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Abstract 

The purpose of the study was to investigate the use and losses of energy in an existing older 
building. Another purpose was also to look through various options for heating systems with 
renewable energy in the building. The aim was to reduce the use and losses of energy. The 
first step was to study the related electricity bills of the building and also perform 
measurements and calculations of the building envelope and ventilation. The next step was to 
find out the possible actions for energy saving by performing measurements and calculations. 
To calculate the loss of energy a u-value was used, which describes a materials ability to 
conduct heat. The results of the energy calculations show what is reasonable to do in the 
building considering the energy savings versus economy. The study shows that it is important 
to first analyze and adjust the building envelope and ventilation before a new heating system 
is installed. That is to reduce the risk of an over-sizing of the heating system. It is not optimal 
to correct the entire building at energy efficiency because it is not economically feasible. All 
necessary actions of energy saving should be taken as a package where the most profitable 
should be picked out and executed. An older building is often of great value and therefore its 
appearance should be safeguarded at energy efficiency. 
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1. Inledning 
 
Miljöproblemen är något som har hamnat i stort fokus under senare tid. Vi håller på att 
förstöra vår egen jord och därmed förutsättningen för liv. Ett av de mest oroande och 
svårbemästrade miljöproblemet är växthuseffekten där den främsta källan är utsläpp av 
koldioxid. Orsaken till koldioxidutsläppsökningen i världen är eldning av fossila bränslen 
som kol, naturgas och olja. Vår användning av fluorerade gaser som används i vissa kemiska 
processer och i kyl- och luftkonditioneringsanläggningar påverkar också dem växthuseffekten. 
Om vi inte agerar snarast kommer konsekvenserna att leda till enorma miljöförödelser 
(Bokalders och Block 2009). 
  
Mycket av energin vi använder kommer från fossila bränslen och i framtiden kommer dessa 
att bli en bristvara eftersom tillgångarna är begränsade (Bokalders och Block 2009). Detta 
kommer med stor sannolikhet att leda till strängare krav på användningen av energi och 
därmed energieffektivisering (Petersson 2009).  På grund av detta är det viktigt att vi börjar 
använda förnybara energikällor, som biobränsle, vind, sol och vatten, i större omfattning 
(Bokalders och Block 2009). Det har skett en minskning av användningen av fossila bränslen 
jämfört med användningen för 30 år sedan, dock är beroendet av fossila bränslen i Sverige 
fortfarande stort. Det är mer än 200 terawattimmar (TWh) av den totala energin som 
kommer från fossila bränslen medan biobränsle utgör cirka 100 TWh. Elen som används i 
Sverige idag är ungefär 150 TWh och produceras i vattenkraft-, kärnkrafts och 
kraftvärmeverk där vattenkraft och kärnkraft står var för sig för 50 procent av den totala 
elförbrukningen och en mindre del utgörs av kraftvärmeverk. En positiv aspekt med 
kraftvärmeverk är att många fjärrvärmeanläggningar använder sig av förnybara energikällor, 
som till exempel biobränslen, vilket ger oss en så kallad ”grön el” (Bokalders och Block 2009).   
 
I Sverige används cirka 40 procent av den sammanlagda energianvändningen till 
uppvärmning och eltillförsel hos byggnader. Man kan dela upp energianvändningen hos en 
byggnad i transporter, materialtillverkning vid byggprocessen samt drift och uppvärmning. 
Om man studerar byggnader över en 50-årsperiod kan man se att över 90 procent av 
energianvändningen nyttjas till drift och uppvärmning. Detta visar att det viktigaste man bör 
ha i åtanke är en minskning av energibehovet för elanvändning och uppvärmning (Bokalders 
och Block 2009). 
 
