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Sammanfattning 

Varbergs kommun har som mål att minska energibehovet i deras byggnader med 20% fram till 2020, 

kommunens resultat kommer jämföras mot referensåret 2009. 

Syftet med denna rapport är att beskriva genomförandet och resultatet av en energikalkyl som 

levererats till Varbergs kommun. Projektet genomfördes på en förskola som ägs av Varbergs 

kommun. Förskolan är en större enplansvilla med kallvind, byggåret var 1991. 

Energikalkylen som levererats följer energimyndigheternas mall på energikartläggning [1] och 

innehåller en utredning av hur energin i byggnaden är fördelad samt energibesparingsåtgärder. 

Energibesparingsåtgärderna som visat goda resultat i energikalkylen har sedan fördelats i två 

budgetar, en låg budget som har en grundinvestering under 100 000 SEK och en med hög budget 

som har en grundinvestering under 1 000 000 SEK 

 

Åtgärderna som innefattas i den låga budgeten kommer ge en möjlig energibesparing på totalt 11,5% 

årligen och en återbetalningstid på sex år. Energibehovet blir då 208 KWh/m2, år.   

 

Åtgärderna som innefattas i den höga budgeten kommer ge en möjlig energibesparing på totalt 

43,6% årligen och en återbetalningstid på ungefär 21 år. Energibehovet blir då 133 KWh/m2, år. 

 

Energibesparingsåtgärder som inte gett något positivt resultat kommer också att beskrivas i denna 

rapport. 
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Abstract 

The municipality of Varberg aims to reduce the energy needs of their buildings by 20% until the year 
2020, the municipality's results will be compared to the reference year 2009. 
The purpose of this report is to describe the implementation and results of an energy calculation 
delivered to the municipality of Varberg. The project was carried out at a preschool owned by the 
municipality of Varberg. The preschool is a larger one-floor villa with a cold attic, the year of 
construction was 1991. 
The energy calculation that have been delivered follows “Energimyndigheternas” template on energy 
survey [1] and contains an analysis of how the energy in the building is distributed and possible 
energy saving measurement. 
The energy saving measurements that showed good results in the energy calculation have since been 
divided into two budgets, one low budget with a base investment below 100 000 SEK and one high 
budget with a base investment of less than 1 000 000 SEK 
 
The measures included in the low budget will provide a potential energy savings of a total of 11.5% 
annually and a payback time of six years. The energy requirement will then be 208 KWh/m2, year 
 
The measures included in the high budget will provide a potential energy saving of 43.6% per annum 
and a payback time of approximately 21 years. The energy requirement will then be 
133 KWh/m2, year 
 
Energy saving measure that did not show any positive results are also included in this report. 
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1. Inledning 
Följande stycke, som ger en bakgrund till mitt projekt, är ett citat från ”Strategi för 

energieffektivisering” [2]. 

"För att förstärka det lokala och regionala energi- och klimatarbetet beslutade regeringen 2009 om 

ett statligt stöd till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt med energieffektivisering i 

den egna verksamheten. Stödet ges under en femårsperiod 2010 - 2014.  

Varbergs kommuns bidragsansökan beviljades 2010. 

Under förutsättning att villkoren för stödet uppfylls kommer Varbergs kommun att erhålla 315 000 kr 

årligen under fem år, det vill säga sammanlagt 1 575 000 kr.  

Kommunen åtagande är att fastställa en strategi för energieffektivisering, arbeta aktivt för att 

genomföra strategin och genomföra minst två av de energieffektiva åtgärderna som anges i 

förordningen (2009:893). Varje år ska kommunen också redovisa resultat och effekter till 

Energimyndigheten". 

Kommunens strategi för energieffektivisering har som huvudmål att energianvändningen i byggnader 
(tillhörande kommuns förvaltning och bolag) ska ha minskat med 10% fram till 2014 och 20% fram till 
2020 jämfört med basåret 2009. Energianvändningen för tjänsteresor (inom kommuns förvaltning 
och bolag) ska ha minskat 10% fram till 2014 och 20% fram till 2020. 
 

1.1 Problembeskrivning  
Energikalkylen kommer att göras på Karlbergs förskola som ägs av Varbergs kommun. 

Förskolan har i dagsläget en hög energianvändning och det bör därför finnas goda möjligheter till 

energibesparingsåtgärder. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att hjälpa Varbergs kommun minska energibehovet i sina byggnader.  

1.3 Mål 
Målet med kalkylen är att ta fram rimliga energibesparingsåtgärder på Karlbergs förskola. 

Kommunen har själva inte lagt någon begränsning utan de åtgärder som ger ett positivt resultat skall 

redovisas i kalkylen. De åtgärder som skapar bäst resultat kan sedan kommunen använda på liknande 

byggnader och bör därför presenteras på ett tydligt sätt i kalkylen. 
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2. Teori 
Denna sektion presenterar de teoretiska delarna bakom projektet. 

2.1 Återbetalningstid 

Följande ekvation, som beskriver återbetalningstid, gör det enkelt att förstå lönsamheten med olika 

investeringar.  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑡ä𝑘𝑡
⁄  

2.2 IDA ice 
Ida ice är ett simuleringsprogram ifrån EQUA som används för att göra energiberäkningar. I denna 

rapport kommer programmet att användas för att göra simuleringar på energibesparingsåtgärder 

som är alltför avancerade för att handräkna. IDA ice kommer också användas för att dela upp den 

totala energianvändningen så att det blir lättare att se hur stor del av besparingen de olika 

delåtgärderna står för, exempelvis belysning eller ventilation [3]. 

2.3 Energisignatur 
En energisignatur kan beskrivas med en graf där energianvändning (y-axel) plottas mot 

utetemperatur. Energianvändningen mäts i kilowattimmar vilket innebär att en energisignatur är 

tidbaserad. Om energisignaturen ska vara noggrann bör tidsupplösningen vara så liten som möjligt. 

