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Sammanfattning 
I detta arbete har en energieffektivisering av en skola utförts för att undersöka 

åtgärder som går att utföra dels på klimatskal på en äldre del av skolan, samt 

ventilationssystem på en nyare del av skolan. Detta ställs därefter upp i en 

livscykelkostnadsanalys för att se lönsamhet för vardera åtgärd. Arbetet började 

med att rita upp en modell av den äldre delen av skolan för att kunna utföra 

simuleringar och enkelt jämföra alternativa åtgärder på klimatskal, detta gjordes i 

IDA ICE.  

Framlagd åtgärd för klimatskal resulterade i en årlig energibesparing på  

152 607 kWh vilket motsvarar ca 167 868 kronor per år. Räknat i en LCC-analys 

skulle detta, beroende på alternativa priser, ge en rak pay-off tid mellan 32-44 år. 

Pay-off tiden är dock väldigt beroende på investeringspriset som mest troligt 

skulle reduceras vid genomförande och därmed minska pay-off tiden.  

För åtgärd mot nyare delbyggnad undersöktes ett utbyte av befintlig ventilation. 

Beräkning utfördes i beräkningsunderlag i Excel försett av Bengt Dahlgren. 

Beräkning jämförde befintligt fläktförstärkt självdragssystem med värmebatteri 

gentemot utbyte mot FTX-system. Åtgärden resulterade i en energibesparing på 

lite mer än 294 053 kWh per år, detta motsvarar en kostnadsbesparing på 321 330 

kronor per år. Räknat i en LCC-analys skulle detta resultera i en rak pay-off tid på 

7,1 år.  
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Abstract 
An energy efficiency has been performed at a school to measure possible actions 

which can reduce the buildings use of energy. Options of actions have been 

measured on two parts of the school, one older part with focus on the construction 

and one a bit newer with focus on ventilation. The results of these actions are later 

presented in a life cycle analysis to measure profitability. The project started with 

the creating of a model of the older part of the building.  This were made in IDA 

ICE to perform simulations of different actions in the construction.  

Chosen action on construction gave results with reduced energy of 152 607 kWh 

every year. This corresponds to about 167 868 SEK every year. Calculated in a 

life cycle analysis resulted in a pay-off time of about 32-44 years. Pay-off time 

depends on the investment though which most likely will reduce in cost during 

execution and reduce the pay-off time.  

Ventilation in the newer building were compared against exchange of the system 

to a FTX-system. Calculations were made in a calculation form in Excel made by 

Bengt Dahlgren. The results were that an exchange of the system would reduce 

energy use by 294 053 kWh every year. This corresponds to about 321 330 SEK 

every year. Inserted into a life cycle analysis would result into a pay-off time of 

about 7.1 years.   
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Förord 
Denna rapport är ett examensarbete utfört av en blivande energiingenjör från 

Umeå Universitet. Hela arbetet motsvarar 15 högskolepoäng och utgör det sista 

momentet i den tekniska utbildningen. 

Beräkningar samt simuleringar som ingått i projekt samt arbete har utförts av mig, 

Hampus Nordgren, tillsammans med kollegor och handläggare som bidragit med 

kunskap baserat på egen erfarenhet. Precis som detta projekt har bidragit med 

vidare fördjupning inom ämnet energieffektivisering för min egen del, hoppas jag 

att rapporten kan bidra med värdefull kunskaper inom ämnet som för mig såsom 

läsaren. 

Vill tacka alla personer som har stöttat och hjälp till under projektets gång. Vill ge 

ett särskilt stort tack till alla på företaget Bengt Dahlgren i Skövde som har 

engagerat sig i mitt projekt och hjälpt mig åstadkomma det slutliga resultat som 

presenteras i rapporten. Stort tack till min handledare Stefan Hägg på Bengt 

Dahlgren som har väglett mig genom hela projektet och visat stort engagemang. 

Även ett stort tack till inledande kontaktperson Torbjörn Jarlevang, Bengt 

Dahlgren, som visat stort intresse och engagemang för att få till detta samarbete. 

Vill även tacka min handledare på Umeå universitet Erik Näslund som funnits 

tillhands vid frågor och funderingar utöver projektet. Stort tack återigen till all 

personal på Bengt Dahlgren som välkomnat och tagit hand om mig på 

arbetsplatsen, tack alla som har stöttat och hjälp mig. 
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Definitioner och begrepp 

BBR:    Boverkets byggregler. 

 

BABS: Anvisningar till byggnadsstadgan. 

 

BEN 2:  Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och 

ett normalår (Boverket, 2017b). 

 

Atemp:  Den invändiga area i byggnad som involverar källarplan, 

våningsplan och vindsvåning som värms upp till mer än 

10˚C. Atemp är den area som specifika energianvändningen 

skall beräknas efter (Boverket, 2014a). 

 

Värmeväxlare En värmeväxlare används för att överföra energi från ett 

medium till ett annat utan att de blandas. Mediet kan vara 

exempelvis luft eller vatten, även andra fluider och enstaka 

partiklar (Rörprodukter, 2018). 

 

Clo Clothing och är den enhet som mäter isolerförmåga genom 

en mängd kläder en person har på sig. 

 

Met Met står för Methabolic Energy Turnover och är ett mått 

på hur mycket energi som kroppen förbränner vid en viss 

aktivitet. 

 

LCC-analys LCC-analys står för Livscykelkostnadsanalys och är 

resultatet av en ekonomisk analys där intäkter och totala 

kostnader för ett system sammanställs över dess livslängd. 

 

Primärenergital Primärenergital är ett mått på en fastighets 

energiprestanda. Detta mått infördes av boverket den 1 juli 

2017 i BBR 25 och används idag som krav på byggnaders 

energiprestanda. 
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1 Introduktion 
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  

– Lester R. Brown 

 

Detta citat som Lester R. Brown introducerade år 1981 är taget ur 

Bruntlandskommissionen där det år 1987 spreds internationellt och idag är den 

mest välkända definitionen av hållbar utveckling (Fn-förbundet, 2016). Idag är det 

moderna samhället uppbyggt på ett starkt beroende av energi, ett beroende som 

måste förse vårt framtida energibehov. Men med detta uppstår utmaningar när det 

angår en globalt växande befolkning som konkurrerar om att tillhandahålla 

jordens resurser. Samtidigt som vi kämpar mot en väntad ökad global 

uppvärmning, vilket kommer påfresta framtidens energianvändning. 

Sedan år 1971 har bostäder- och servicesektorns energianvändning fördubblat 

fram till år 2015 där sektorn stod för hela 33 % av världens totala 

energianvändning (Ekonomifakta, 2017). Enbart i Sverige stod bostäder och 

lokaler gemensamt för hela 40 % av Sverige energianvändning. För att minska 

utsläppet av växthusgaser i Europa har därför EU tagit fram 2020-strategin om att 

minska utsläppen, öka förnybara energikällor samt en ökning av energieffektivitet 

fram till och med år 2020 med hela 20 % (Europeiska kommissionen, 2018). 

Vilket har lett till ett ökat intresse i reducerat energibehov hos befintliga 

byggnader runt om i Sverige. 

 

1.1 Syfte och mål 
I samband med en byggnadsrenovering på Hökensåsskolan i Tidaholm skall en 

energieffektivisering utföras. Syftet är att lägga fram specifika åtgärder som kan 

utföras på dels befintligt klimatskal samt ventilation för två skilda delar av skolan. 

Ena delbyggnaden har fokus på klimatskal, medan andra ventilation. Detta skall 

sedan tillsammans med en LCC-kalkyl för diverse åtgärd presenteras i en rapport. 

Målet är att få fram åtgärder på klimatskal samt ventilation som kan reducera det 

befintliga primärenergitalet på 136 kWh/m2. 
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1.2 Frågeställningar 

 
❖ Vilka energieffektiviseringsåtgärder av byggnadens klimatskal är mest 

gynnsamma för den äldre delen av skolan? Är detta lönsamt att 

genomföra? 

 

❖ Är ett utbyte av det befintliga självdragssystemet i byggnadsdel D - G 

ekonomiskt lönsamt över tid? Hur stor reducering av värmebehovet 

skulle detta ge?  

 

 

1.3 Avgränsningar 
Detta arbete avgränsas till energianvändningen på Hökensåsskolan där 

uppvärmning, ventilation samt klimatskal varit i fokus. Alla byggnader har 

behandlats som klassrum. Varje rum som har beräknats har, under de aktiva 

timmarna, antagits ha fullt närvarande klasser på 30 personer inklusive ansvarig 

lärare. Av alla de 8 delbyggnader (A-G) som omger skolan har arbetet begränsats 

till klimatskal mot byggnad A & C, samt ventilationssystem i byggnad D-G. Hus 

B utesluts på grund av pågående separat projekt under detta projektsammanhang, 

samt för hus H (idrottshallen) står det fortfarande oklart för framtida planer. 

Luftläckage är inget som har undersökts i studien, dock har typiska värden för 

detta använts under beräkningar för utvalda byggnader.  
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2 Teori 
I detta avsnitt beskrivs bland annat teori om grundläggande beräkning av 

energianvändning, men även projektrelaterad fakta. 

2.1 Byggnation 
Här förklaras lite fakta om bebyggelse förr fram till idag med tonvikt på skillnader 

från 60-talets nybyggnadstänk gentemot dagens kunskaper och krav. 

 

2.1.1 Nybyggnation/renovering 
Jämförs en nybyggnation från sent 1900-tal gentemot en nybyggnation idag så 

märks stora skillnader. Idag så byggs det under direkta krav från boverket med 

regler som listas upp i BBR (Boverkets Byggregler). Dessa krav har satts upp för 

att varje byggnation som utförs skall följa gemensamma byggregler. Dessa regler 

följs i samband med att byggnader uppförs eller ändras. I dagsläget är det BBR 25 

som väger tyngst, och i föreskriften förekommer regler omfattande bl.a. brand, 

hygien, hälsa, miljö, användarsäkerhet, buller, energi och värmehållning 

(Boverket, 2017c). 

Idag skiljer sig konstruktionen hos skolbyggnader från varandra. Beroende på typ 

av skola (förskola, mellanstadium, högskola etc.) så ser utformningen ofta olika 

ut. Detta beroende på geografisk placering men även efterfrågan samt behov av 

skolor i området. Med hög efterfrågan och ett behov i en kommun är skolor med 

betongstomme bra då det är billigare än vissa andra alternativ. En kommun som 

inte har lika högt behov av skolor kan bygga större arkitektjobb med varierande 

materialval. Dock byggs alla fastigheter med BBR 25 som underlag för 

konstruktion och inneklimat.  

Det mest optimala och populära ventilationssystemet för fastigheter idag är ett 

FTX-system. För större skolor är det vanligt att använda sig av roterande 

värmeväxlare som har en hög verkningsgrad och därmed minskar 

energianvändningen. Renoveras äldre skolor idag så är det vanligt att befintligt 

ventilationssystem byts ut mot FTX-system då det gör en så pass stor reducering i 

energianvändning. Läs mer om FTX-system i avsnitt 2.5.2. 

