är helt injusterat och
kalibrerat. Loggning av värden skulle ha varit till hjälp för att bestämma värmeväxlarnas
temperaturverkningsgrader över tid. Snittvärdet av verkningsgraderna skulle kunna vara mer
rimliga än vad som visades de två gångerna i SÖS och skulle kunna använts i
energiberäkningarna. Det visade sig dock vid andra tillfället (3/4) i SÖS att olika typer av
givare, t.ex. temperaturgivare, inte har varit inkopplade under hela våren, eftersom att det är
under installation och injustering. Eftersom t.ex. utetemperaturgivare är avgörande för att
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bestämma hur mycket värmeåtervinning (rotationshastigheten) värmeväxlarna ska köras med
och om det behövs eftervärmning av värmebatterierna.
Ventilationsflödet är en stor faktor för byggnaders energianvändning och därför skulle en
loggning av ventilationsflödet innebära att mer tillförlitliga flöden skulle kunna användas i
energiberäkningarna. Att ventilationssystemet inte är klart kan ses i de höga
verkningsgraderna för LB31-LB33 i Tabell 8. En anledning att avluftstemperaturen är lägre
än utetemperaturen kan vara att renblåsningsfunktionen påverkar avluftens temperatur men
det kan inte vara hela förklaringen. Temperaturen kan även påverkas av placeringen av
temperaturgivarna. De givare som mäter temperaturen på tilluft, innetemperatur, frånluft och
avluft är troligtvis placerade enligt standardutförande i ventilationskanaler men
utetemperaturgivarens placering varierar från byggnad till byggnad. Enligt krav från
beställaren ska utetemperaturgivare vara placerad i norrläge några meter ovan mark och sitta
10 cm utanför väggen där den är fäst. Utegivaren är på Hedbergska skolan placerad direkt mot
väggen på fläktrummet i något nordöstlig riktning ovanför en dörr. Placeringen och givarens
kalibrering kan därför påverka dess mätningar.
Belysningen minskade med ca 48 % mot referensnivåerna år 2013. Nulägets specifika
energianvändning för belysningen är 9,4 kWh/m2, år vilket motsvarar ungefär en halvering
jämfört med referensnivån från 2013 och snittet för svenska skolor. Generellt sett är skolans
lokaler även mer upplysta vilket bidrar till en god inomhusmiljö. Den effektiva LEDbelysningen har bättre ljusutbyte, dvs. sänder ut mer ljus per installerad effekt och
styrsystemet bidrar till en minskad drifttid. Utifrån att den uppskattade beläggningen av
klassrummen endast är ca 4 timmar per dag stärks av andra studier och bidrar till stor del av
elbesparingarna för belysningen (30).
Åtgärden att byta radiatorventiler och bygga igen glaspartierna i aulan påverkar
energianvändningen men utifrån den dokumentation som har varit tillgänglig har det inte varit
möjligt att utröna.
Den stora energibesparingen för Klart projekt återfinns i de minskade ventilationsflödena. De
tre aggregaten som har VAV-drift har uppskattats köra på det projekterade maxflödet under
den tid som klassrummen används och på grundflöde resterade tid på tidkanalen. I jämförelse
med CAV-styrningen i Nuläge så minskar flödet från de tre VAV-aggregaten ner till ett
grundflöde på 6 m3/s under ca 8 timmar av de 12 timmar som aggregatet är på under ett dygn.
Ventilationen körs endast med högre flöden när det finns behov av detta och körs med
grundflöde övrig tid av tidkanalen. Detta påverkar både fjärrvärme- och elanvändningen
mycket som minskar med ca 15 % från Nuläget. Energibalansen i Figur 25 visar att
radiatorsystemet står för 59 % av energianvändningen. De delar som har åtgärdats står för en
betydligt mindre del av energianvändningen än för referensåret 2013, se Figur 24 och Figur
25. Dessa åtgärder kommer att vara optimerade och injusterade vilket innebär att ytterligare
besparing inom dessa områden är betydligt begränsad.
Enligt Tabell 11 minskar energianvändningen för Klart projekt med ca 41 % vilket är mer än
vad som presenterades i Förstudie energieffektivisering, även om åtgärden att byta fönster inte
varit inräknad. En förklaring till detta kan ses i energibalansen i figur 9. Energin till
luftbehandling, pumpar och fläktar står för totalt 47 % av all tillförd energi. Fönstrens
energianvändning är ca 258 MWh, se Figur 13, vilket motsvarar endast ca 12 % av den
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tillförda energin. Utifrån detta fanns det en betydligt större potential till energibesparing för
ventilationen.
Projekt Hedbergska energispar är ett projekt som har vuxit med tiden, både innehållsmässigt
och kostnadsmässigt vilket har resulterat i att det planerade avslutet för projektet har skjutits
upp flera gånger och är i dagsläget inte helt avslutat.
Ur en ekonomisk synpunkt är en payback-tid för Hedbergska energispar enligt Tabell 13 på
58 år inte speciellt lönsam då åtgärdernas tekniska livslängder är kortare än 58 år, se bilaga 6.