Beräkningarna i denna rapport använder dagliga värden som tidsintervall. 

2.3.1 Pumpstoppstemperatur 
Vid en viss utetemperatur behöver inte byggnaden uppvärmning, vilket kallas 

pumpstoppstemperatur. Eftersom det då inte behövs någon värmetillförsel kan 

cirkulationspumparna stanna och pump el sparas. 

En slutsats som kan dras ifrån en energisignatur är vad pumpstoppstemperaturen skall vara inställd 

på. 

2.4 Byggnadens Klimatskal 
Begreppet Klimatskal sammanfattar byggnadens yttre skal, dvs väggar, tak, fönster, dörrar och golv.  

Karlbergs förskola är en större enplansvilla med kallvind, den uppvärmda arean är 428 m2. 

Byggnaden byggdes år 1991 och inget är gjort på Klimatskalet sedan byggnationen. 

I följande fem sektioner beskrivs uppbyggnaden av klimatskalets olika delar. 
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2.4.1 Uppbyggnad fasaden 
Fasaden är en tegelvägg isolerad med mineralull, fasadens uppbyggnad i förskolan visas i figur 1. 

Detta är en mycket vanlig konstruktion men om förskolan hade byggts idag hade förmodligen 

fasaden haft mer isolering, 350 mm isolering är inte orimligt att anta. 

  

 

Figur 1. Fasadens uppbyggnad 

2.4.2 Uppbyggnad golvet 
Golvet är platta på mark vilket innebär att det inte finns någon krypgrund under golvet. 

Figur 2 är ett urklipp ur förskolan ritningar som visar på golvets uppbyggnad.  

Om förskolan byggts idag hade förmodligen mer isolering används, 100–200 mm mer isolering är inte 

orimligt att anta. 

 

Figur 2. Golvets uppbyggnad. 
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2.4.3 Uppbyggnad taket mot kallvind 
Figur 3 är ett urklipp ur ritningarna på förskolan och visar uppbyggnaden av taket mot kallvinden. 

 

Figur 3. Innertakets uppbyggnad. 

2.4.4 Fönster 
Fönsterna som är i byggnaden är treglasfönster och varit installerade sedan förskolan byggdes 1991. 

Skicket på fönsterna är bra, så ett byte till energifönster kommer förmodligen bidra till ett väldigt 

litet resultat. 

Tabell 1 visar på fönsterareorna i olika zoner, för att se vart de olika zonerna är placerade se bilaga 1.  

Tabell 1. Fönsterarean i de olika rummen i Karlbergs förskola  

 

2.4.5 Utedörrar 
Dörrarna är precis som fönsterna ”originaldörrarna” ifrån byggåret 1991. Eftersom ingen beskrivning 

på dörrarnas uppbyggnad finns, antas dörrarnas konstruktion motsvara vanliga utedörrar, dvs 

dörrarna har ett U-värde runt 1 W/m2K.  
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2.4.6 Skyddsrummet 
I förskolan finns det också ett skyddsrum som är inbyggt i själva villan och omfattar zonerna 124, 125, 

128, 129, 130 [bilaga 1]. Uppbyggnaden av skyddsrummets ytterväggar är 350 mm betong samt 90 

mm fasadtegel på utsidan. Taket mot kallvinden är också 350 mm betong med lösull på vinden. 

Utöver väggarna och taket är fönster och dörrar samma som resten av byggnaden. 

2.5 Interna värmekällor i byggnaden 
I följande två sektioner behandlas de interna värmekällor som påverkar energianvändningen.  

2.5.1 Hushållsapparat i byggnaden 
Förskolan är utrustat med tre kompletta kök. Ett av köken är till för att förbereda mat till samtliga i 

byggnaden, men dessutom har båda avdelningarna varsitt kök som används mycket sällan. 

Varje avdelning har också två torkskåp dvs fyra torkskåp finns totalt i byggnaden, dessutom finns en 

tvättmaskin och en torktumlare. 

Utöver utrustningen ovan finns också ett antal laddare till mobiler och datorer. 

Denna utrustning påverkar förstås elförbrukningen samtidigt som det genereras värme som kommer 

att lagras i byggnaden. Hur mycket av eleffekten som omvandlas till värme kommer att beräknas 

med hjälp av IDA ice. 

2.5.2 Belysningen i byggnaden 
Belysningen i byggnaden består till huvuddels av lysrör (36 W och 18 W) samt enstaka 

glödlampor/led lampor. Varje lysrörsarmatur innehåller två lysrör och är original från när förskolan 

byggdes.  

Den relativt omoderna belysningen använder stor effekt vilket leder till onödigt hög elförbrukning 

samtidigt som belysningen genererar värme.  
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Tabell 2 är uppdelad i zoner [se bilaga 1 för placering av zoner], tabellen visar installerad 

belysningseffekt i varje rum. 

Tabell 2. Den installerade belysningen i rummen i Karlbergs förskola. 

 

2.6 Ventilation 
Karlbergs förskola har ett till och frånluftssystem med värmeåtervinning, ett så kallat  

FTX-system [4] som installerades i byggnaden under byggåret 1991.. 

Värmeåtervinningen sker i en korsströmsvärmeväxlare och utbytet är ”luft till luft”. 

FTX systemet är också utrustat med ett värmebatteri som värmer tilluften efter värmeväxlaren, 

värmebatteriet är en ”vatten till luft” värmeväxlare som tar sitt varmvatten ifrån fjärrvärmen. 

 

Fläktarna i ventilationen är remdrivna och drivs av en elmotor per fläkt med märkeffekten 

2,3/0,5 kW.. 

Ventilationen styrs av en tidkanal som medför att ventilationen är avstängd under natten [bilaga 2] 

2.7 Uppvärmning 
I byggnaden finns det installerad golvvärme samt ett värmebatteri i tilluftskanalen, båda är 

inkopplade till fjärrvärmenätet. 