2.1.2 Så byggdes det förr 
Förr lades det inte märke till energianvändningen och innemiljön i en fastighet på 

samma sätt som idag. Idag byggs det sällan ventilation utan återvinning, 

konstruktioner med för höga U-värden etc. så länge utförandet går att lösa. Förr 

lades det inte vikt på detta utan byggnader konstruerades på sätt att det passade 

kunden. Kraven från boverket var inte lika stränga som de är idag och var inte 

heller så fokuserade kring energianvändningen.  

År 1960 såg reglerna annorlunda ut. Ventilationen som idag är så viktig att 

anpassa kring person och kvadratmeter var då så simpelt beskrivet som; 

” I vanliga klassrum och specialsalar, där lektionstiden normalt är 45 min., kan 

nöjaktig ventilation åstadkommas genom enbart utsugning utan särskilda 
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anordningar för friskluftstillförsel under förutsättning av effektiv fönstervädring 

under rasterna.”  

 

Detta utdrag är taget ur Anvisningar till byggnadsstadgan (Boverket, 1966, s. 180) 

och beskriver bra hur anpassningen av en nybyggnation skiljer sig över tid. Detta 

för att inställningen kring energifrågan skiljde sig dramatiskt. Det var inte förrän 

energikrisen på 70-talet som energi och energianvändning blev en aktuell politisk 

fråga. Kärnkraftsdebatten med omröstning i början av 80-talet bidrog ytterligare 

till att göra energifrågor till något mycket viktigt i den dagliga debatten. De 

drastiska förändringarna som klimatet genomgått globalt ger en vidare förståelse 

om varför energianvändning både generellt samt för byggnader är en så viktig 

fråga idag. 

Under 1960-talet var det mycket vanligt att använda sig av tegel. Detta kom på 

senare tid att långsamt bytas ut mot betong och träfasader men förekom ändå på 

vissa skolors fasader. Ur ett energiperspektiv är teglet ett av de bästa materialen 

för fasadkonstruktion. Tegel har en väldigt bra förmåga att behålla värmen 

innanför väggen på vintern, samt hålla värmen ute när det blir varmt ute på 

sommaren. Nackdelen med tegel är idag till största del kostnaden. Tegel är dyrt att 

framställa och köpa in när det kommer till att täcka så pass stora fasadytor som en 

skola. Teglet regerade 1950–60 talet och kom att ersättas av betongstommar med 

förfinad fasad på tidigt 70-tal. Dessa gick snabbt att bygga på plats, en egenskap 

som var viktig på grund av det snabbt ökade behovet av skolor under denna tid. 

Ventilation under tidigare år kunde variera en del beroende på skola, men det var 

ganska vanligt under tidigare 60–70 tal att skolor använde sig utav 

självdragssystem eller ”naturlig ventilation” som det även kallas. Det var inte 

förrän år 1976 som den svenska byggnormen, SBN75, satte krav på att nya 

skolbyggnader skulle använda sig av FTX-system och det var inte för än 90-talet 

som byggnadsnormerna gick över till funktionskrav (Stadsmuseet, 2016). 

 

2.2 Energibalans 
En energibalans i en byggnad kan ses som en differens mellan tillförd energi och 

byggnadens energiförluster. Uppvärmning av tappvarmvatten, 

ventilationsförluster, läckage eller transmissionsförluster är exempel på 

energiförluster i en byggnad. Den tillförda energin kan komma från interna källor 

så som spillvärme från elektriska apparater eller kroppsvärme. Energi kan även 

tillföras via externa källor så som solinstrålning. Figur 1 visar en energibalans i 

byggnad med exempel på externa och interna värmekällor. 
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Figur 1 Byggnads energibalans 

      

2.2.1 Värmekapacitet 
En avgörande faktor i energibalansen är en byggnads förmåga att lagra 

värmeenergi, dvs en byggnads värmekapacitet. Byggnader som har förmågan till 

att lagra en större mängd av värmeenergi kallas för tunga byggnader, medan de 

som klarar mindre mängder kallas för lätta byggnader. Beroende på material i en 

byggnad så dämpas temperaturförändringar i luften olika. Det skulle exempelvis 

krävas en större mängd värmeenergi för att höja temperaturen i en viss volym 

betong kontra samma volym av mineralull. Betongen anses därför ha ett större 

värmelagringsmagasin än vad mineralullen har då betongen behöver större mängd 

av värmeenergin för att komma upp i temperatur. Byggnader som består till 

största del av betong i stommen anses därför vara tunga byggnader på grund av 

dess höga värmekapacitet. Motsatta byggnader med en lättare stomme som trä 

kallas då för lätta byggnader. Tunga byggnader har därmed en stor 

temperaturutjämnande effekt, medan lättare byggnader motsatta (Sandin, 2010, s. 

62). 

 

Det som avgör en byggnads värmekapacitet beskrivs nedan i formel 1. 

Värmekapacitet C, [Ws/K] beräknas enligt 

 

𝐶 = 𝑚 ∙ 𝑐 = 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝑐    (1) 

 

där m är byggnadsdelens massa i [kg], 𝜌 är materialets densitet i [kg/m3], V är 

byggnadsdelens volym i [m3] samt c är värmekapacitet per massenhet i 

[Ws/kg·K]. 

Den värmemängd som krävs när byggnadsdelens temperatur ökar med en grad 

(alternativt avges när temperaturen sänks en grad) är byggnadsdelens 
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värmekapacitet, C. Naturligtvis har mängden material betydelse för motstånd av 

plötsliga temperaturvariationer (Sandin, 2010, s. 62).  

 

2.2.2 Köldbryggor 
Köldbryggor uppstår där ett dåligt värmeisolerande material bryter igenom ett 

bättre värmeisolerat material. Exempel på en köldbrygga kan vara anslutningen 

mellan betongbjälklag och en invändigt isolerad yttervägg. Olika konstruktioner 

ger upphov till köldbryggor i olika grad, vissa konstruktioner kan ge endast några 

procents skillnad i värmeflöde kring köldbryggorna medan andra upp till 50 %. 

Att kalla det just för köldbrygga är väldigt missledande. Det internationella 

namnet för köldbryggor är thermal bridge vilket betyder på svenska värmebrygga 

och är ett mer korrekt begrepp. Detta då för att det inte är någon kyla som 

strömmar genom köldbryggorna, utan det är värme som strömmar ut (Sandin, 

2010, s. 56).  

Köldbryggor delas upp i två olika uppföranden. Linjära köldbryggor som 

benämns genom den grekiska bokstaven, Ψ (Psi) [W/K], och är exempelvis 

anslutning i yttervägg till mellanbjälklag och tak. Utöver dessa linjära 

köldbryggor finns även punktköldbryggor som benämns av den grekiska 

bokstaven, χ (Chi) [W/K], och motsvarar takvinklar och infästningar m.m 

(Boverket, 2012, s. 44). 

 Med köldbryggor följer alltid oönskade effekter såsom värmeförluster och/eller 

ökad risk för kondensation på de kallare ytorna som uppstår. Överlag är det 

väldigt svårt att ange en värmeförlust genom köldbryggorna då det egentligen är 

extra värmeflöde som behövs för att värma upp den kallare ytan vid bryggan. 

Detta avses då vara den skillnad i värmeflöde som uppstår genom en konstruktion 

med köldbrygga gentemot en konstruktion utan (Sandin, 2010, s. 57). 

Numera finns det tredimensionella datorprogram som klarar att beräkna de flesta 

situationer, även om det är teoretiskt möjligt att beräkna det extra värmeflödet för 

vissa köldbryggor genom analytiska metoder. Dock med en mer komplicerad 

geometri, som ofta inträffar, kan nyttjandet av numeriska metoder behövas 

(Sandin, 2010, s. 57). 

2.2.3 Värmegenomgångskoefficient & transmissionsförluster 
”Den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av 

konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av konstruktionen är 

en grad”. 

Denna definition tagen ur boken praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010, s. 39) 

beskriver U-värdet. U-värde används ofta vid tillämpade beräkningar för en 

byggnadsdel. Även värmegenomgångskoefficient är ett vanligt begrepp, och detta 

har samma betydelse som U-värde. I äldre litteratur har även K-värde använts för 

att beskriva detta. Vid beräkning av U-värdet tas det hänsyn till materialets 

värmeledningsförmåga, även kallat värmekonduktivitet, samt materialets tjocklek 

vilket visas enligt formel 2.  
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Värmegenomgångskoefficient U, [W/m2·K] beräknas enligt 

 

𝑈 =
𝜆

𝑑
     (2) 

 

där λ är värmeledningstalet i [W/m·K] och d är materialets tjocklek i [m] 

Ovanstående beräkning av värmegenomgångskoefficient har beräknats med 

antaganden att byggnadsdelen var uppbyggt av homogena skikt i konstruktionen 

där U-värdet är summan av ingående skikts U-värde. För att beräkna ett U-värde 

genom en byggnadsdel behöver det tas hänsyn till att det kan finnas flera material 

i samma skikt kallat inhomogena skikt. Exempel på detta är väggar med reglar 

och mellanliggande isolering. Vid beräkning av U-värde med inhomogena skikt 

nyttjas 2 olika beräkningssätt, U-värdesmetoden samt λ-värdesmetoden (Sandin, 

2010, s. 52).  

För att få ut ett praktiskt U-värde används både U-värdesmetoden samt λ-

värdesmetoden för att ta ut ett medelvärde utav dessa två värden. Detta för att U-

värdesmetoden betraktas ge ett för lågt U-värde, samt λ-värdesmetoden ett för 

högt U-värde. Därför bildas ett medelvärde motsvarande värmemotståndet för de 

båda metoderna.  

U-värdesmetoden förutsätter att allt värmeflöde ske vinkelrätt mot väggen varav 

värmeflödet i materialen sker oberoende av varandra utan värmetransport i sidled. 

Formel 3 ger ett U-värde för väggen som helhet (Sandin, 2010, s. 53). 

Värmegenomgångskoefficient för hel vägg UU, [W/m2·K] 

 

𝑈𝑈 = 𝛼 ∙ 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∙ 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙    (3) 

 

där Uisol är värmegenomgångskoefficienten för isolerdelen i [W/m2·K], Uregel är 

värmegenomgångskoefficienten för regeldelen i [W/m2·K], α är ytandel isolering 

och β är ytandel regel. 
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Detta blir sedan det medelvärde för U-värdesmetoden som kommer användas för 

att ta ut det praktiska medelvärdet mellan U-värdesmetoden och λ-värdemetoden. 

Förutsättningarna för λ-värdemetoden blir istället att materialen har ”oändlig” 

värmekonduktivitet i tvärled. Vilket betyder att flödet kommer antas vara 

detsamma över hela ytan (Sandin, 2010, s. 53). 

Beräkningen av λ-värdemetoden börjar med beräkning av ett viktat medelvärde 

för isolering och reglar, detta gör med följande formel 4 (Sandin, 2010, s. 53). 

Värmekonduktivitet i sammansatta skikt λres, [W/m·K] beräknas enligt 

 

𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 ∙ 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙 + 𝛽 ∙ 𝜆𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙    (4) 

 

där λisol är värmekonduktivitet i isolering i [W/m·K], λregel är värmekonduktivitet i 

regel i [W/m·K], α är ytandel isolering och β är ytandel regel. 

Efter att λres beräknats med formel 4 beräknas värmemotståndet, R, ut för varje 

skikt genom följande formel 5 (Sandin, 2010, s. 54). 