Denna studie behandlar en byggnad på fastigheten där Komplementärmedicinska Högskolan 
i Staffanstorp som utbildar främst massörer och massageterapeuter. Högskolan grundades 
1974 i Malmö och flyttade till Staffanstorp år 2004. För närvarande utbildar skolan cirka 35 
studenter. Byggnaderna på fastigheten byggdes i början av 1900-talet och har tidigare varit 
ett stuteri. Fastigheten består av två enskilda samt tre sammansatta byggnader. I dagsläget 
nyttjas vissa delar av byggnaderna på fastigheten som administrations-, utbildnings- och 
lagerlokaler samt uthyrning till privatpersoner och företag. Resterande delar är inte inredda 
och används ej. De byggnader som är i bruk är den så kallade huvudbyggnaden samt en 
utbildningslokal som finns i en del av den samansatta byggnaden. Huvudbyggnaden har 
jordvärme som energitillförsel och utbildningslokalen får energi genom en elpatron. 
Jordvärmepumpen installerades år 2004 och utbildningslokalen sattes i bruk i augusti 2012 
(Zryd, muntl.). En bild över fastigheten visas i figur 1. 
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Figur 1. Bild över den aktuella fastigheten (KMH-skolan 2011). 

 

1.1 Syfte 
 
Syftet med detta projekt är att undersöka energianvändning- och förluster i en befintlig 
byggnad för att sedan hitta möjliga åtgärder för energibesparing. Projektet syftar även till att 
studera olika alternativ för uppvärmningssystem i byggnaden med förnybar energi. 
 
1.1.1 Frågeställningar 

- Hur ser den aktuella byggnaden ut i dagsläget med tanke på klimatskal och 
ventilation? 

- Vilken energiförbrukning har utbildningslokalen och resterande byggnad i nuläget? 

- Vilka energimässiga förbättringar kan åstadkommas genom olika åtgärder hos 
utbildningslokalens och resterande byggnads klimatskal?  

- Hur bör ventilationssystemet vara konstruerat för att tillgodogöra ett bra 
inomhusklimat och samtidigt vara energisparande. 

- Vilka aspekter ska man tänka på när det gäller energieffektivisering av en äldre 
befintlig byggnad? 

- Är det lönsamt att energieffektivisera en befintlig byggnad? 

- Vilka alternativa energikällor är mest lämpliga utifrån miljö- och energisynpunkt? 

- Vilken eller vilka alternativa energikällor lämpar sig bäst på fastigheten? 

 

1.1.2 Avgränsningar 

Studien har avgränsats till att endast undersöka en av de sammansatta byggnaderna och 
främst utbildningslokalen på fastigheten. De förnybara energikällor som studeras är 
solenergi, eldning av biobränsle samt värmepumpar. Studien fokuserar på energiberäkningar 
och behandlar övergripligt ekonomifrågor. Energin för hushållsel och tappvarmvatten 
inkluderas inte i beräkningarna. 
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2. Bakgrund 
 

2.1 Energieffektivisering av byggnader 
 
Byggnadens energianvändning är den mängd energi som en byggnad behöver för att täcka 
värme- och elbehovet. Dit räknas uppvärmning, tappvarmvatten, komfortkyla och 
fastighetsenergi. Hushållselen omfattas inte av byggnadens energianvändning däremot får 
värmen som bildas från hushållselen tillgodoräknas eftersom det bidrar till behovet för 
uppvärmning (Boverket 2011).  
 
Anledningarna till att energieffektivisera är många och den största är klimatfrågan. För de 
flesta står dock ekonomifrågan i centrum och allt eftersom energipriserna har stigit har även 
energieffektivisering blivit mer givande (Energimyndigheten 2009a). Energianvändningen 
hos äldre byggnader är ofta hög, närmare 300 kWh/m² och år. Denna användning kan 
minska ner mot 100 kWh/m² genom att energisparande åtgärder utförs (Bokalders och Block 
2009). Genom att sänka temperaturen en grad sparas omkring fem procent av kostnaden för 
uppvärmning (Energimyndigheten 2008). En byggnad kan ses som en sammanhållning där 
isolering, ventilation, uppvärmning, energianvändning och beteendet hos de boende 
samverkar. Om någon av dessa aspekter justeras finns det också en risk att något annat per 
automatik förändras (Energimyndigheten 2010). 
 