2.8 Tappvarmvatten 
Tappvarmvattnets värme växlas mot fjärrvärmenätet. 
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Det finns inget loggat data för varmvattenförbrukningen, så för att kunna uppskatta en realistisk 

förbrukning genomfördes en beräkning med hjälp av den dagliga fjärrvärmeförbrukningen och 

utetemperaturen. 

Byggnadens pumpstoppstemperatur är 17 grader vilket betyder att när det är 17 grader ute används 

fjärrvärme bara till varmvattenförbrukningen. 

Med hjälp av arbetstider och semesterdagar beräknades den årliga varmvattenförbrukningen till 

ungefär 3000 KWh eller 5% av den totala fjärrvärmeförbrukningen. 

 

2.9 Energistatistiken 
I denna sektion presenteras energianvändningen i förskolan. 

2.9.1 El 
Figur 4 visar KWh el (fastighetsel, fläkt el och pump el) för varje månad och åren 2013 till 2017. 

Mätvärdena för december 2013 och februari 2014 visar på orimliga värden och har i denna rapport 

tolkats som mätfel. 

 

Figur 4. Stapeldiagram för elförbrukningen år 2013 till 2017 
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Figur 5 visar KWh el för varje månad år 2017. Inverkan av semester och höga utomhustemperaturer 

syns tydligt under juli månad när byggnaden står tom och cirkulationspumparna går på sparlåga. 

Eftersom ventilationen är igång som vanligt under semestertiden minskar däremot inte fläktelen. 

 

Figur 5. Stapeldiagram för elförbrukningen år 2017 
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2.9.2 Fjärrvärme 
Figur 6 visar KWh fjärrvärme (uppvärmning samt varmvatten) för varje månad och för åren 2013 till 

2017. Mätvärdena för december 2013 och februari 2014 visar på orimliga värden och har i denna 

rapport tolkats som mätfel.  

 

Figur 6. Stapeldiagram för fjärrvärmeförbrukningen år 2013 till 2017 

Figur 7 visar kWh fjärrvärme för varje månad år 2017. Syns tydligt att fjärrvärmebehovet minskar 

kraftigt med utetemperaturen. Byggnaden står också tom pga. Ledighet ifrån den 7 juli till den 8 

augusti vilket också påverkar förbrukningen då inget varmvatten används. 

 

Figur 7. Stapeldiagram för fjärrvärmeförbrukningen 2017. 
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2.10 Antaganden 
I denna sektion presenteras de antaganden som gjorts för att kunna genomföra energikalkylen. 

2.10.1 Belysningen 
För att kunna få en uppfattning av hur stort effektbehov belysningen har behövdes tidkanaler för 

belysningen fastställas, dessa tidkanaler fastställdes med hjälp av observation av hur belysningen i 

byggnaden används samt arbetstider och semesterperioder. 

Efter observation av hur belysningen används fastställdes det att tre tidkanaler kommer behövas, en 

för ”hög användning” av belysningen, en för ”medelanvändning” och sen för ”låg användning”. 

 

Hög användning:  

Belysning PÅSLAGEN mån-fre 10 h/dag 

Belysning AVSLAGEN lör-sön, röda dagar samt hela perioden semesterperioden (3 juli till 6 augusti) 

Används till huvudbelysningen i rum där folk befinner sig hela dagarna tex allrum, kapprum och kök. 

 

Medelanvändning: 

Belysning PÅSLAGEN mån-fre 5,5 h/dag 

Belysning AVSLAGEN lör-sön, röda dagar samt hela perioden semesterperioden (3 juli till 6 augusti) 

Används i rum som används ofta men har nedsläckt belysning när ingen är närvarande tex WC och 

vilorum. 

 

Låg användning: 

Belysning PÅSLAGEN mån-fre 0,5 h/dag 

Belysning av lör-sön, röda dagar samt hela perioden semesterperioden (3 juli till 6 augusti) 

Används i rum som sällan används och har nedsläckt belysning majoriteten av tiden tex förråd. 

Men också för belysning som sällan tex läslampor och belysning till köksfläktar. 

2.10.2 Personer i byggnaden 
Antal personer i byggnaden är normalt åtta vuxna och 40 barn under vardagar mellan 07:30-17:30.  

Tyvärr finns inte möjligheten att lägga till barn i IDA ice men genom att anta att fyra barn genererar 

ungefär lika mycket värme som en vuxen kan man räkna som om det befinner sig 18 vuxna i 

byggnaden. 
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2.10.3 Hushållsmaskiner 
Många av maskinerna som används på förskolan saknar märkplåt eller att den sitter otillgänglig, 

varför följande antaganden har gjorts [5]: 

Tvättmaskin: 1250 W 

Torktumlare: 2000 W 

Spis: 1500 W 

Ugn: 1500 W 

Kylskåp 100 W 

Frys 120 W 

 

Tidkanal för maskiner har uppskattats med hjälp av personalen på förskolan: 

Radio: 30 min/dag 

Ugn: 2 h/vecka 

Spis: 40 min/dag 

Diskmaskin: 1 h/dag 

Värmebox: 1 h/dag 

Torkskåp: 30 min/dag & skåp 

2.10.4 Ekonomi 
Vid beräkning av återbetalningstiden behövs ett pris på kWh el och kWh fjärrvärme.  

Dessa priser bestämdes:  

0,8 SEK/kWh fjärrvärme 

1,39 SEK/kWh el 

2.11 Energibesparingsåtgärder 
Denna sektion beskriver teorin bakom ett par av de energibesparingsåtgärder som testats.  

2.11.1 Behovsstyrd ventilation 
Ventilationen går idag fortfarande under semestertider vilket kan tyckas onödigt. Om man idag vill 

stänga av ventilationen under semestern måste den alltid infalla på samma datum varje år eller också 

måste tidkanalen ändras varje år i enlighet med den lagda semestern. Om tidkanalen och den lagda 

semestern inte stämmer med varandra riskerar man alltså att ventilationen är avstängd när det 

befinner sig folk i byggnaden vilket naturligtvis är mycket dåligt för hälsa och inomhusklimat. 