Värmemotstånd R, [m2·K/W] beräknas enligt 

 

       𝑅 =
𝑑

𝜆
     (5) 

 

där d är skiktets tjocklek i [m] och λ är värmekonduktivitet i [W/m·K] 

För att slutligen få ut ett U-värde, Uλ, adderas alla värmemotstånd, R, ihop 

tillsammans med Rsi, samt Rse, som representerar värmemotståndet på inner- 

respektive yttersida. Detta nyttjas i följande formel 6 (Sandin, 2010, s. 54). 

Värmegenomgångskoefficient λ-värdesmetoden Uλ, [W/m2·K] 

 

    𝑈λ = 1/ ∑ 𝑅 =
1

Rsi + R1 + R2 ….+ Rn + Rse
   (6) 

 

 

där ∑R är summeringen av alla värmemotstånd i [m2·K/W]  
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För att sedan få fram ett U-medelvärde, Umed, som blir det slutgiltiga U-värdet för 

väggkonstruktion behövs UU samt Uλ i följande formel 7. 

Väggens medel-U-värde Umed, [W/m2·K] beräknas enligt 

 

 

      𝑈𝑚𝑒𝑑 =
2∙𝑈λ∙𝑈𝑈

𝑈λ+ 𝑈𝑈
     (7) 

 

där UU är värmegenomgångskoefficient för hela väggen i [W/m2·K] och Uλ är 

värmegenomgångskoefficient λ-värdesmetoden i [W/m2·K] 

Detta U-värde visar nu hur mycket watt värme som transmitteras genom väggen 

per kvadratmeter och kelvin. Ju högre U-värde, desto mer värme kommer 

överföras ut genom materialet. Transmittans kan tolkas genom det engelska ordet 

transfer, vilket betyder överföra. U-värdet används för att mäta 

transmissionsförlusterna i ett material. Högt U-värde ger då höga 

transmissionsförluster genom materialet, medan lägre U-värde motsatta (Sandin, 

2010, s. 39). 

2.3 Energianvändning i skola 
Energianvändningen i skolor delas in i tre olika delar, uppvärmning och 

tappvarmvatten, fastighetsel, samt hushållsel. Hushållsel bidrar med ett 

energitillskott i form av spillvärme ifrån elektriska apparater och belysning. 

Energianvändningen i en skola tar bara hänsyn till de 2 förstnämnda delarna 

uppvärmning och fastighetsel (Naturskyddsföreningen, 2016). 

Uppvärmning och tappvarmvatten är den energi som går att för att dels värma upp 

byggnaden genom ventilation eller radiatorer. Enligt BEN 2 skall 

innetemperaturen i en undervisningslokal vara 22 ˚C. Även den energi som går åt 

för att värma upp det tappvarmvatten som går genom byggnaden. Tappvarmvatten 

är det uppvärmda vatten som värmts upp för hushållsändamål såsom matlagning, 

hygien, renhållning och liknande.  

Fastighetsel avser den el som krävs för att driva fläktar och pumpar i byggnaden. 

Men också den belysning som är i allmänna utrymmen och driftrum (Boverket, 

2017d). 

Hushållsel avser belysning samt el till elektriska apparater i byggnad. 

2.4 Energiprestanda 
Under detta avsnitt förklaras vad som menas med justeringsfaktor och 

primärenergital samt hur primärenergitalet för en byggnad beräknas. 

 

2.4.1 Justeringsfaktor 
Innan utgåvan av BBR 25 presenterades användes 4 klimatzoner som boverket 

sedan tidigare tagit fram. Klimatzonerna nyttjades för att kunna bestämma 

uppförandet på en byggnad med samma energiklass oberoende på vart byggnaden 
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befann sig i landet.  Detta ansågs senare ha dålig noggrannhet då var zon täckte 

för stor yta och ersattes därför nyligen i BBR 25 av geografiska justeringsfaktorer. 

Figur 2 visas de geografiska justeringsfaktorernas indelning (Boverket, 2017, ss. 

59-62). 

 

 

Figur 2 Geografisk utbredning av områden med geografisk justeringsfaktor. I figuren visas även 

klimatzonerna I–IV. 

 

De geografiska justeringsfaktorerna definierades för att klimatzonerna ansågs 

täcka för stora områden vilket ledde till att det rådde klimatändringar inom 

zonerna. Genom att använda sig utav dessa justeringsfaktorer kunde alltså de 

befintliga zoner delas ner i mindre geografiska områden på kommunnivå där 

klimatvariationerna är betydligt mindre. Detta resulterar i mer precisa beräkningar 

på byggnader oberoende på vart de var.  

Själva avsikten med att införa dessa ändringar var inte för att förändra 

kravnivåerna som gäller idag, utan snarare bibehålla samma nivå i hela landet. 

Konsekvenserna för att åstadkomma detta blev dock att kravnivåerna i framförallt 

norra Sverige förändras (Boverket, 2017, ss. 59-62).  
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2.4.2 Primärenergital 
Primärenergital är ett mått på en fastighets energiprestanda. Detta mått infördes av 

boverket 2017 i BBR 25 och används idag som krav på byggnaders 

energiprestanda. Primärenergitalet varierar beroende på byggnadstyp. Innan 

primärenergitalet infördes i BBR 25 så kallades det för bara för energianvändning 

och mättes ut, som nu, per kvadratmeter (kWh/m2). 

Den geografiska justeringsfaktorn används i beräkning av primärenergital i 

programmet genom följande formel 8. 

Primärenergital 𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡, [kWh/m2] beräknas enligt 

 

     𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
∑ (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖

𝐹𝑔𝑒𝑜

6
𝑖=1 +𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖+𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖+𝐸𝑓,𝑖) 𝑥 𝑃𝐸𝑖

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
   (8) 

 

 där 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣,𝑖 är energi till uppvärmning i [kWh/år], 𝐹𝑔𝑒𝑜 är den geografiska 

justeringsfaktorn, 𝐸𝑘𝑦𝑙,𝑖 är energi till komfortkyla i [kWh/år], 𝐸𝑡𝑣𝑣,𝑖 är energi till 

tappvarmvatten i [kWh/år], 𝐸𝑓,𝑖 är fastighetsenergi i [kWh/år], 𝑃𝐸𝑖 är 

primärenergifaktor per energibärare i [kWh/år] och 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 är invändig area i [m2]. 

2.5 Ventilationssystem 
Det här avsnittet handlar om olika ventilationssystem, SFP samt förklarar 

värmeåtervinning i värmeväxlare och dess verkningsgrad.  

2.5.1 Ventilation med självdragssystem 
Själva principen för självdragssystem är väldigt enkel. Varm luft inomhus stiger 

uppåt och skapar ett undertryck i byggnaden genom att det försvinner ut ur huset 

via luftkanaler. Detta undertryck gör nu att ny luft sugs in utifrån via otätheter i 

huset. Inga fläktar eller mekaniska anordningar behövs för att det skall fungera. 

Självdrag är dock väldigt känsligt, något så litet som isoleringsfilter på fönstren 

kan göra att ventilationsflödet inte blir tillräckligt. Skulle självdraget gå genom 

skorstenen, som många självdragssystem gör, så skulle självdraget bli sämre bara 

genom att sluta elda kamin. Figur 3 nedan visar funktionen av självdrag. 
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Självdragsystem är energislösande på så sätt att de inte använder sig av någon 

form av värmeåtervinning utan skickar ut all värme alstrad från insidan ut i 

omgivande luft. Självdrag är även svårt att justera eftersom det är 

temperaturskillnaden som driver flödet, dvs ju högre temperaturskillnad desto 

högre flöde. På sommaren när det knappt är någon temperaturskillnad alls så blir 

det därför minimal ventilation. På vintern när det är hög temperaturskillnad blir 

flödet å andra sidan ofta för kraftigt (Svenskventilation, 2018). 

2.5.2 Ventilation med fläktstyrt från- och tilluftssystem med återvinning 
Fläktstyrt till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning (FTX), till skillnad 

från självdragsventilation fungerar FTX-system på följande sätt att istället för att 

endast suga in luft i byggnaden, alstra värme, och sedan skicka ut den igen. Så tar 

FTX-system in luft genom tilluftsdon som blåser genom rummet in till 

frånluftsdon, innan det skickas ut från byggnaden går luften dock igenom en 

värmeväxlare som på vägen ut överför en stor del av den alstrade värmen i 

frånluften till inkommande tilluft. Ett nytt roterande aggregat idag kan ha så pass 

hög verkningsgrad som 86 %. Figur 4 nedan visar funktionen av ett FTX-system. 

 

 

 

 

 

 

      

  

Till skillnad från självdragssystem så är inte FTX-system beroende av 

utetemperaturen på det sätt som självdraget är. FTX-system är idag ett av det mest 

stabila, ekonomiska och kompletta ventilationssystemen som finns. Det är ett 

Figur 3 Förklarande bild av ett 

självdragssystem. 

Figur 4 Funktion av FTX-system. 
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ventilationssystem som inte styrs genom väderförhållanden och dessutom 

återvinner det mesta av energin i frånluften. Jämfört med självdrag och andra 

ventilationssystem så är FTX-systemet separerat från uppvärmningssystemet, 

vilket betyder att värmekälla fritt kan väljas (Svenskventilation, 2018). 

2.5.2.1 Värmeåtervinning 
Värmeåtervinning uppkommer när ett luftaggregat använder sig utav en 

värmeväxlare för att återvinna värme i frånluften, luften som kommer inifrån, till 

att värma upp luften som kommer utifrån och skall skickas in i fastigheten. 

Luftaggregat som kopplas med värmeväxlare kallas vanligen för FTX-system, 

fläktstyrt från- och tilluftssystem med värmeväxlare, som är det vanligaste 

systemet idag. FTX-systemet karaktäriseras idag bäst för sin torra 

temperaturverkningsgrad. Den torra temperaturverkningsgraden är normalt sett 

den intressanta verkningsgraden då det i praktiken är den torra luften som kan 

återvinnas. Trots att fuktigare luft i teorin innehåller större energimängd, går det 

inte att återvinna allt för fuktig luft när utetemperaturen är under -7˚C. Detta 

medför att ju högre torr temperaturverkningsgrad ett FTX aggregat har, desto 

större möjlighet till återvinning överlag (Omvärldsbevakning, 2012). Beroende på 

FTX-system har olika leverantörer olika prestanda vilket har att göra med olika 

fläkteffekt och avfrostningsinverkan (Energirådgivningen, 2016).  

För att beräkna fram verkningsgraden används följande formel 9. 

Verkningsgrad η, [%] beräknas enligt 

 

𝜂 =
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒
     (9) 

 

där Ttill är tilluft i [˚C], Tute är uteluft i [˚C] och Tfrån är frånluft i [˚C]. 

Bland flertalet olika värmeväxlare på marknaden är plattvärmeväxlare och 

roterande värmeväxlare de mest populära.   

2.5.2.2 Plattvärmeväxlare 
Plattvärmeväxlare är den vanligaste värmeväxlaren på marknaden och finns i två 

olika varianter, korsströmsvärmeväxlare och motströmsvärmeväxlare. De är oftast 

relativt små och betjänar i första hand mindre hus som enfamiljshus, samt 

flerfamiljehus som har separata ventilationsanläggningar. De fungerar så enkelt 

som att den varma frånluften passerar veckade aluminiumplåtar inne i växlaren 

som värms upp, samtidigt på andra sidan av de veckade plåtarna tar tilluften upp 

värmen från plåtarna och för in värmen i huset igen. Plattvärmeväxlare har typiskt 

en temperaturverkningsgrad mellan 60 – 90 %, där den torra 

temperaturverkningsgrader ligger över 70 %. 