Det är viktigt att byggnadens tekniska system, arkitektur och inomhustrevnad interagerar på 
ett välbalanserat sätt för att byggnaden ska uppnå en god prestanda. Användningen av energi 
i en byggnad ska utnyttjas på ett gynnsamt sätt enligt de miljötänkande krav som finns i 
dagens samhälle och genom dessa krav har isoleringen hos byggnader blivit viktigare 
(Siemens 2011).  
 
Uppvärmningssystemet är byggnadens källa för värmetillförsel men värme tillkommer även 
från människor, spillvärme från varmvatten- och elanvändning samt solvärme. Faktorer som 
påverkar energiförluster i byggnaden är dörrar, fönster, golv, tak, väggar, avloppsvatten samt 
frånluft. Genom att undersöka byggnadens energibalans fås en större förståelse över var 
energin går in och ut samt de olika värmeflödenas storlek. Ju mer en byggnad 
energieffektiviseras desto bättre kan gratisenergin tillgodogöras samtidigt som 
uppvärmningsbehovet kan minskas (Bokalders och Block 2009).  
 

2.2 Byggnaders klimatskal  
 
Klimatskalet hos en byggnad utgörs av golv, tak, väggar, dörrar och fönster. Värmen kan 
tränga ut genom olika delar i klimatskalet och för att den ska vara till användning måste 
åtgärder utföras för att behålla den inne i byggnaden. För att ta reda på hur välisolerat 
klimatskalet är mäts u-värdet där ett lågt värde motsvarar en god isoleringsförmåga 
(Energimyndigheten 2010). U-värdet anger klimatskalets förmåga att leda värme genom ett 
material och enheten för u-värdet är watt per kvadratmeter och grad mätt i Kelvin (W/m2K) 
där gradtalet anger skillnaden mellan temperaturen inne jämfört med ute. Äldre och större 
byggnader har oftast en sämre isolering vilket medför ett högre u-värde. Antal våningar, 
storlek och temperatur inomhus påverkar även energiförlusterna (Energimyndigheten  
2009b).  
 
Om tanken är att byta uppvärmningssystem i en byggnad är det viktigt att först analysera 
klimatskalet och se över dess brister. Risken med att inte göra detta är att det kan bli en för 
stor belastning hos uppvärmningssystemet vilket resulterar i en slitageökning samt 
oregelbundna drifttider (Energimyndigheten 2009c). 
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2.2.1 Isolering 
För att bygga en energisnål byggnad bör isoleringen vara väl utförd (Bokalders och Block 
2009, 192). Detta för att reducera värmeförlusterna (Energimyndigheten, 2013a). Det finns 
många typer av isoleringsmaterial där alla har olika isoleringsförmåga och olika känslighet 
för fukt. Isoleringsförmågan beror även på konstruktionens fuktbuffring, lufttäthet och 
värmetröghet (Bokalders och Block 2009, 192). En isoleringstjocklek på 10 centimeter har ett 
U-värde på cirka 0,5 W/m²K. U-värdet sänks till mindre än 0,1 W/m²K med en 50 
centimeters extra isolering (Energimyndigheten, 2013a). I dagsläget finns det byggnader som 
har en isoleringstjocklek på 30-40 centimeter i väggarna, 50-60 centimeter i tak och 20-30 
centimeter i grunden och det är sådana byggnader vi bör konstruera för att hushålla med 
energiresurser och erhålla ett hållbart samhälle (Bokalders och Block 2009). Om det är tänkt 
att byta fasad på en byggnad är det lämpligt att samtidigt tilläggsisolera väggarna annars är 
det oftast inte ekonomiskt försvarbart (Öhgren, muntl.). För att studera en konstruktions 
isoleringsförmåga kan en värmekamera användas (Energimyndigheten, 2013a). 
 