 

Lösning på detta problem kan vara att ventilationen styrs via av och på larmning. 

Det betyder att ventilationen går igång då byggnaden larmas av och ventilationen slås av när larmet 

slås på.  

Detta systemet fungerar bra för förskolor eftersom det på morgonen bara befinner sig ett fåtal 

personer i byggnaden. Resterande personal och förskolebarn kommer först ett par timmar efter att 

den första personen larmat av byggnaden. Det lägre ventilationsflöde som uppstarten innebär spelar 

mindre roll eftersom det då är få personer på plats. 
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2.11.2 Temperaturförluster i ventilationskanalen. 
Om det är höga temperaturförluster i luftkanalen, alltså temperaturskillnaden mellan direkt efter 

VVX/värmebatteri till luftdonet längst bort bör kanalerna isoleras bättre.  

I förskolan är ventilationskanalerna dragna på vinden, vilket innebär att det kan förekomma höga 

temperaturförluster, speciellt när det är väldigt kallt på vinden. 

2.11.3 Byte av belysningen 
Större del av belysningen som används i Karlbergs förskola är lysrör (36 W och 18 W). 

Förutsättningarna är att större delen av belysningen är avstängd nattetid., Dessutom är alla lampor 

inte påslagna hela dagarna utan tex belysning i toalett är bara på när utrymmet används.   

2.11.4 Function Michigan Eco dörrar 
Function Michigan Eco är en dörr som är gjord för 0-energihus och har ett U-värde på 0,75 W/m2K 

och små förluster i listerna (U-värde för listerna är 0,02 W/m2K) [6]. 

2.11.5 Tilläggsisolera fasaden 
Tilläggsisolering av en fasad är dyrt och görs oftast samtidigt som om man ändå behöver byta 

fasaden på byggnaden. Trots kostnaden är det dock ett alternativ för att åstadkomma en minskad 

energianvändning i byggnaden och beräkningar på detta kommer därför ändå att genomföras. 

2.11.6 Byta till Pilkington Optitherm S3 fönster 
Fönsterbyte är normalt svårt att räkna hem ekonomiskt. Karlbergs förskola har treglasfönster i hela 

byggnaden och besparingsmöjligheten här är antagligen liten. 

För att kunna utesluta förslaget att byta fönster måste det ändå testas med simuleringsverktyget.  

I simuleringen med nya fönster används Pilkington Optitherm S3 fönster, som är ett energifönster 

med ett U- värde på 1,1 W/m2K och listernas U-värde är 0,02 W/m2K [7]. 
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3. Genomförande 
I denna sektion presenteras genomförandet av examensarbetet. 

3.1 IDA ice 
Energikalkylen genomförs med hjälp av ett simuleringsprogram. Två vanliga program för detta 

ändamål är IDA ice och BV2. IDA ice är ett mer mångsidigt program och valdes därför för 

simuleringarna i denna rapport. 

Programmeringen skedde i flera steg där steg ett var att programmera fasad, golv, tak, 

ventilationssystem, varmvattenförbrukning, geografisk placering, vindprofil och klimatprofil. 

Nästa steg var att besöka den riktiga byggnaden för att ta reda på effekten av de interna 

värmekällorna i byggnaden, det vill säga belysningen, personer i byggnaden och hushållsmaskiner. 

Tidkanaler för de interna värmekällorna etablerades också vilket beskrivs i avsnitt 2.10. 

Efter besöket lades den nya informationen in i simuleringsverktyget.  

Kvar att definiera var köldbryggorna, men eftersom köldbryggor är väldigt svåra att mäta eller att 

räkna ut beräknades köldbryggornas effekt genom test mot känt data. Det gick till så att simuleringar 

för 2017 gjordes med olika värden på köldbryggorna, energibehovet för dessa simuleringar jämfördes 

mot det verkliga energibehovet för år 2017 vilket ledde till att köldbryggornas effekt kunde 

uppskattas. 

Det resultat som kom närmast den verkliga förbrukningen hade då en felmarginal på 2,8% [Bilaga 3] 

vilket är tillräckligt bra för att användas till energikalkylen. Resultatet av simuleringen kan ses i 

Bilaga 4. 

Det sista steget var att identifiera energibesparingsåtgärder. Alla åtgärder som undersökts 

presenteras i kapitel 4. För de åtgärder som visat ett positivt resultat beräknas en återbetalningstid 

som helt enkelt visar på investeringens lönsamhet.  
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3.2 Energikalkylen 
Varbergs kommun ville få en energikalkyl samt en presentation som de själva kan ha användning av, 

men eftersom energikalkyl kan vara svårtolkad användes istället energimyndigheternas mall för 

energikartläggning [1]. 

I en energikartläggning skall det redovisas energistatistik, energibalans samt åtgärdsförslag. 

Den information som fanns angående byggnadens energianvändning var uppdelad i köpt fjärrvärme 

och köpt el. Detta innebär att en rimlig förbrukning för varmvattnet, fördelningen av elanvändningen 

samt den återvunna energin i värmeväxlaren behövde räknas ut. 

Varmvattnet beräknas med hjälp av pumpstoppen som görs under de varma dagarna för år 2017. Det 

var många dagar under 2017 som utetemperaturen var högre än 17 grader men eftersom att det 

bara finns folk i förskolan under vardagar (också tom under semestern) måste även den variationen 

vara med i beräkningen. Med hjälp av den dagliga medeltemperaturen, dagliga 

fjärrvärmeförbrukningen samt arbetsscheman beräknas ett dagligt medelvärde för 

varmvattenförbrukningen. Detta dagliga medelvärdet adderas sedan med antal arbetsdagar under 

året vilket då ger en ungefärlig varmvattenförbrukning.  