2.5.2.3 Roterande värmeväxlare 
En annan typ av värmeväxlare är roterande värmeväxlare som istället för att 

värma upp en veckad plåt mellan till- och frånluft, har ett roterande hjul bestående 

av veckade aluminiumprofiler som roterar tvärs med från- och tilluft. Hjulets ena 
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halva värms upp av frånluften som sedan roterar in till tilluften som tar upp 

värmen och för in det i fastigheten. Roterande värmeväxlare har normalt en torr 

temperaturverkningsgrad på över 80 %.  

2.5.2.4 SFP 
SFP betecknar den specifika fläkteleffekten och definieras som från och 

tilluftsfläktarnas summerade eleffekt dividerat med det största transporterade 

luftflödet, antingen frånluft eller tilluft. Detta visas i nedanstående formel 10 

(BBR 25 s.7). 

  Specifika fläkteleffekten SFP, [kW/(m3/s)] beräknas enligt 

 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃

𝑞
    (10) 

   

   

Specifika fläkteleffekten, SFP [kW/(m3/s)] är kvoten av fläktarnas eleffekt, P 

[kW], dividerat på luftflödet, q [m3/s]. 

2.6 Livscykelkostnadsanalys 
En livscykelkostnadsanalys är det resultat som blir av en ekonomisk analys där 

intäkter samt kostnader för en produkt eller projekt sammanställs över dess 

livslängd. Livscykelkostnadsanalys eller LCC-analys som det oftast kallas, kan 

användas för att utvärdera olika alternativ vid utveckling, konstruktion, underhåll 

eller offertgivning (Expowera, 2018).  
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3 Objektbeskrivning 
I Figur 5 nedan ser vi området som skolan befinner sig i, med delbyggnad A – C i 

mörkare takfärg i övre del av figur och delbyggnader D – G i ljusare takfärg i 

nedre parten av figuren. Nedre högra hörn befinner sig delbyggnad H (idrottshall) 

som uteslutits i projekt. Fastigheten som undersökts ligger belägen i Hökensås, 

Tidaholm, och ligger i de sydligare delarna av landet. Fastigheten ligger i zon för 

justeringsfaktor 1.0.  

 

Figur 5 Översiktlig bild på skolområdet där byggnadsdelar är utmärkta med A-H. 

På skolområdet finns det 3 delbyggnader, en äldre del som tydligt syns med 

mörkare tak på övre delen av bilden, A-C. En lite nyare del som visas med ljusblå 

tak på nedre delen av bilden, D-G, samt en idrottshall i högra delen av bilden, H. 

Själva skolan är en enplansbyggnad med källargång och krypgrund. Objekten som 

undersöks i denna rapport kommer vara hus A, C, D, E, F samt G. Vikten i hus A 

samt C kommer ligga på klimatskal, och för D-G på ventilationen. Detta 

utelämnar delbyggnader B samt H.  

 

3.1 Byggnad A & C 
Byggnad A & C stod klar 1967 och är uppbyggt som ett enplanshus med fläktrum 

i källarplan. Byggnaden för A & C sträcker sig till en stor del av hela skolområdet 

som syns i Figur 5.  

3.1.1 Väggkonstruktion 
Yttervägg är bestående av en ytterfasad av tegel på 120 mm, med 100 mm 

mineralull som isolerar innanför för att sen avsluta med 120 mm betong. 

A 

B 

C 

D F E 

H 

G 
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Innerväggar är uppbyggda av 26 mm gips med en 32 mm luftspalt på vardera sida 

samt 30 mm lätt isolering. Källarväggar är konstruerade med 200 mm betong. 

3.1.2 Bjälklag & yttertak 
Bjälklag i byggnad A samt C utgörs av armerad betong. Ovan denna ligger 70 mm 

cellplast samt 150 mm dräneringslager med geotextil ovanpå. 

Byggnaderna har två olika taktyper där den första typen är isolerad med 130 mm 

mineralull, har ett kaiserbjälklag och även ett ventilerat utrymme. Den andra 

taktypen är mindre isolerad, 100 mm mineralull, och saknar ett ventilerat utrymme 

samt bjälklag. Båda taktyper är papptak som täcker byggnad A samt C. Se Figur 6 

för en sektionsbild på byggnad A samt tydligare detaljer för yttertak.  

 

  

Figur 6 Taktyper för byggnad A & C. 

Taktyperna skiljer sig lite i lutning beroende på byggnad. Byggnad A har en större 

vinkel på lutningen för taket, medan byggnad C har en mindre lutning. Båda 

taktyperna är låglutande tak. Se Figur 7. 

 

Figur 7 Sektionsvyer på byggnad A & C. a) byggnad A. b) byggnad C. 

3.1.3 Fönster & dörrar 
Fönster antogs inte varit utbytta på byggnaderna sedan nybyggnation och antas ha 

en ålder omkring 50 år. Fönstertyperna finns inte fastställda utan antogs vara 1+1 

kopplade bågar med U-värden som hamnar på 2,7 W/m2∙K, vilket var den 

a) 
b) 
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fönstertyp som var populär att använda under 1960–70 tal. Detta gäller för både 

byggnad A samt C. 

Dörrar som också är okända har antagits till öppningar i väggen som under 

beräkning varit stängda.  

 

3.1.4 Uppvärmning & ventilationssystem 
Uppvärmningen i delbyggnad A samt C betjänas av tre FTX-system. Två av dessa 

FTX-system är placerade och betjänar byggnad A (röd pil). Det tredje systemet 

betjänar byggnad C, samt suger frånluft från en liten del av delbyggnad G (blå pil 

till höger). Fjärrvärme är kopplad mot huset för att kunna värma upp 

tappvarmvatten samt varmluften som skickas ut i lokalerna. Figur 8 nedan visar 

placering av diverse ventilationssystem.  

 

 

 

Figur 8 Placering av betjänande FTX-system i delbyggnad A samt C. 

  

  

FTX 
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3.2 Byggnad D till G 
Delbyggnad stod klar 1997 och även där är uppbyggt som ett enplanshus med 

fläktrum i källarplan. Byggnaden har en krypgrund under plan 1 som täcker 

största delen av byggnaden. På sektionen nedan visas krypgrunden under 

markplan, samt fläktstruktur med fläktrum på källarplan. Figur 9 nedan visar ett 

sektionssnitt på byggnader D, E och F. 

 

Figur 9 Sektionssnitt på byggnad D-F, visar källargång samt krypgrund. 

   

3.2.1 Uppvärmning & ventilation 
Uppvärmningen av byggnad sker genom fjärrvärmen som värmer upp 

tappvarmvatten samt den luft som sedan passerar ut genom tilluftsdon placerade i 

lokalerna. Befintliga tilluftskanaler är dragna i krypgrund för att sedan ledas upp 

till deplacerande tilluftsdon i lokaler. Dessa don förses via ett fläktförstärkt 

självdragssystem som betjänar byggnad D till G. Självdragssystemet har ett 

installerat värmebatteri som används för att värma upp luften till behaglig 

temperatur. Mer om självdragssystem står i kapitel 2.5.1. Nedan i Figur 10 visas 

kulvert för självdrag i byggnad D-G. 

 

Figur 10 Sektionssnitt av byggnad D-G som visar kulvert för självdrag.  
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4 Energiberäkningsprogram 
Sammanställning samt beskrivning av de beräkningsprogram som varit 

involverade under examensarbetets gång. Beskriver funktion och betydelse de haft 

för projektet. 

4.1 AutoCAD MEP 
AutoCAD MEP är ett program framtaget utav Autodesk, ett företag som skapar 

mjukvara. AutoCAD involverar 3D-CAD som ritar upp allt ifrån design till 

ritningar. AutoCAD MEP är en tilläggsvara som tillåter en till att designa, rita och 

dokumentera byggnadssystem. Programvaran har endast använts till att läsa av 

ritningar, rita ut kanaldimensioner samt följa och läsa av byggnadsstruktur.  

4.2 Excel 
Ett program för kalkyl samt simplare datahanteringsuppgifter som tagits fram av 

Microsoft Corporation. Programmet har använts som kalkyleringsblad för 

beräkningar samt anteckningar under projektets gång. Även färdigprogrammerade 

Excelblad som tagits fram och används utav Bengt Dahlgren AB används för att 

framställa data som ingår i beräkningar. 

4.3 IDA ICE 
IDA Indoor Climate and Energy (IDA ICE) är ett nytt simuleringsprogram som 

analyserar byggnadsstatistisk genom simuleringar. Genom att modellera och rita 

in sin referensbyggnad in i programmet och ställa in diverse parametrar kan det 

utföras simuleringar som tar fram statistik användbart för energieffektivisering. 

Genom att sedan ändra konstruktion och parametrar kan det enkelt jämföras vad 

som är energimässigt gynnsamt för varje byggnad. Programmet har använts för att 

kunna optimera skolan mot de mest energieffektiva alternativen för åtgärder till att 

minska primärenergitalet. 

4.4 Wikells sektionsdata 2017.10 
Sektionsdata 2017.10 är ett kalkylprogram som har funnits sedan 1983. 

Programmet är ett komplett kalkylprogram som har databaser för områden inom 

nybyggnation, VS, luft, el och industrirör. Programmet räknar ut byggdelar och 

visar allt från priser till tekniska uppgifter. Sektionsdata har använts för att kunna 

få fram en kalkyl på kostnader för projektets åtgärder. Själva företaget Wikells är 

ett väletablerat konsultföretag med erfarenhet inom kalkylhjälpmedel och har varit 

engagerade i över 50 år. 

  



 

20 | S i d a  

 

5 Metodik 
I detta kapitel redovisas de metoder som använts under projektets gång för att 

resultera i denna rapport. Metoder som använts för att energieffektivisera 

Hökensåsskolan genom att dels skapa en modell av den äldre delen av skolan för 

att simulera och beräkna energibesparing på dess klimatskal. Dels för att 

undersöka lönsamheten i att byta ut det befintliga självdragssystemet som betjänar 

den nyare delen av skolan, både ekonomiskt samt genom besparing av energi.  

5.1 Delbyggnad A & C 
Projektet startades genom att samla in det data som var nödvändig för 

genomförandet av beräkningar till byggnad A samt C. Data som har betydelse för 

dessa beräkningar skulle vara värmegenomgångskoefficienter, U-värden, för 

diverse konstruktionsdelar som dörrar, väggar, fönster osv. För att kunna 

genomföra diverse simuleringar i senare stadie krävs även information om 

ventilationssystem så som luftflöden, drifttid m.m. Flöden samlades in via 

ritningsunderlag som redovisade tilluftsflöde samt frånluftsflöde för varje rum i 

byggnaden. Medföljande driftkort för aggregat visade drifttider etc. U-värden 

fanns inte beskrivna i underlag, dock konstruktion för vägg, tak m. fl. fanns i 

befintligt CAD-material. På ritningsunderlag fanns inte heller fönster- eller 

dörrtyp, så nödvändiga antaganden nyttjades.  