2.2.2 Fönster 
Det är viktigt att vara uppmärksam vid val av fönster eftersom det finns stora skillnader 
mellan diverse fönster. Ett optimalt fönster kan minska uppvärmnings- och kylbehovet samt 
även reducera ljudnivån. Genom att välja ett energieffektivt fönster bidrar man till en 
minskad miljöbelastning eftersom koldioxidutsläppen minskar med ett kilo för varje 
kilowattimme som sparas (Energifönster 2013). 
 
Fönster är den del av klimatskalet som ger de största energiförlusterna. Det är därför viktigt 
att isolera dem ordentligt för att sänka u-värdet och minska risken för kallras (Bokalders och 
Block 2009). Vid kallras avger vår kropp värme mot glasrutan, med lägre temperatur, och 
känslan av drag från fönstret uppstår (Energimyndigheten 2011c). Hos äldre fönster är 
energiläckaget stort då de är otäta (Energimyndigheten 2008). Det finns många sätt att 
sänka fönstrernas u-värde, bland annat genom att sätta in ett eller flera extra glas. Ett 
lågemissionsskikt behåller den långvågiga strålningen inifrån medan kortvågig solstrålning 
släpps in vilket också höjer fönstrets energiprestanda. Även avståndet mellan glasrutorna 
påverkar u-värdet. I ett 2-glasfönster rekommenderas ett avstånd på 2,5 centimeter för bästa 
energibesparing. Genom att isolera karmen runt fönstret minskar ledningsvärmen. För att 
reducera värmen inne i en byggnad sommartid kan det vara väsentligt att solavskärma. Det 
kan utföras på olika sätt, bland annat genom takutsprång eller skärmtak som ger skugga 
under vissa årstider (Bokalders och Block 2009). 
 
Energiglas består av ett fönsterglas där ett tunt och hårt lager av oxidskikt har placerats på 
glaset. Glaset minskar strålningsförlusterna med 85-96 procent och gör att cirka 50 procent 
mer värme behålls inomhus. Det finns även isolerrutor med energiglas där två eller tre glas är 
sammankopplande med varandra. Isoleringsförmågan hos rutan förbättras genom att 
mellanrummen fylls med exempelvis ädelgas (Energimyndigheten 2008). Det positiva med 
energiglas är att värmeläckaget minskas vilket leder till en lägre uppvärmningskostnad, ett 
trivsammare inneklimat samt en markant reducering av kallras (Energimyndigheten 2008). 
Det har utförts tester där man har jämfört renoverade fönster med standardfönster 
bestående av två glas vilket har visat ett resultat på att isoleringsförmågan hos ett energiglas 
kan fördubblas. Det är viktigt att justera ventilationen efter en renovering av fönster eftersom 
byggnadens luftomsättning påverkas i och med tätare fönster (Energimyndigheten 2008).  
 
Fördelarna med att renovera fönster är främst att det är en kostnadseffektiv och 
energimässig åtgärd och på samma gång behåller byggnaden sin estetik. Att använda sig av 
energiglas i samband med renovering av fönster är en investering som lönar sig 
ekonomimässigt redan från början efter installationen. För att bevara en byggnads utseende 
är renovering av fönster med energiglas ett bra alternativ eftersom det bibehåller och 
behandlar de estetiska karaktärerna hos byggnaden och på samma gång blir fönstret 
energieffektivare. Dock blir besparingen med energiglas cirka 50 procent större i ett kallare 
klimat, som Kiruna, än i ett varmare, som Malmö (Energimyndigheten 2008). 
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2.2.3 Tak och vindsbjälklag 
Energiförlusterna hos en vind är ofta stora och främst i äldre byggnader där det är en tunnare 
isolering. Vid nyproduktion av byggnader idag är kraven på isoleringstjockleken 50 till 60 
centimeter. I vissa äldre byggnader utgörs tjockleken endast av 10 till 15 centimeter 
mineralullisolering och 15 till 25 centimeter sågspånisolering. Att tilläggsisolera 
vindsbjälklaget är ofta lönsamt både ur ekonomi- och energisynpunkt. Dock bör isoleringen 
utföras på rätt sätt i en äldre byggnad för att minska risken för fuktskador. Viktigt att tänka 
på är att materialet inte är fuktigt när det sätts på plats vilket kan resultera i mögel och röta. 
Vindsutrymmet blir kallare än tidigare när en tilläggsisolering görs och bör därför tätas 
ordentligt för att undvika fuktbildning. En kall vind bör ha en ventilation för att undvika 
problem med fukt även om vindsbjälklaget är utrustat med en ångspärr. Dock bör 
ventilationen inte vara för stor eftersom det kan uppstå fuktproblem då temperaturen ute är 
kallare än temperaturen hos undertakets insida vilket medför kondens av uteluften. Det finns 
ventilationer som regleras automatiskt av luftfuktigheten och ventilerar vindsutrymmet vid 
behov. Rekommendationerna för isoleringstjockleken är upp till 50 centimeter men kan vara 
svårt att uppnå på grund av risk för fuktbildning (Energimyndigheten 2009b). 
  