Elförbrukningen går att dela upp i fläktel, pumpel, belysning samt maskiner (hushållsmaskiner)  

Fläktelen beräknas med hjälp av drifttiderna för ventilationen medan pumpelen beräknas med hjälp 

av märkplåtarna på pumparna och de årliga timmarna som pumparna körs. 

Belysningens energiåtgång beräknas via effekten som lamporna och lysrören har samt de antagna 

tidkanalerna. 

Resterande effekt används av hushållsmaskinerna. 

Slutligen så beräknas den återvunna energin i värmeväxlaren med hjälp av IDA ice. Det bedömdes att 

verkningsgraden på värmeväxlaren är dålig och värdet på verkningsgraden sattes därför till 50%. 

Detta gjordes på grund av att värmeväxlaren visat låg verkningsgrad vid tidigare mätningar som 

genomförts av Varbergs kommun. 
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4. Resultat 
Här presenteras resultaten av samtliga energibesparingsåtgärder som undersökts samt hur 

byggnadens energianvändning fördelas. 

4.1 Ändring av pumpstoppstemperaturen 
För att se om pumpstoppstemperaturen skulle kunna sänkas har en energisignatur för 2017 

upprättats för byggnaden (se bilaga 5). 

Energisignaturberäkningen visar att 17 grader är en lämplig pumpstoppstemperatur vilket betyder 

den nuvarande pumpstoppstemperaturen på 17 grader bör behållas tills eventuella förändringar på 

byggnadens klimatskal (såsom tilläggsisolering, bättre dörrar, fönster) gjorts. 

4.2 Behovsstyrd ventilation 
Beräkningarna för vad som kan sparas med detta görs i IDA ice under förutsättningarna att 

ventilationen står still under dagar då byggnaden är tom. För beräkningsdetaljer mm, se bilagor 6-8. 

 

Besparing Fläktel i procent: 28%. 

Besparingar fjärrvärme i procent: 9,4%. 

Återbetalningstid:0,4 år. 

 

Återbetalningstiden för denna åtgärd stämmer inte helt då besparingarna görs mest på sommaren 

under semestertiden, men det visar ändå att om ventilationen var styrd av larmet i byggnaden 

kommer investeringen betala sig själv efter högst ett år. 

4.3 Temperaturförluster i ventilationskanalen 
Mätningar gjordes på tilluftsdonen och förlusterna var så små att en tilläggsisolering av luftkanalen 

inte varit lönsam., Dock skall det tilläggas att mätningarna genomfördes under våren dvs ungefär 0–

10 grader i luften omkring ventilationskanalen.  

För att helt kunna utesluta behov av tilläggsisolering på ventilationskanalerna bör mätningar göras 

under vintertid då luften runt kanalerna är betydligt kallare. 

 



16 
 

4.4 Byte av belysning 
Följande sektion presenterar resultat för två olika lösningar till belysningen. 

4.4.1 Byte till LED lysrör Corepro LEDtube, Philips och LED lysrör Master, Philips 
36 W (3350 lm) lysrör byts till 16 W (2500 lm) led, 18 W (1650 lm) lysrör byts till 8 W (800 lm) led. 

Beräkningsdetaljer mm kan ses i bilagor 9-11. 

Innan bytet av lysrören: 8998 KWh/år EL. 

Efter bytet av lysrören:4666 KWh/år EL. 

Besparing för belysningen i procent: 48%. 

Återbetalningstid: 3 år. 

 

Lysrör som behövs bytas är totalt 134 ST, där 82 ST är 36 W och 52 är 18 W. Priset för LED-lysrören 

uppskattas till 100 kr för 8 W och 150 kr för 16 W 

 

Nackdelarna med denna lösning är dock att bytet till dessa lysrören ger 38% svagare belysning samt 

att lysrören installeras i gamla armaturer.  

4.4.2 Byte av alla lysrörsarmaturer till Exaktor Moln 
Eftersom att armaturerna är gamla kan det vara en fördel att byta ut hela armaturen till Exaktor 

Moln G2 serie, 

För detta antas det att en armatur ligger på 36 W och det behövs 0,21 ST armaturer/m2, samt att det 

kostar 1000 SEK/armatur. Men eftersom att LED armaturen har ett så starkt ljus kommer 

armaturerna köras nerdimmade till halva effekten dvs 18 W. Beräkningsdetaljer mm kan ses i 

bilagor 12-15. 

 

Innan bytet: 8998 KWh/år EL 

Efter bytet: 3970 KWh/år EL 

Besparing el i procent: 55,8%  

Återbetalningstid tid: 11,6 år 

 

Livslängden för denna armaturen är ungefär 50 000 timmar, armaturerna kommer ungefär vara på 

2700 h om året. Detta blir en livslängd på 18 år om armaturerna klarar 50 000 timmar drift. 
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4.5 Minska energianvändningen för utrustningen i byggnaden 
Karlbergs förskola är utrustad med ett stort kök och ett par mindre apparater såsom datorer och 

stereo, dessa är svåra att byta ut men däremot finns det fyra ST torkskåp på 2000 W var som används 

flitigt. Torkskåpen är i bruk ungefär då vädret ute är dåligt och då 3–4 timmar per arbetsdag. 

Vid besök av förskolan visade det sig att torkskåpen ofta används för att torka ett fåtal kläder tex ett 

par handskar och en mössa. 

Det finns alternativ för torkskåp såsom ”torkskåp med värmepump” osv. Men eftersom nuvarande 

skåp är fullt fungerande och ett inköp av nya vore en dålig investering ur LCA perspektiv, uppmanas 

istället personalen på förskolan att försöka minska timmarna som torkskåpen används om dagarna. 

Samt att försöka fylla skåpen innan dom sätts på. 