Efter insamlingen av data påbörjades beräkningen av byggnadens 

energianvändning, primärenergitalet. Insamlad data nyttjades i en modell i IDA 

ICE för att beräkna saknade U-värden samt byggnadens energianvändning per 

kvadratmeter. Simuleringen gjorde endast på byggnad A då den blev simplare att 

modellera i programmet och lika konstruerad som byggnad C. För att se 

rimligheten i de beräknade resultaten jämfördes de med energimyndighetens 

statistik för energianvändning i lokaler 2016 (Energimyndigheten, 2017, s. 37). 

Detta primärenergital användes sedan som grund för kommande beräkningar av 

energieffektivisering.  

De energieffektiviseringsåtgärder som skall utföras på denna delbyggnad var 

kopplade till ändringar mot klimatskalet. Detta genomfördes via tilläggsisolering i 

konstruktion för väggar och tak samt ett utbyte av fönster. Genom olika 

simuleringar med olika tjocklek antecknades resultat ner i ett Excel-blad och 

jämfördes sedan genom en parameteranalys för att ta fram det mest gynnsamma 

alternativet, pris kontra besparing i energi. Resultaten togs sedan ut på 

energianvändning per kvadratmeter, primärenergital, och multiplicerades med 

totala ytan för både byggnad A samt C för att få ut en total energianvändning.  

Kostnaderna för åtgärderna togs ur ÅFs lilla prisbok 2017, alternativt från källor 

på nätet. Då ÅFs lilla prishandbok anses vara ganska överdimensionerad enligt 

vissa, gjordes en kostnadskalkyl med ÅFs priser samt en kalkyl med uppskattade 

priser tagit från nätet. Totala energianvändningen tillsammans med detta 

stoppades sedan in i en LCC-analys för att jämföra och uppskatta lönsamheten för 

Hökensåsskolan. 
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5.2 Delbyggnad D, E, F samt G 
Processen för byggnad D, E, F samt G genomfördes på liknande sätt där först data 

samlades in för att kunna användas i byggnadens energiberäkningar. Data som är 

relevant för dessa byggnader är ventilationsflöden för till- och frånluft samt 

temperaturer. Insamlade data användes i ett Excel-blad som, med ifylld data, 

skapade ett varaktighetsdiagram som jämförde två olika ventilationssystem genom 

att beräkna värmebehovet med värmeåtervinning alternativt utan. Excel-bladet 

togs fram av Bengt Dahlgren AB just för att jämföra utbytet av ett befintligt 

aggregat mot FTX-system. De parametrar som stoppades in var bland annat 

drifttid, SFP-värde, temperaturer samt summerade till- och frånluftsflöde. För 

fläktars energianvändning tillades ett SFP-värde på 2,5 kW/(m3/s) för 

självdragssystemet, samt 1,5 kW/(m3/s) för FTX-systemets fläktar. 

Varaktighetsdiagrammet redovisade data där bland annat värmebehovet, kWh/år, 

jämfördes. Ett byte av aggregat från självdrag till FTX skulle medföra en del ny 

kanaldragning för frånluft då tilluft redan är befintlig och går att använda vid 

installation. Exempel på detta har ritats upp och kartlagts i programmet AutoCAD 

men redovisas ej i denna rapport.  

För att få ett ekonomiskt perspektiv vid aggregatbyte användes programmet 

Wikells sektionsdata 2017.10. De installationer som krävdes för hela ersättningen 

av ventilationssystemet fylldes i och programmet gav en slutkostnad. Denna 

slutkostnad sattes, tillsammans med värmebehovet för byggnad per år, in i en 

LCC-analys för att jämföra och uppskatta lönsamheten för Hökensåsskolan.  
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6 Modellering & åtgärder 
Konstruktionen för modellen ritades upp i IDA ICE efter att studerat planritningen 

för byggnad A. Byggnaden skall i praktiken gå ihop med byggnad C uppe i högre 

hörnet men för att få en stängd modell i IDA ICE sattes det dit en vägg med 

extremt bra värmegenomgångskoefficient för att representera en innervägg. Utsatt 

på modell enligt planritning är fönster typ 1+1 kopplade bågar med ett U-värde på 

2,7 W/m2∙K. Takhöjd 2,5 m. Byggnaden delades in i fyra zoner då beräkning av 

energianvändning inte tar hänsyn till innerväggar. Zondelningen för modell kan 

ses nedan i Figur 11. 

 

Figur 11 Modell av byggnad A zonindelad i IDA ICE. 

    

6.1 Materialinställningar i IDA ICE 
Indata som användes för grundutförande konstruktion av väggar i modellen 

utgjordes av en tegelfasad, med isolerande mineralull och betong innanför. De 

materialinställningar som användes nyttjades för hela modellen och visas nedan i 

Tabell 1. 

Tabell 1 IDA ICE modellkonstruktion vägg. 

Material Värde enhet 

Tegel 0,58 W/m∙K 

Mineralull 0,036 W/m∙K 

Betong 1,70 W/m∙K 

  

Indata för materialdata i konstruktion tak som användes på grundutförandet i 

modell utgjordes utav två olika konstruktionstyper. Tabell 2 nedan presenterar de 

värmegenomgångstal som använts i taktyp 1. 
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Tabell 2 IDA ICE modellkonstruktion värmegenomgångstal taktyp 1. 

Material Värde enhet 

Råspont 0,14 W/m∙K 

Ventilerat utrymme 0,39 W/m∙K 

Mineralull 0,036 W/m∙K  

Kaiserbjälklag 1,70 W/m∙K 

Mineralull 0,036 W/m∙K 

Råspont 0,14 W/m∙K 

 

  De värmegenomgångstal som användes i taktyp 2 presenteras nedan i Tabell 3. 

Tabell 3 IDA ICE modellkonstruktion värmegenomgångstal taktyp 2. 

Material Värde enhet 

Råspont 0,14 W/m∙K 

Ventilerat utrymme 0,39 W/m∙K 

Råspont 0,14 W/m∙K 

Mineralull 0,036 W/m∙K 

Råspont 0,14 W/m∙K  

 
För golv mot mark användes följande materialdata för att efterlikna konstruktion 

som finns på ritningsunderlag. Tabell 4 visar värmegenomgångstal för material i 

golv mot mark. 

Tabell 4 IDA ICE värmegenomgångstal golv mot mark. 

Material Värde enhet 

Överbetong 0,14 W/m∙K 

Lättviktsbetong 0,15 W/m∙K 

LECA lättklinker 0,11 W/m∙K 

Lättviktsbetong 0,14 W/m∙K 

Dräneringsgrus 2,0 W/m∙K 
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6.2 Köldbryggor i IDA ICE 
De köldbryggor som ställdes in i programmet är inte framtagna genom beräkning 

utan endast antagna till värden genom diskussioner med kollega med erfarenhet. 

Byggnaden är byggd sent 60-tal och därmed antas köldbryggorna vara av det sämre 

laget, poor. Nedanstående Tabell 5 visar de olika värden som valts till köldbryggor 

i denna modell, samt en liten symbol som är tagen direkt ur IDA ICE. 

Tabell 5 Värmeförlust i köldbryggor IDA ICE inställningar innan åtgärder. 

Symbol Typ av köldbrygga Good – Very poor Värde Enhet 

 

Yttervägg mot platta    Poor 0,176 W/K 

 

Yttervägg mot 

innervägg 

Poor 0,1932    W/K 

 

Yttervägg mot 

yttervägg 

Poor 0,1808    W/K 

 

Fönster Poor 0,1552    W/K 

 

Tak mot yttervägg Poor 0,2664    W/K 

 

Köldbryggorna ändras sedan till något bättre, mot Typical i programmet, då de 

åtgärder som görs medför lite förbättring i köldbryggorna. Detta visas i Tabell 6. 

 

Tabell 6 Värmeförlust i köldbryggor IDA ICE inställningar efter åtgärder 

Symbol Typ av köldbrygga Good – Very poor Värde Enhet 

 

Yttervägg mot platta Typical 0,074 W/K 

 

Yttervägg mot 

innervägg 

Typical 0,064 W/K 

 

Yttervägg mot 

yttervägg 

Typical 0,104 W/K 

 

Fönster Typical 0,0292 W/K 

 

Tak mot yttervägg Typical 0,1236 W/K 



 

25 | S i d a  

 

6.3 Klimatinställningar i IDA ICE 
Den platsinställning som används till denna modell heter Lidköping (Såtenäs) och 

är den platsprofil som brukar användas kring dessa områden. Såtenäs blir även 

klimatinställningarna som i programmet går efter namnet SWE_SATENAS där den 

geografiska justeringsfaktorn är 1.0. 

Även semesterparametrar är inställda efter svensk semester och baseras på 

information från Wikipedia, profilen går efter namnet Public holiday in Sweden. 

Innetemperatur sattes till intervallet 22˚C till 23˚C. 

6.4 Ventilationsinställning i IDA ICE 
De inställningar som gjordes för ventilationssystem 1 & 2 var likvärdiga CAV 

system. Temperaturen sattes till en konstant temperatur efter värmeväxlaren på 

18.5˚C med en effektivitet på värmeväxlare på 80 %. Flödena för varje aggregat 

delades upp på zoner där ena flygeln betjänades av ett aggregat kallat LA01 och 

andra flygeln av LA02. Flödena togs sedan ut per kvadratmeter och lades in i 

programmet. Tabell 7 nedan redovisar flöde per zon och aggregat. Driftkort 

hänvisas till Bilaga A. Driftkort. 

Tabell 7 Flöden för ventilationsaggregat LA01 samt LA02 i byggnad A. 

Zoner Aggregat Frånluftsflöde Tilluftsflöde Enhet 

Zon 1 LA02 1,81 0,6 L/s∙(m2) 

Zon 2 LA02 3,60 3,5 L/s∙(m2) 

Zon 3 LA01 3,30 3,7 L/s∙(m2) 

Zon 4 LA01 1,06 0,4 L/s∙(m2) 

 

6.5 Gratisvärme i byggnad 
Människor och apparater ger ifrån sig värme. Denna värme tolkas som gratisvärme 

i en byggnad. Dessa parametrar går att ställa in i programmet och involverar 

aktivitetsnivå, klädsel, schema för aktivitet, antal personer per zon, antal apparater 

samt antal lampor med deras input per lampa. De parametrar som ej radats upp här 

nedan är värden som tagits direkt från BBR 25 (Boverket, 2017) alternativt BEN 2 

(Boverket, 2017). 

6.5.1 Aktivitetsnivå, klädsel & schema 
Aktivitetsnivån mäts i Met och beror till största delen av vad personen är 

sysselsatt med. Met är ett mått på hur mycket energi som kroppen förbränner vid 

en viss aktivitet. Denna förbränning bidrar till gratisvärmen och beskrivs som en 

värmealstring. Den aktivitetsnivå som använts har legat på 1,2 Met. I Tabell 8 

visas några aktiviteter och dess värmealstring. 
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Tabell 8 Aktivitetslista och dess förbränningsnivå i Met. 