Payback-tiden är dock baserad på den totala kostnaden på ca 49 Mkr vilket även har
inkluderat olika typer av renoveringar, bland annat nya toalettgrupper, renovering av aula,
utrymningstrappor och nödbelysning. Åtgärderna har bland annat skapat mervärden som t.ex.
färre servicepunkter i ventilation, minskat städbehov, bättre luftkvalitet och ljusare lokaler
från den nya belysningen. Så även om projektet har en lång paybacktid så har de genomförda
åtgärderna resulterat i större funktionsduglighet för att använda Hedbergska skolan som just
en skola.
Det som skiljer mellan kostnaderna för Förstudie energieffektivisering och Hedbergska
energispar åt är främst olika typer av byggrelaterade kostnader. De rekommenderade
åtgärderna hade en uppskattad kostnad på ca 25 Mkr exklusive byggkostnader. Om
byggkostnaderna i Hedbergska energispar räknas bort blir kostnaden ca 27 Mkr vilket endast
är ca 8 % högre än åtgärderna i Förstudie energieffektivisering. Den uteblivna kostnaden för
att byta fönster kompenserades med att de andra åtgärderna blev mer kostsamma. Ett exempel
på detta är åtgärden att byta ut belysningen som hade en uppskattad kostnad på 1,8 Mkr men
som kostade 5,8 Mkr i Hedbergska energispar.
Känslighetsanalyserna genomfördes för att undersöka hur en förändring av de valda
parametrarna påverkar resultatet. Det visade sig att det som påverkade energiberäkningarna
mest var en förändring på ± 10 % för värmeväxlarnas temperaturverkningsgrad. En 10 %
lägre temperaturverkningsgrad ökar energianvändningen med 7,1 %. De värden som användes
till beräkningarna var de uppgifter som tillverkarna uppger eftersom att de värden som SÖS
visade inte var tillförlitliga. Tillverkarnas värden kan i fall till fall skilja mot värmeväxlare
som använts under verkliga förhållanden men eftersom att majoriteten av ventilationssystemet
är nytt så bör inte detta påverka resultatet nämnvärt.
Känslighetsanalysen som gjordes för den uppskattade beläggningen i klassrum visade att en
variation på ± 30 %, vilket motsvarar att klassrummet används en timme mer per dag än
beräknat, endast påverkar energianvändningen enligt Tabell 14 med endast ca 1,2 %. Därför
kan parametern anses som säker och ha en liten påverkan av energiberäkningarna. Förändrade
ventilationsflöden med ± 20 % påverkar energianvändningen enligt Tabell 15 med 3 % vilket
också kan anses som ett relativt säkert resultat.
Känslighetsanalysen som varierar fjärrvärme- och elpriset med upp till ± 20 % påverkar
återbetalningstiden som varierar enligt Figur 33 i intervallet från 48 till 73 år. Under 2014
använde Förstudie energieffektivisering ett fjärrvärmepris på 70 öre/ kWh och ett elpris på 72
öre/kWh. Energipriserna 2018 är ca 95 öre/kWh för fjärrvärme och 82 öre/kWh för el, vilket
är en energiprisökning med 36 % för fjärrvärmen och 14 % för elen. Om energipriserna har
stigit med 36 % för fjärrvärmen från 2014 till 2018 kan energipriserna troligen förändras
betydligt mer under en så lång paybacktid som 58 år.
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Enligt kontrollberäkningar och granskning av de rekommenderade åtgärderna som presenteras
i Förstudie energieffektivisering uppkommer det vissa resultat som skiljer sig mellan dem. I
kontrollberäkningarna användes andra värden för normalårstemperatur och fjärrvärmepris
samt att det upptäcktes i granskningen att det var en uppgift som saknar stöd. De åtgärder som
påverkas mest av detta är byte av belysning och byte av fönster.
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6. Slutsats/rekommendationer
Energibesparing i Klart projekt med 41 % överträffar energibesparingen på 35,5 % som
Förstudie energieffektivisering presenterade. Hedbergska energispar är ett projekt som
inkluderar mer än endast energibesparande åtgärder. Kostnaderna har ökat och tidsramen för
projektet har förlängts. De åtgärder som har genomförts är mer avancerade än de som
Förstudie energieffektivisering rekommenderade. Exempel på detta är att styrsystemen för
ventilation och belysning som använder givare för CO2, temperatur, ljusstyrka och närvaro.
Detta resulterade i bland annat VAV-styrning för de största ventilationsaggregaten, och
konstantljusstyrning för belysningen. De rekommenderade åtgärdernas styrning var betydligt
enklare, CAV-ventilation med minskade drifttider mot tidigare och endast närvarogivare för
belysningen.
För att genomföra ett projekt som Hedbergska energispar bör det finnas en förstudie som
underlag för eventuella åtgärder. Om det sker förändringar i vissa åtgärder eller att andra
åtgärder genomförs utöver de från förstudien innebär det resultatet av energiberäkningarna
och kostnadsuppskattningarna från förstudien kan förändras.
Rekommendationer från uppföljningen av detta arbete:







Klargöra vad förstudien kommer att användas till. Kommer förstudien att användas
som underlag för ett projekt?
Klargöra hur stora kostnader beställaren kan acceptera för åtgärder och presentera
åtgärder som uppfyller detta.
Använda senaste klimatdata för den aktuella orten i energiberäkningar.
Fokusera på energiberäkningar kopplade till ventilation och belysning.
Genomföra djupare beräkningar för åtgärder som berör belysning.
Minska fokus på de delar som har liten potential att minska den totala
energianvändningen.
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Bilaga 1 Luftomsättning
Luftomsättningskrav och riktlinjer för olika verksamheter (55).
Verksamhet
Bostäder
Kontor
Dagis
Skola
Badhus
Konferensrum
Restaurangkök
Operationssal
Laboratorium

Luftomsättning (h-1)
0,5
3
3
4
4
5
15
25
25

Bilaga 2 Tabell för gradtimmar
Gradtimmar tabellerat med eldningsgräns på 11°C vilket betyder att när utomhustemperaturen
är högre än 11°C så stängs värmesystemet av. Gratisvärme från solinstrålning anses kunna stå
för byggnadens uppvärmning. Den vertikala axeln är gränstemperaturen och den horisontella
axeln är den lokala årsmedeltemperaturen (56).

A

Bilaga 3 LENI
Riktlinjer och värden för belysning i skolor enligt svensk standard (57). Reduktionsfaktorerna
minskar utnyttjandetiden för olika typer av belysningsstyrning.

Bilaga 4 Fjärrvärmeanvändning månadsvis statistik
Månadsvis fjärrvärmeanvändning mellan 2013-2017 och några månader i 2018.
Fjärrvärmeanvändningen är normalårskorrigerad.
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Bilaga 5 Elanvändning månadsvis statistik
Månadsvis elanvändning mellan 2013-2017 och några månader i 2018.
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Bilaga 6 Teknisk livslängd
Teknisk livslängd för olika komponenter i byggnader.
Livslängd (år)
Naturvårdsverket Brec (60)
(59)

Energibesiktning
(61)

Fasadisolering 40

25

40-80

30

Takisolering 40
Energieffektiva 40
fönster
FTX 20

25
25

35

30-50
30

-

-

-

Komponent Belok (58)

D