4.6 Ökad verkningsgrad till VVX i ventilationen 
Temperaturmätarna i ventilationssystemet sitter i avluften, frånluften och uteluften.  

Det mäts ingen temperatur direkt efter värmeväxlaren. För att beräkna temperaturverkningsgraden 

som värmeväxlaren har, genomförs temperaturmätningar [Bilaga 16]. 

 

Eftersom en korsströmsvärmeväxlares verkningsgrad brukar ligga på 50–60% så fungerar den 

nuvarande värmeväxlaren bra, dock rekommenderas att genomföra fler mätningar när 

utetemperaturen är lägre. 

4.7 Byte av fläktar i ventilationsaggregatet 
Idag sitter det två stycken radiala fläktar som är remdrivna av varsin elmotor där tilluftsfläkten har ett 

uppmätt SFPv värde på 1,4 och 

frånluftsfläkten har ett uppmät SFPv värde på 1,3. 

 

Kommunen har som standard att en fläkt har ett SFP värde på 1,6 och då ligger fläktarna inom kravet. 

Fabrikanter av nyare fläktar kan påstå att deras fläktar har ett så lågt SFP värde som 0,1–0,5 men 

det är dock inte det verkliga värdet utan i verkligheten kommer värdet att bli betydligt högre. 

 

Därför rekommenderas att behålla nuvarande fläktar till någon större investering av 

ventilationsaggregat görs (tex byte av värmeväxlaren osv).  

4.8 Oönskade avfrostningar av värmeväxlaren 
För att en avfrostning av värmeväxlaren ska ske behöver verkningsgraden vara under 20%, 

utetemperaturen behöver vara under tio grader och att dessa två villkor är uppfyllda i minst 

tio minuter. Vid avfrostning av värmeväxlaren kringgår uteluftens flöde värmeväxlaren och går direkt 

till värmebatteriet vilket pågår i 30 minuter. 

Pumpen till värmebatteriet fortsätter gå i 3600s efter värmebatteriet slutat avge värme till tilluften. 

 

Det finns dock inget behov av avfrostning då utetemperaturen är över 0 grader vilket kontrollerades 

via den loggade historiken i värmeväxlaren. Det visade sig att funktionen var tillfredställande i detta 

avseende och ingen avfrostning sker vid plusgrader utomhus. 
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4.9 Function Michigan Eco dörrar 
Samtliga dörrar förutom dörren i zon ”entré 124” byts ut i simuleringen till Function Michigan Eco 

dörrar. Beräkningsdetaljer visas i bilagor 17-19. 

Dörren i entré 124 har en vägg på utsidan och är därför inte längre i bruk. 

Besparing uppvärmning fjärrvärme i procent: 7%. 

Återbetalningstid: 22 år. 

 

4.10 Sänkning av konstanta trycket i cirkulationspumpen 
Cirkulationspumpen VS1-P1 [bilaga 20] är inställd på att hålla konstant tryck i kanalen, det inställda 

trycket har varit åtta meter pumphöjd eller ungefär 80 KPa. Detta leder till att pumpen kommer 

behöva gå på näst intill full effekt (85 KW).  

Detta pumptrycket är för högt och kommer sänkas till en konstant pumphöjd på två meter eller 

ungefär 20 KPa. 

För att kunna beräkna den eventuella besparingen behövs ett medelflöde för kretsen. För 

beräkningsdetaljer, se bilagor 21-22. 

 

Pumpeffekt innan ändringen:2393,7 KWh/år. 

Pumpeffekt efter ändringen:1824,3 KWh/år. 

Besparing: 569,4 KWh/år. 

 

4.11 Tilläggsisolera vinden 
Vinden eller innertaken är isolerade med ungefär 400 mm lösull, så för att se om ytterligare isolering 

på vinden kan vara en lämplig lösning görs simuleringar för en tilläggsisolering på 200 mm lösull 

(alltså totalt 600 mm lösull). Beräkningsdetaljer visas i bilagorna 23-25. 

 

Besparing uppvärmning fjärrvärme i procent: 1%/år. 

Återbetalningstid: 17,6 år. 

 

4.12 Byta till Pilkington Optitherm S3 fönster 
Besparing uppvärmning fjärrvärme i procent: 26%. 

Återbetalningstid: 25,8 år. 

 

Dessa fönster är bra men väldigt kostsamma. Det var svårt att hitta rätt pris, men ett rimligt värde på 

10 000 SEK/fönster har antagits och då är också arbetet inräknat. Återbetalningstiden av en 

investering blir då 25 år. Beräkningsdetaljer visas i bilagor 26-28. 
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4.13 Tilläggsisolera fasaden 
I denna sektionen presenteras resultatet för simuleringar med olika tjocklekar på tilläggsisoleringen. 

4.13.1 Tilläggsisolering med 100 mm mineralull 
Med en tilläggsisolering av 100 mm mineralull blir det nya U-värdet på väggen 0,1411 W/m2K. 

Isoleringen placeras mellan 120 vert, regel c600 och 80 mm fasadskiva. Beräkningsdetaljer visas i 

bilagor 29-31. 

 

Besparing uppvärmning fjärrvärme i procent: 4,6%/år. 

Återbetalningstid: 102 år. 

 

4.13.2 Tilläggsisolering med 200 mm mineralull 
Med en tilläggsisolering av 100 mm mineralull blir det nya U-värdet på väggen 0,1014 W/m2K. 

Isoleringen placeras mellan 120 vert, regel c600 och 80 mm fasadskiva. Beräkningsdetaljer visas i 

bilagor 32-34. 

 

Besparing uppvärmning fjärrvärme i procent: 5,8%/år. 

Återbetalningstid: 79 år. 

 

4.13.3 Tilläggsisolering med 400 mm mineralull 
Med en tilläggsisolering av 400 mm mineralull blir det nya U-värdet på väggen 0,06484 W/m2K. 