 Aktivitet Värmealstring, Met 

Sömn 0,8 

Vila 1,0 

Skrivbordsarbete 1,2 

Promenera 3,2 

Löprunda 7,4 

 

Aktivitetsnivån är inte den enda faktorn till värmealstring, även klädsel är en 

avgörande faktor till hur mycket värme som människor avger. Klädselfaktorn 

mäts i Clo vilket står för Clothing. Den klädselnivå som använts i modellen är 0.7 

± 0.25 Clo. I Tabell 9 visas en kort presentation av olika klädselnivåer. 

Tabell 9 Klädselnivåer 

Typ av klädsel Isolerförmåga, Clo 

Lätt sommarklädsel 0,5 

Tunn arbetsklädsel 0,7 

Normal inomhusklädsel 1,0 

 

De scheman som varit inställda i programmet har skapats genom egen erfarenhet 

där raster och lunch lagts till. Schemat är inlagt att passa måndagar till fredagar 

och gäller alltså inte på helgdagar. Nedan visas en simpel Figur 12 på just detta 

schema där den procentuella närvaron är på Y-axeln och timmarna på X-axeln.  

 

 

Figur 12 Schema över antalet personer i byggnaden måndagar - fredagar. 

Belysningen i byggnaden har även där schemalagts på sätt att det skall passa en 

skoldag. Även där har det anpassats på så sätt att det skall passa måndagar till 

fredagar, ej helgdagar. Detta schema kontrollerar även apparater i byggnaden. 

Figur 13 nedan visar schema över belysning. 

 

 

Figur 13 Schema över belysningen & apparater måndagar – fredagar. 
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6.6 Övriga inställningar i IDA ICE 
De inställningar som inte tagits upp i avsnittet har valts enligt förinställda värden i 

programmet och har ej förändrats.  

6.7 Åtgärder som undersökts 
De åtgärder som lagts fram för byggnad A och C har varit fokuserade på 

klimatskal då detta var uppdraget. För byggnad D – G undersöktes åtgärder på den 

befintliga luftbehandlingen. Undersökningen för luftbehandlingssystem gjordes i 

Excel-blad framtaget av företag Bengt Dahlgren. Beräkningsbladet är framtaget 

för just sådana projekt där olika ventilationssystemslösningar jämförs mot 

byggnad, exempel på detta blad hänvisas till Bilaga F. 

6.7.1 Klimatskal byggnad A & C 
Åtgärder där fokus ligger på klimatskal byggnad A samt C har delats ner i vägg- 

och takkonstruktion, samt utbyte av befintliga fönster. För att minska byggnadens 

energianvändning framförs olika förslag på tilläggsisolering som sedan jämförs i 

en parameteranalys. De tjocklekar på isolering som undersökts är 45 mm, 95 mm, 

145 mm samt 195 mm. 

Befintliga fönster har i beräkningar ersatts av fönster med lägre U-värde, 

kringliggande det U-värde som används för fönsterval vid nybyggnation idag. 

Inget specifikt märke av fönster har valts. U-värdet har baserats på erfarenhet av 

kollegor som under diskussioner bidragit med nödvändiga data. Ingen 

parameteranalys utfördes för fönster. 

6.7.2 Ventilationssystem i byggnad D - G 
Den befintliga ventilationen i byggnad D – G har jämförts med ett utbyte mot 

FTX-system. I jämförelsen har tänkbara fläktrum markerats på ritningar för att 

undersöka om systembytet är möjligt. Även en del rördragning har ritats ut för att 

undersöka möjlighet för system samt kanallängder för kostnad. Då 

självdragsventilationen har befintliga rör för tilluft låg största fokus på inritning av 

frånluftskanaler. Kanalritning presenteras inte i rapport utan har endast använts 

som underlag för kostnad.  
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7 Resultat 
I detta avsnitt presenteras de resultat som beräknats fram i program IDA ICE samt 

beräkningsunderlag i Excel. Resultaten är indelade efter byggnad och åtgärd. 

Byggnad A samt C gjordes beräkningar för energieffektivisering via klimatskal, 

medan byggnad D – G undersöktes för energieffektivisering av befintlig 

ventilation. För vardera förslag redovisas en LCC-analys. 

7.1 Effektivisering av byggnad A & C 
Här redovisas de resultat som berör delbyggnad A samt C i form av tabeller och 

figurer. 

7.1.1 U-värden för olika konstruktionsåtgärder 
Nedan visas de olika U-värden som påverkats vid undersökning av 

konstruktionsåtgärder se Tabell 10. Från grundutförandet har tilläggsisolering i 

vägg samt tak undersökts, även fönsterbyte från befintliga fönster har bytts ut mot 

mer energieffektiva fönster. 

Tabell 10 Olika U-värden presenteras för varje klimatskalsåtgärd. 

Utförande Del av byggnad U-värde, W/m2·K 

Grundutförande Fönster 2,7 

 Tak 0,21 

 Väggar 0,31 

Tilläggsisolering 

vägg 

Väggar 0,14 

Tilläggsisolering 

tak 

Tak 0,11 

Fönsterbyte Fönster 0,95 

 

7.1.2 Parameteranalys klimatskal 
För att avgöra vilken tjocklek som är fördelaktig att nyttja vid tilläggsisoleringen 

gjordes en parameteranalys. Analysen gjordes för att undersöka den årliga 

besparingen per kvadratmeter, gentemot materialkostnaden för fyra olika 

tjocklekar; 45 mm, 95 mm, 145 mm samt 195 mm. En analys gjordes för vägg 

samt en analys för tak. Nedan visas resultaten av detta, för att göra det tydligare 

lades en trendlinje ut för att visa lutningen för lönsamhet. Diagrammen nedan kan 

tolkas så att de alternativ som befinner sig under trendlinjen är lönsamma att 

utföra, medan de alternativ som befinner sig ovan trendlinjen har en för hög 

materialkostnad jämfört med den årliga besparingen. I diagrammen har den 

tjocklek som antagits vara mest lönsam för Hökensåsskolan markerats med orange 

färg. För vägg har detta valts till 145 mm tjock mineralullsisolering. Figur 14 

nedan redovisar parameteranalysen för vägg i ett diagram. 
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Specialfall för parameteranalys till tak då taket på byggnad A samt C består av två 

taktyper med två olika tjocklekar. Därför medför detta resultat två fördelaktiga 

tjocklekar i parameteranalysen som markerats med orange färg. För taktyp 1 

valdes till 145 mm, samt 195 mm mineralullsisolering för taktyp 2. mer om 

taktyper i avsnitt 3.1.2. Figur 15 nedan visar parameteranalysen för tak i ett 

diagram. 
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Figur 14 Parameteranalys som representerar vägg 

Figur 15 Parameteranalys som representerar tak. 
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7.1.3 Energianvändning  
Den resulterande energianvändningen för varje besparingsåtgärd samt för 

summerade åtgärdsförslaget presenteras nedan i Tabell 11. Tabellen visar en total 

minskning från grundutförande konstruktion på 152,6 MWh med det 

energieffektiviseringsförslag som lagts fram. Kompletta energirapporter från 

simuleringar hänvisas till Bilaga B. Resultatrapport IDA ICE. 

 

Tabell 11 Energianvändning, besparing samt u-värdeförändring redovisas. 

Åtgärd Energianvändning 

kWh/m2 

Energibesparing 

efter åtgärd 

kWh 

U-värde 

före åtg. 

W/m2·K 

U-värde 

efter åtg. 

W/m2·K 

Utbyte av fönster 123,5 34937,5 2,7 0,95 

Tilläggsisolering 

145 mm i vägg 

128,1 22080,5 0,31 0,14 

Tilläggsisolering 

145 mm i tak 

122,1 38850,5 0,21 0,11 

Tilläggsisolering 

195 mm i tak 

119,9 44999,5 0,21 0,10 

     

Tre ovanstående 

åtgärder 

tillsammans 

81,4 152607   

 

Med den nya konstruktionen som blir med tilläggsisolering samt fönsterbyte 

hamnar primärenergitalet på 81,4 kWh/m2 jämfört med den nu befintliga 

konstruktionen som har ett primärenergital på 136 kWh/m2. Detta presenteras i 

stapeldiagrammet i Figur 16 nedan. 

 

Figur 16 Stapeldiagram av primärenergital på befintlig konstruktion samt ny konstruktion. 
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Som resultat besparas årligen 167 868 kronor på att utföra åtgärderna. Detta 

beräknas med ett fjärrvärmepris på 1,10 kr/kWh. Detta visas i nedanstående 

Tabell 12. 

Tabell 12 Årlig besparing på åtgärd. 

Utförande Årlig 

energianvändning 

i kWh 

Energibesparing i 

kWh 

Besparing i kr, 

1,10 kr/kWh 

Grundutförande 380 120 - - 

Tilläggsisolering 

samt fönsterbyte 

227 513 152 607 167868 

 

7.1.4 LCC-analys 
För att få en större uppfattning om vad den faktiska kostnaden är för att utföra 

renoveringen med de åtgärder som lagts fram har en LCC-analys utförts. 

Materialkostnad som använts vid beräkningar hänvisas till Bilaga C. Prisuppgifter 

samt yta. LCC-analysen har beräknats med ett antaget fjärrvärmepris på 1,10 

kr/kWh. Skulle det utföras en renovering med de prisuppgifter tagna ifrån ÅFs 

lilla prishandbok skulle det resultera i en rak pay-off på 44,2 år. Skulle detta 

istället utföras med förslagna priser tagna från olika entreprenörers webbsida 

skulle pay-off tiden istället hamna kring 32 år, men detta kan dock variera 

beroende på entreprenör. LCC-analysen beräknades med en kalkylperiod på 30 år, 

kalkylränta på 5 %, elprisökning på 3 % samt fjärrvärmeprisökning på 2 %. Nedan 

i Tabell 13 redovisas resultatet av LCC-analys för klimatskal. Mer detaljer av 

LCC-analys hänvisas till Bilaga D. LCC-analys Excel klimatskal. 

Tabell 13 LCC-analys för energieffektivitetsåtgärd klimatskal 

 

LCC-analys Alternativ 1 Alternativ 2a Alternativ 2b 

Totala investeringskostnad 0 kr 9 384 165 kr 6 797 225 kr 

Energikostnad per år, kWh 418 132 250 264 250 264 

LCC-totalkostnad 8 887 000 kr 14 308 000 kr 11 708 000 kr 

Rak pay-off 0 år 44,2 år 32,0 år 

 

Alternativ 1: Grundutförande, inga åtgärder utförs.  

Alternativ 2a: Följande åtgärder görs på klimatskal, 145 mm tilläggsisolering i 

vägg, 145 mm + 195 mm tilläggsisolering i tak, samt utbyte av befintliga fönster. 

Beräknat på prisuppgifter från lilla prishandboken ÅF. 

Alternativ 2b: Följande åtgärder görs på klimatskal, 145 mm tilläggsisolering i 

vägg, 145 mm + 195 mm tilläggsisolering i tak, samt utbyte av befintliga fönster. 

Beräknat på prisuppgifter taget från nätet. 
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7.2 Energieffektivisering av byggnad D, E, F samt G 
Här redovisas de resultat som beräknats fram vid undersökning om byte av 

ventilationssystem från självdragssystem mot FTX-system i byggnad D - G.  