Om det är tänkt att utnyttja vindsutrymmet kan isolering av yttertaket vara ett alternativ. 
Genom att isolera yttertaket höjs temperaturen i vindsutrymmet och den relativa 
luftfuktigheten sänks. Isoleringsmaterial som kan användas är till exempel cellplast och det 
kan sättas antingen på insidan eller utsidan av yttertaket (Energimyndigheten 2009b). 
Isoleringstjockleken på insidan av yttertaket avgörs av den tillgängliga ytans höjd. Det krävs 
vanligtvis ett bygglov för att omvandla en kallvind till ett utrymme som ska utnyttjas. För att 
uppnå en bättre ljudisolering till den undre våningen kan vindbjälkslaget också isoleras 
(Paroc 2013). 
 

2.3 Ventilation 
 
För att uppnå en god inomhusmiljö krävs att ventilationen är anpassad till aktuell 
verksamhet. Ventilationens uppgift är att föra bort luftföroreningar och den ska fungera 
effektivt oavsett temperatur, årstid, belastning och väder (Folkhälsomyndigheten, 2013). 
Ventilationssystemet är den faktorn som inverkar på inomhusklimatet mest (Bokalders och 
Block 2009, 110). För att erhålla ett positivt inomhusklimat bör inomhusluften ersättas med 
ny uteluft en gång varannan timme (Energimyndigheten 2012a). Uteluftsflödet bör inte 
understiga 7 liter per sekund och person i skolor. En indikator på en icke tillfredsställande 
ventilation är om koldioxidhalten överskrider 1 000 part per million (ppm) (Socialstyrelsen 
2013). 
 
Principen för luftrörelser är att varm luft rör sig uppåt och kall luft nedåt. Luftströmmen vid 
en radiator stiger alltså uppåt och vid fönstren sjunker luften och det blir kallt. Radiatorer 
brukar därför placeras under ett fönster för att förhindra kallras. Luftomblandningen i ett 
sådant rum blir fördelaktig eftersom luften rör sig uppåt i ena sidan av rummet och nedåt i 
motsatt sida. Ventilationssystemet bör vara väl genomtänkt vid installation för att friskluften 
ska få en jämn fördelning i hela rummet (Bokalder och Block 2009).  
 
2.3.1 Självdragsventilation 
Det rådande ventilationssystemet på 1950- och 60-talet var självdragsventilation (Bokalders 
och Block 2009). Luftväxlingarna i en byggnad med självdrag som ventilation fungerar 
genom skillnaderna mellan temperaturen inne och ute. Ju större temperaturskillnaderna är 
desto bättre blir ventilationen. Det kan uppstå problematik med självdragsventilationen vid 
byte av system för uppvärmning och därför är det viktigt att vara observant för att undvika 
fuktutveckling och därmed en försämring av inomhusklimatet (Energimyndigheten 2011a). 
  