Isoleringen placeras mellan 120 vert, regel c600 och 80 mm fasadskiva. Beräkningsdetaljer visas i 

bilagor 35-37. 

 

Besparing uppvärmning fjärrvärme i procent: 6,8%/år. 

Återbetalningstid: 69 år. 

 

Att tilläggsisolering så mycket som 400 mm är inte att rekommendera men simuleringen gjordes 

ändå för att visa på hur lite skillnaden blir i sparad effekt mot att bara isolera 200 mm. 

4.14 Byte till roterande värmeväxlare 
Korsströmsvärmeväxlaren i ventilationsaggregatet har en uppmätt termisk verkningsgrad på ungefär 

60%, vilket är bra för denna typ av värmeväxlare. En roterande värmeväxlare kan dock ha närmare 

80% i termisk verkningsgrad. Beräkningsdetaljer visas i bilagor 38-40. 

 

Besparing uppvärmning fjärrvärme i procent:  24,5%/år. 

Återbetalningstid: 9 år. 

4.15 Fördelning av energianvändning i Byggnaden 
Figur 8 visar fördelningen av elförbrukningen i Karlbergs förskola under ett år. Maskiner innebär den 

resterande fastighetselen såsom datorer tvättmaskiner torkskåp osv. 
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Figur 8. procentuella fördelningen av elförbrukningen. 
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Figur 9 visar fördelningen av en årsförbrukning fjärrvärme. 

 

Figur 9. Procentuella fördelningen av fjärrvärmeförbrukningen. 

Figur 10 visar fördelningen av energibehovet under ett år. 

 

Figur 10. Procentuella fördelningen av elförbrukningen och fjärrvärmeförbrukningen. 
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Figur 11 visar fördelningen av den totala energin i byggnaden inklusive den återvunna energin i 

värmeväxlaren. 

 

Figur 11. Procentuella fördelningen av elförbrukningen, fjärrvärmeförbrukningen och den återvunna energin. 

I tabell 3 ser vi den årliga förbrukningen i KWh sam procent för alla processer i Karlbergs förskola. 

Tabell 3. Energifördelningen i Karlbergs förskola år 2017. 
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5. Diskussion 
Varbergs kommun satte inte några kostnadsbegränsningar för de sparåtgärder som skulle kunna 

genomföras. På eget bevåg har jag därför presenterat ett hög- och ett lågkostnadsalternativ som kan 

fungera som inspiration för kommunen när eventuella investeringar ska genomföras. 

Lågkostnadsalternativet kostar alltså under 100 000 kr att genomföra och minskar 

energiförbrukningen med 11,5%. En sådan mindre investering bekostar sig själv efter 6 år. 

Högkostnadsalternativet, dvs investering för uppemot 1 000 000 kr, sparar betydligt mer energi, men 

bekostar sig själv först efter 21 år. 

 

Om kommunen i framtiden bestämmer sig för att genomföra energisparåtgärder så är min 

förhoppning att denna rapport kan fungera som inspiration och vägledning i ett sådant arbete. 
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6. Slutsats 
Varbergs kommun var ute efter att minska energianvändningen för Karlbergs förskola så mycket som 

möjligt med begränsad budget. Med ledning av detta presenteras åtgärdsförslag på två 

budgetnivåer, 100 000 SEK respektive 1 000 000 SEK. 

6.1 Rekommenderade åtgärder vid låg budget 
Av de energibesparingsåtgärder som testats i denna rapport anser jag att man bör genomföra: 

4.2 Behovsstyrd ventilation 

4.4.2 Byte av alla lysrörsarmaturer till Exaktor Moln  

4.10 Sänkning av konstanta trycket i cirkulationspump 

Utöver dessa åtgärden kommer även ventilen VS1-SV1 [bilaga 20] i undercentralen att bytas ut då 

det upptäcktes att den läckte, samt att ytterdörren i zon ”entré 124” kommer tätas då den inte 

längre används. 

 

Som tabell 4 visar, ser vi en besparing på ungefär 11% av det totala energibehovet för Karlbergs 

förskola. Investeringarna som görs för att uppnå detta resultatet är 87 180 SEK och det ger det oss en 

återbetalningstid på ungefär 6,1 år [Bilaga 41]. 

 
Tabell 4. Den årliga besparingen som kan göras om åtgärderna genomförs. 
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Figur 12 visar på hur fördelningen av den totala energiomsättningen i förskolan kommer se ut om 

åtgärderna genomförs. För jämförelse se kapitel ”2.9.3 Fördelning av det totala energibehovet” 

 
Figur 12. Procentuella fördelningen av elförbrukningen, fjärrvärmeförbrukningen och den återvunna energin. 

 

Tabell 5 visar på den totala fördelningen för energiomsättningen i Karlberg förskola. 

 
Tabell 5. energifördelningen i Karlbergs förskola om åtgärderna genomförs. 
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Figur 13 visar skillnaden mot tidigare årsförbrukningar. År 2019 visar på det möjliga resultatet om de 

rekommenderade åtgärderna genomförs. 

 
Figur 13. Stapeldiagram för totala energianvändningen år 2013 till 2017, år 2019 är det möjliga resultatet. 
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6.2 Rekommenderade åtgärder vid hög budget 
Åtgärder som rekommenderas genomföras vid en hög budget: 

4.2 Behovsstyrd ventilation 

4.4.2 Byte av alla lysrörsarmaturer till Exaktor Moln  

4.9 Function Michigan Eco dörrar  

4.10 Sänkning av konstanta trycket i cirkulationspump 

4.11 Tilläggsisolering vinden  

4.12 byte till Pilkington Optitherm S3 fönster 

4.13.2 Tilläggsisolering fasad med 200 mm mineralull 

4.14 Byte till roterande värmeväxlare 

Utöver dessa åtgärden kommer även ventilen VS1-SV1 [bilaga 20] i undercentralen att bytas ut då 

det upptäcktes att den läckte, samt att ytterdörren i zon ”entré 124” kommer tätas då den inte 

längre används. 