7.2.1 Energianvändning 
Det befintliga självdragssystemet hade ett årligt värmebehov på 292 000 kWh. Ett 

byte av detta system mot FTX-system skulle minska värmebehovet från detta till 

dryga 17 000 kWh per år istället. Även elanvändningen för fläktarna skulle näst 

intill halveras från 47 000 till 28 000 kWh/år. Detta skulle minska kostnaden per 

år, där reducering av både värmebehov samt elanvändning av fläkt är inräknat, 

med lite mer än 300 000 kr. I Tabell 14 nedan redovisas resultatet som beräknats 

fram i ett beräkningsblad i Excel, framtaget av företaget Bengt Dahlgren, hänvisas 

till Bilaga F. Luftbehandling med värmeväxlare. 

Tabell 14 Besparing vid byte av ventilationssystem. 

Utförande Årliga 

värmebehovet 

kWh/år 

Elanvändning 

fläktar kWh/år 

Årlig kostnad i 

uppvärmning 

kr/år 

Självdragsventilation 292 036 47 025 321 240 

FTX-ventilationssystem 16 793 28 215 18 720 

 

7.2.2 LCC-analys  
För att få fram en uppskattad pay-off tid användes en LCC-analys för 

ventilationsbytet. Den materialkostnad som använts har beräknats fram genom 

datorprogrammet Wikells sektionsdata 2017.10, mer om programmet i avsnitt 4.4. 

Programmet beräknar ut ett pris beroende på de komponenter som utses. I detta 

fall skulle 2 aggregat installeras för att betjäna byggnad D – G. Ventilationsrör 

som skulle behöva dras i byggnad dimensioneras och ritades ut på CAD-ritning. 

Längderna på ventilationsrören lades in i Wikells för att få ut en kostnad. 

Programmet räknar med arbetskostnad samt håller sig uppdaterad efter material 

och kostnad som finns på marknaden. Detta gav en total investeringskostnad på 

2,3 Mkr som användes i kalkylen i Tabell 15 nedan. Ett utbyte av 

självdragssystemet skulle enligt LCC-analysen ge en pay-off tid på 7,1 år. Mer 

detaljer hänvisas till Bilaga E. LCC-analys Excel ventilation. 

Tabell 15 LCC-analys av ett ventilationsbyte. 

LCC-analys Alternativ 1 Alternativ 2 

Totala investeringskostnad 0 kr 2 318 417 kr 

Energikostnad per år, energi 321 200 kr 17 600 kr 

Energikostnad per år, el 57 600 kr 33 600 kr 

LCC-totalkostnad 5 185 000 kr 3 077 000 kr 

Rak pay-off 0 år 7,1 år 

 

Alternativ 1: Befintligt självdragssystem, åtgärd utförs ej. 

Alternativ 2: Utbyte till FTX-system.  
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8 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras de resultat från tidigare avsnitt om effektivisering av 

klimatskal på byggnad A & C, samt ventilation som undersökts i byggnad D – G. 

8.1 Effektivisering av byggnad A & C 
Diskussion om de åtgärder som lagts fram för energieffektivisering av byggnad A 

samt C. Här diskuteras IDA ICE samt utförd simulering, parameteranalys för olika 

tjocklek av mineralull samt LCC-analysen. 

8.1.1 IDA ICE 
En hel del antaganden krävdes för att kunna genomföra simuleringarna i IDA ICE. 

Då programmet är väldigt avancerat var det svårt att fylla i alla parametrar med 

precision och därför användes flera referensvärden från BBR 25 och BEN 2, 

värden som idag skall användas vid energiberäkningar, t.ex. värden för 

gratisvärme, personers värmeisolering och alstringsförmåga. 

IDA ICE kan simulera många olika scenarion med stor variation av indata. 

Simuleringarna var väldigt användbara gällande energianvändning och det blev 

enkelt att energieffektivisera klimatskal på modellen som ritats upp. Tiden räckte 

dock inte till för beräkning av ventilationsåtgärden för byggnad D – G. 

Antaganden för värmeförluster i köldbryggor gjordes för att grundutförande 

modell skulle matcha en gammal skola byggd på sent 60-tal. En utbildningslokal 

byggd på sent 60-tal hade referensvärden på primärenergital, taget från BEN 2, 

kring 130 kWh/m2. När parametrar för konstruktion och invändig gratisvärme 

sattes justerades primärenergitalet för modellen genom försämring alternativt 

förbättring av köldbryggorna. Köldbryggorna justerades tills att värdet matchade 

referensvärdet från BEN 2.  

De U-värden som användes som referensvärden för åtgärd tilläggsisolering 

eftersträvades ifrån BBR 25 som satt U-värden på vägg samt tak till 0,18 W/m2·K 

respektive 0,14 W/m2·K. U-värden som användes i modellkonstruktion var bättre 

och låg lite lägre. U-värde på fönster valdes ut baserat på information av kollegor 

som använde sig av det värde vid egna beräkningar. Refererat till BBR 25 så ligger 

det maximala U-värde som skall nyttjas vid fönsterbyte på 1.2 W/m2·K. 

8.1.2 Parameteranalys 
Parameteranalys gjordes för tilläggsisolering på vägg samt för tak. Jämförelsen 

mellan fyra olika tjocklekar av mineralull gjordes för att få fram en besparing av 

energi, kWh/m2, jämns med kostnaden för materialet, kr/m2. För att undersöka 

lönsamheten fylldes de fyra tjocklekarna in i ett diagram. I diagrammet lades en 

trendlinje för att uppskatta lutningen för varje tjocklek. Lutningen mellan varje 

punkt representerar förhållandet mellan besparingen i energi kontra kostnaden för 

materialet. De punkter som hamnar över trendlinjen tolkas alltså som icke 

lönsamma, medan de punkter som lägger sig under trendlinjen motsatsen. För 

tilläggsisoleringen i tak blev det ett specialfall där taktyp 1, för att hamna under 

referensvärde för U-värdet, fick en tjocklek. Medan taktyp 2 tilläggsisoleras med 
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en annan tjocklek. Ingen parameteranalys genomfördes för fönster då det U-värde 

som användes som referensvärde angavs av kollegor i tidigare skede. 

Då det är väldigt många parametrar som spelar roll kring simulering och beräkning 

av energianvändningen kan resultaten variera väldigt mycket beroende på modell. 

Kravet på primärenergital i BBR 25 ligger på 80 kWh/m2 vid renovering eller 

nybygge. Det primärenergital som åtgärder på klimatskal resulterade i hamnade 

kring 81 kWh/m2. Men med så många beroende parametrar är det svårt att avgöra 

exakt vad primärenergitalet kommer bli beräknat genom simuleringar i IDA ICE.  

8.1.3 LCC-analys 
LCC-analysen som genomfördes för att kolla lönsamheten för åtgärd på byggnad 

över tid hamnade kring ganska höga pay-off tider. Dock är det väldigt svårt att 

genomföra en LCC-analys för byggnader med tegelfasad då en tegelfasad är 

väldigt svårtolkad. Tegel är ett otroligt hållbart material som tål natur och slit 

väldigt bra. Detta gör skötsel- och underhållskostnader svåra att avgöra. Därför är 

underhåll för tegelfasad satt till 0 i beräkningen. För fönster har dock ett underhåll 

på 450 000 kronor vart tionde år lagts till om ingen åtgärd genomförs, detta för att 

var tionde år kommer vanligtvis renovering av gamla fönster genomföras om inga 

nya fönster appliceras. Då priser för entreprenad var väldigt svårt att finna så 

användes två olika alternativ vid beräkning i LCC-analysen. Alternativ 2a där 

priser som endast tagits från ÅFs lilla prishandbok användes i beräkning. 

Alternativ 2b prisuppgifter som fåtts tag i på webbsidor från olika byggtjänster. 

8.2 Effektivisering av byggnad D, E, F samt G 
Här diskuteras resultatet som beräknats fram för ventilationsbytet i byggnad D – 

G. Bland annat lite om beräkningen fram till resultatet, samt prisbedömning och 

LCC-analys. 

8.2.1 Beräkningsblad i Excel 
Beräkningen för denna åtgärd gjordes lite mer precis vid beräkning av det årliga 

värmebehovet. Beräkningen utfördes i ett Excelberäkningsblad framtaget av Bengt 

Dahlgren, beräkningen var i princip självberäknande. Parametrar som luftflöde, 

drifttid samt inne- och utetemperatur bestämdes tillsammans med en 

verkningsgrad på värmeväxlaren i FTX-systemet. Därefter beräknade Excelbladet 

fram värmebehovet med värmeväxlare, samt värmebehov utan. Simpla 

beräkningar som gav bra resultat av energianvändningen för självdrag samt FTX.  

8.2.2 Prisbedömning 
Wikells sektionsdata 2017.10, som användes för beräkning av pris för ett helt 

systembyte, funkade bra. Ganska simpelt program med drag och släpp funktioner 

samt färdiga installationer så som fläktrum etc. med allt inkluderat. 

Kanaldragningen fick ritas ut och dimensioneras på ritningar i AutoCAD men 

gjordes endast för prisberäkningen samt platsmöjligheter. Antal meter kanal och 

dimension lades sedan till i program. För att kunna nyttja FTX-system i alla 

byggnader krävdes två stycken aggregat på grund av platsbrist men påverkade inte 

allt för mycket prismässigt. 
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8.2.3 LCC-analys 
Beräknade investeringskostnaden lades in i en LCC-analys för att undersöka 

lönsamheten för denna åtgärd över tid. Underhållet var inte lika svårbedömt utan 

sattes till 3000 kronor per år för fläktservice hos självdragssystemet, samt till 5000 

kronor per år för FTX för drivrem och fläktservice.  

8.3 Resultatdiskussion 
Diskussion angående de resultat de åtgärder som lagts fram resulterat i. 

Klimatskalsåtgärderna och ventilationsåtgärden där lönsamhet diskuteras 

tillsammans med de argument till varför åtgärden bör genomföras eller inte. 

8.3.1 Åtgärda klimatskal 
Då det är väldigt många parametrar som spelar roll kring simulering och beräkning 

av energianvändningen kan resultaten variera väldigt mycket beroende på modell. 

Kravet på primärenergital i BBR 25 ligger på 80 kWh/m2 vid renovering eller 

nybygge av lokal. Det primärenergital som åtgärder på klimatskal resulterade i 

hamnade kring 81 kWh/m2. Men med så många beroende parametrar är det svårt 

att avgöra exakt vad primärenergitalet kommer bli beräknat på simuleringar i IDA 

ICE. Men eftersom det primärenergital som beräknats fram genom simulering i 

program ligger så nära inpå kravet kan det anses genomförbart.  

 

Priset som beräknats och använts i LCC-analysen har beräknats med separata 

prisuppgifter där tak, vägg och fönster har enskilda prisuppgifter. Exempelvis så är 

byggställning inräknat i prisuppgifter för var och en av åtgärderna. Samt vid 

utförandet av en fasadrenovering sker oftast fönsterbytet i samma vända. Det är 

alltså mer rimligt att en genomföring av framlagd åtgärd kommer bli billigare än 

framräknat prisförslag. Men med beräknad investeringskostnad skulle pay-off tid 

hamna mellan 32 och 44,2 år. Detta är en hög pay-off tid, dock måste det tas 

hänsyn till att byggnaden har en tegelfasad vilket förmodligen kommer stå i 

ytterligare 50 år. Sen även ha i baktanke att total investeringskostnad i verklighet 

förmodligen inte kommer ligga på samma prissumma. 