 

Tabell 6 visar det minskade energibehovet om åtgärderna genomförs, totalt kan byggnaden minska 

sitt energibehov med ungefär 44% årligen. Investeringskostnaden för dessa åtgärder är totalt 

781 525 SEK och ger en Återbetalningstid på 21 år [bilaga 42]. 

Tabell 6. Den årliga besparingen som kan göras om åtgärderna genomförs. 

 
 

Figur 14 visar fördelningen av energin i byggnaden efter åtgärderna är genomförda, den stora 

skillnaden ifrån originalbyggnaden är andelen återvunnen energi som har ökat kraftigt.  

 
Figur 14. Procentuella fördelningen av elförbrukningen, fjärrvärmeförbrukningen och den återvunna energin. 
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Tabell 7 visar fördelningen av energin i Karlbergs förskola efter energibesparingsåtgärderna. 

 
Tabell 7. energifördelningen i Karlbergs förskola om åtgärderna genomförs. 

 
 

Figur 15 visar skillnaden mot tidigare årsförbrukningar. Med ett bättre Klimatskal i byggnaden ser vi 

att byggnaden inte påverkas lika mycket av utomhustemperaturen och där av det jämna 

månadsbehovet som visas för år 2019.  

 
Figur 15. Stapeldiagram för totala energianvändningen år 2013 till 2017, år 2019 är det möjliga resultatet. 
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8. Bilagor 
Bilaga 1 

 

Planritning över Karlbergs förskola samt fördelningen av de olika zonerna 
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Bilaga 2 

 

Tidkanalen som i nuläget används för ventilationen i Karlbergs förskola 

 

Bilaga 3 

 

Beräkning av felmarginalen som den simulerade byggnaden har. 
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Bilaga 4 

 

Resultatet IDA ice för Karlbergs förskola 

 

Bilaga 5 

 

Energisignatur Karlbergs förskola, data ifrån 2017 

 

 

 

 



34 
 

 

Bilaga 6 

 

Besparings beräkning för att få larmet att styra ventilationen 

 

Bilaga 7 

 

Beräkning återbetalningstid för att få larmet att styra ventilationen 

 

Bilaga 8 

 

Resultat IDA ice om larmet styr ventilationen 
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Bilaga 9 

 

Beräkningarna innan och efter byte av lysrören till LED-lysrör 

 

Bilaga 10 

 

Beräkningar för investeringskostnaden samt återbetalningstiden  

 

Bilaga 11 

 

Resultat IDA ice för året 2017, efter byte av lysrör till LED 
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Bilaga 12 

 

Beräkningar för byte av lysrör armaturer till LED armatur  

 

Bilaga 13 

 

Beräkning återbetalningstid för byte av lysrör armaturer till LED armatur 

 

Bilaga 14 

 

Resultat IDA ice för 2017, efter byte av lysrörsarmaturer till Exaktor Moln LED armatur 
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Bilaga 15 

 

Beräkning livslängd i år per LED armatur16 

 

Bilaga 16 

 

Verkningsgrad värmeväxlaren i ventilationsaggregatet. 

 

Bilaga 17 

 

Beräkningar besparing för installation av Function Michigan Eco dörrar samt tätning av dörren i entré 124 

Bilaga 18 

 

Återbetalningstiden för installation av Function Michigan Eco dörrar samt tätning av dörr i entré 124 

 



38 
 

Bilaga 19 

 

Resultat Simulering IDA ice för byte av dörrar till energisnåla dörrar samt tätning av dörren i skyddsrummet 

 

Bilaga 20 

 

Driftkort för undercentralen  
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Bilaga 21 

 

Beräkningar för flöde hos sekundärkretsen i undercentralen 

 

Bilaga 22 

 

Beräkningar av besparing vid ändring av pumphöjd 

 

Bilaga 23 

 

Beräkningar besparing för tilläggsisolering vind 200 mm 

 

Bilaga 24 

 

Beräkning av återbetalningstid för 200 mm tilläggsisolering av vinden 
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Bilaga 25 

 

Resultat Simulering IDA ice för tilläggsisolering vind 200 mm 

 

Bilaga 26 

 

Beräkningar besparing för byte av fönster till Pilkington fönster 

 

Bilaga 27 

 

Beräkning återbetalningstiden för Pilkington fönster (antaget pris) 
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Bilaga 28 

 

Resultat IDA ice simulering, byte av fönster till Pilkington fönster 

 

Bilaga 29 

 

Beräkningar för 100 mm tilläggsisolering av fasaden 

 

Bilaga 30 

 

Beräkning av återbetalningstid för 100 mm tilläggsisolering av fasaden 
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Bilaga 31

 

Resultat IDA ice för 100 mm tilläggsisolering av fasaden 

Bilaga 32 

 

Beräkningar för 200 mm tilläggsisolering av fasaden 

 

Bilaga 33 

 

Beräkning av återbetalningstiden för 200 mm tilläggsisolering av fasaden 
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Bilaga 34 

 

Resultat IDA ice för 200 mm tilläggsisolering av fasaden 

 

Bilaga 35 

 

Beräkningar för 400 mm tilläggsisolering av fasaden 

 

Bilaga 36 

 

Beräkning av återbetalningstid för 400 mm tilläggsisolering av fasaden 
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Bilaga 37 

 

Resultat IDA ice för 400 mm tilläggsisolering av fasaden 

 

Bilaga 38 

 

Beräkningar för besparing vid roterande värmeväxlare 

 

Bilaga 39 

 

Beräkning av återbetalningstid för installation av roterande värmeväxlare 
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Bilaga 40 

 

Resultat i IDA ice vid installation av roterande VVX 

 

Bilaga 41 

 

Återbetalningstiden för den låga budgeten. 
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Bilaga 42 

 

Återbetalningstiden för investeringar vid hög budget. 

 