8.3.2 Åtgärda ventilation 
Det befintliga självdragssystemet har ett värmebehov som ligger kring dryga 

300 000 kWh per år, ett utbyte av detta system mot ett FTX-system skulle sänka 

detta värmebehov ner till 17 000 kWh per år. Denna reducering i värmebehov 

skulle ge en årlig besparing på ungefär 300 000 kronor per år samt en pay-off tid 

på 7,1 år. Vanligtvis ligger pay-off tiden för ett utbyte mot FTX-system mellan 5-8 

år. För att göra detta utbyte möjligt skulle det dock krävas en dragning av 

ventilationskanaler på en redan mycket begränsad yta.  
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9 Slutsats 
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits från de resultat som detta 

projekt resulterat i. Här presenteras även svar på de frågeställningar som rapporten 

baseras på men även förslag på fortsatt arbete. 

9.1 Resultat och beräkningar 
En presentation av de slutliga resultat som beräkningar i projektet resulterat i.  

9.1.1 Energianvändning och primärenergital i byggnadsdel A & C  
Genom parameteranalys undersöktes tjocklek på tilläggsisolering för väggar samt 

tak. Fönstret har sedan tidigare skede ett redan bestämt U-värde på 0.95 kWh/m2. 

Med parametrar och utförda åtgärder i konstruktion kan byggnaden minska 

energianvändning med drygt 153 000 kWh årligen, ca 168 000 kronor per år. Detta 

skulle ge ett minskat primärenergital från 136 till 81,4 kWh/m2 vilket ligger kring 

det krav som BBR 25 ställt.  

9.1.2 LCC-analys för byggnadsdel A & C 
LCC-analysen genomfördes med 3 olika utfall, ett utfall där ingen åtgärd utförs, 

ett utfall med prisuppgifter från ÅF, samt ett utfall med prisuppgifter tagna från 

nätet. Alternativ med prisuppgifter från ÅF skulle ge en pay-off tid på 44 år, 

alternativ med webbaserade prisuppgifter skulle ha en pay-off tid på 32 år. Värt 

att upprepa att investeringspriserna för dessa alternativ troligt är väldigt 

överdimensionerade gentemot det verkliga totala investeringspriset som skulle bli 

vid ett utförande.  

9.2.1 Ventilationsutbyte i byggnad D – G   
I undersökningen av ett utbyte av befintligt självdragssystem mot ett FTX-system 

beräknades värmebehovet för självdraget till 292 000 kWh per år. Detta skulle 

reduceras till 17 000 kWh/år istället om befintligt system byttes mot ett FTX-

system. Även energianvändningen för fläktarna skulle reduceras från 47 tusen till 

28 000 kWh årligen. I kronor skulle denna besparing ligga kring 300 000 kronor 

varje år.  

9.2.2 LCC-analys ventilationsbyte 
LCC-analysen utfördes med två utfall, ett där inget utförs och självdragssystemet 

behålls, samt ett utfall där självdraget byts ut mot FTX-system. Med prisuppgifter 

tagna från Wikells sektionsdata 2017.10 skulle kostnaden för utbytet ligga kring 

2,3 Mkr där kanaldragning, fläktrum och arbetstid är inkluderat. Detta skulle ge en 

pay-off tid på ca 7 år. 

  



 

37 | S i d a  

 

9.2 Frågeställningar 
Vilka energieffektiviseringsåtgärder av byggnadens klimatskal kan läggas 

fram för den äldre delen av skolan? Är detta lönsamt att genomföra? 

De åtgärder som undersöktes på byggnad A samt C klimatskal hade största fokus 

kring tilläggsisolering i tak samt väggar, även utbyte av befintliga fönster. Genom 

parameteranalys undersöktes mineralullens tjocklek och valdes till 145 mm i 

väggar, samt 145 mm tak där det finns mer befintlig isolering. I tak där det är 

mindre befintlig isolering tillades 195 mm mineralull. Befintliga fönster (U-

värde=2,7) byttes mot fönster med lägre värmegenomgångskoefficient (U-

värde=0,95). Detta skulle spara in 168 000 kronor årligen, 153 000 kWh/år. 

Åtgärderna har enligt beräkningar på höga priser fått höga pay-off tider, mellan 32 

– 44 år beroende på alternativ, men med tanke på att den verkliga 

investeringskostnaden troligtvis kommer vara lägre, samt att byggnaden 

förmodligen kommer ha en livstid på ytterligare 50 år, anses detta vara lönsamt att 

genomföra. 

 

Är ett utbyte av det befintliga självdragssystemet i byggnadsdel D-G 

ekonomiskt lönsamt över tid. Hur stor påverkan av energibesparingen skulle 

detta ge?  

Då självdragssystemet har befintliga tilluftskanaler dragna till varje rum behöver 

inte allt för mycket dragning av tilluft genomföras. Detta minskar kostnaden ner 

till ca 2,3 Miljoner kronor för utbytet av systemet. Samtidigt sparas ca 300 000 

kr/år vid byte av systemet. Detta medför en pay-off tid på ca 7 år. 

Energibesparingen skulle ligga kring 295 000 kWh årligen. Detta anses vara 

lönsamt att genomföra. 

 

9.3 Fortsatt arbete 
Då det är väldigt svårt att tolka och utföra en LCC-analys för tegelfasad skulle 

detta behöva genomföras av någon med erfarenhet. Utförandet av en 

parameteranalys för fönster skulle likaväl vara relevant då en gjordes för vägg och 

en för tak. Det som avgjorde var att jag i tidigt skede av projektet fick information 

om att använda detta U-värde. Då det är väldigt svårt att hitta priser för sådana 

saker som tilläggsisolering av en hel tegelfasad så skulle detta även undersökas 

noggrannare genom att ringa upp entreprenörer och jämföra priser. Med en större 

tidsram hade kanalsystemet kunnat ritats upp i CAD för det nya 

ventilationssystemet. 

 

  



 

38 | S i d a  

 

Referenser 
Boverket. (1966). Anvisningar till byggnadsstadan BABS 1960. Landskrona. 

Boverket. (2012). Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. Karlskrona. 

Boverket. (2014a). Atemp. Hämtat från Boverket: https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-

och-renovera-energieffektivt/Atemp/ 

Boverket. (2017). Byggnadens energianvändning vid normalt brukande och ett normalår -

BEN 2.  

Boverket. (2017). Konsekvensutredning BBR 25. Karlskrona. 

Boverket. (2017a). Hållbar utveckling. Hämtat från Boverket.se: 

http://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/hallbar-

utveckling-i-oversiktsplaneringen/begreppet-hallbar-utveckling/fn/ 

Boverket. (2017b). Beräkning och mätning. Hämtat från Boverket.se: 

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/berakning-

och-matning/ 

Boverket. (2017c). Om boverkets byggregler, BBR. Hämtat från Boverket.se: 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/regler-om-byggande/boverkets-

byggregler/om-bbr/ 

Boverket. (2017d). Byggnadens fastighetsenergi. Hämtat från Boverket.se: 

https://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-

energieffektivt/energikrav/byggnadens-fastighetsenergi/ 

Ekonomifakta. (2017). Energianvändning per sektor - internationellt. Hämtat från 

Ekonomifakta.se: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-

internationellt/Energianvandning/ 

Energimyndigheten. (2017). Energistatistik för lokaler 2016. Eskilstuna. 

Energirådgivningen. (2016). Värmeåtervinning ur frånluften. Hämtat från 

Energiradgivningen.se: https://energiradgivningen.se/foretag/varmeatervinning-ur-

franluften 

Europeiska kommissionen. (2018). Europa 2020-strategin. Hämtat från Ec.europa.eu: 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-

coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-

semester/framework/europe-2020-strategy_sv 

Expowera. (2018). Livscykelkostnadsanalys. Hämtat från Expowera.se: 

https://www.expowera.se/att-kunna/livscykelkostnadsanalys 

Fn-förbundet. (2016). Omställning till hållbar värld brådskar.  

Naturskyddsföreningen. (2016). Faktablad: Energianvändning . Hämtat från 

Naturskyddsforeningen.se: 

https://www.naturskyddsforeningen.se/skola/energifallet/faktablad-energianvandning 



 

39 | S i d a  

 

Omvärldsbevakning. (2012). Avfrostning sänker verkningsgrad. Hämtat från 

Omvarldsbevakning.byggtjanst.se: 

https://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/artiklar/2012/januari/avfrostning-sanker-

verkningsgrad/ 

Rörprodukter. (2018). Värmeväxlare. Hämtat från Rorprodukter.se: 

http://www.rorprodukter.se/varme/varmevaxlare 

Sandin, K. (2010). Praktisk byggnadsfysik. Lund. 

Stadsmuseet. (2016). Historik: fasader. Hämtat från Stadsmuseet.stockholm.se: 

https://stadsmuseet.stockholm.se/om-hus2/fasader/historik-fasader/ 

Svenskventilation. (2018). FTX - Ventilation med värmeåtervinning. Hämtat från 

Svenskventilation.se: http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-

ventilera/ftx-varmeatervinning/ 

Svenskventilation. (2018). Självdragssystem. Hämtat från Svenskventilation.se: 

http://www.svenskventilation.se/ventilation/olika-satt-att-ventilera/sjalvdragssystem/ 

 

  



 

I 

 

Bilaga A. Driftkort 

 

Driftkort för luftbehandlingsaggregat LA03 



 

II 

 

 

Driftkort för luftbehandlingsaggregat LA03 
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Driftkort för Hökensåsskolans fjärrvärme VP01 
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Driftkort för Hökensåsskolans fjärrvärme VP01/VVC1 
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Bilaga B. Resultatrapport IDA ICE 
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Bilaga C. Prisuppgifter samt yta 
Klimatskalsåtgärder Nätbaserade prisuppgifter kr/m2 Prisuppgifter ÅF kr/m2 

Vägg   

Rivning av yttervägg tegel 600 1520 

Tilläggsisolering + panel 1500 1900 

Summering ovanstående 2100 3420 

Tak   

Takrenovering med 

tilläggsisolering 

700 1000 

Fönster   

Fönsterbyte  8000 8370 

Materialkostnad   

Mineralull per kvm 259 390 

 

Delbyggnad Typ av yta Area m2 

Byggnad A Fasadyta 742 

 Fönsteryta 166 

 Dörryta 24 

 Fasadyta med tegel 552 

 Takyta 1675 

 Atemp 1345 

   

Byggnad C Fasadyta 708,25 

 Fönsteryta 99 

 Dörryta 8 

 Fasadyta med tegel 601,25 

 Takyta 1547 

 Atemp 1450 

   

Summerat byggnad A & C Atemp 2795 

 

 

Klimatskalsåtgärder Nätbaserad slutkostnad kr Lilla prisboken ÅF slutkostnad 

Vägg   

Tilläggsisolering av 

tegelvägg 

2 421 825 3 911 155 

Tak   

Takrenovering med 

tilläggsisolering 

2 255 400 3 222 000 

Fönster   

Fönsterbyte 2 120 000 2 218 050 

   

Summering kostnad 6 797 225 9 384 165 
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Bilaga D. LCC-analys Excel klimatskal 
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Bilaga E. LCC-analys Excel ventilation 
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Bilaga F. Luftbehandling med värmeväxlare 

 