Fördelen med en självdragsventilation är att det inte låter och att det inte påverkas av 
elavbrott (Energimyndigheten 2011a). En nackdel med självdrag är att det blir en väldigt 
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varierande ventilation (Bokalders och Block 2009). Det finns en risk för att ventilationen blir 
dålig samt att bakdrag och kallras kan bildas vid tilluftsventilerna. Under den kallare årstiden 
kan det bli problematiskt att använda vissa utrymmen i närhet till tilluftsventilerna på grund 
av kallras. Husets läge och utformning spelar även en stor roll då det kan bli ett för stort 
självdrag vilket leder till att uppvärmningskostnaderna ökar. I vissa fall kan uppkomst av 
mögel i väggarna uppkomma då inneluften tränger in i väggarna och orsakar kondens. Detta 
sker i samband med övertyck i byggnaden. Det finns ingen möjlighet att återvinna värmen i 
en ventilation med självdrag eftersom det inte går att styra luftflödena. Genom att installera 
en fläkt som automatiskt justeras av temperaturen utomhus kan självdragssystemet 
förstärkas. Detta ger en möjlighet till ventilation även om skillnaderna mellan temperatur 
inne och ute är väldigt små (Energimyndigheten 2011a). 
 
2.3.2 FTX-system 
FTX-system står för från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. I ett sådant system 
används frånluftens värme för att värma tilluften. Systemet påverkas inte av olika väderslag 
och det är ett lönsamt val för energibesparingar. Genom att återvinna värmen från frånluften 
kan besparingarna för energi bli mellan 50-80 procent gentemot system där inte 
värmeåtervinning existerar (Energimyndigheten, 2011b). Det krävs dock ett mekaniskt till- 
och frånluftssystem för att det ska fungera och kostnaden för detta är relativt hög samt den 
tekniska aspekten väldigt avancerad. Det finns en risk för övertryck i byggnaden, som leder 
till fuktskador, om byggnaden inte är nog isolerad vid installation av ett FTX-system. 
Byggnader byggda före 1980 är i normalfallet otäta vilket alltså måste åtgärdas för att ett 
sådant ventilationssystem ska vara optimalt (Bokalders och Block 2009). Systemet kan 
orsaka buller och kräver underhåll för rengöring (Energimyndigheten 2011b). 
 
2.3.3 Hybridventilation 
En hybridventilation utnyttjar självdrag och ett mekaniskt system i kombination med 
varandra. Den naturliga luftomsättningen utnyttjas då det är möjligt och i annat fall används 
fläktsystemet. I ett självdragssystem är det lätt att en överventilation inträffar och med en 
hybridventilation undviks detta (Science partner 2013). Hybridventilationen fungerar bäst då 
alla kanalöppningar i byggnaden har ett lågt tryckfall och höjdskillnaderna är tillräckliga 
mellan inlopp och utlopp av luften. Höjdskillnaderna är viktiga för att luften i byggnaden ska 
kunna drivas runt. Fläktarna som används då luftomsättningen inte är tillräcklig har tre 
uppgifter, nämligen att öka flödena när självdraget är otillräckligt, bevara fördelningen av 
flödena samt förebygga bakdrag. Det är viktigt att det finns en styrning i kombination med en 
hybridventilation. Styrningen kan baseras på luftkvalitet eller rumstemperatur. Ett 
behovsstyrt hybridventilationssystem i en skola kan regleras manuellt eller automatiskt och 
styrs lämpligen av en koldioxid-, lufttemperatur- eller närvarogivare. En närvarogivare är 
billigare än en koldioxidgivare att investera i men nackdelarna är att den fungerar sämre då 
de flesta aktiviteter i lokalen är utan rörelse. Fördelarna är att den är noggrann och lätt att 
använda. En koldioxidgivare är stabil och noggrann men har en lång reaktionstid. Det finns 
ingen möjlighet till värmeåtervinning med en hybridventilation men genom 
behovsstyrningen och den låga elanvändningen för fläktstyrningen reduceras 
energianvändningen (Blomsterberg et al. 2007). 
 

2.4 Uppvärmningssystem 
 
En byggnad kan värmas upp med strålningsvärme, vattenburen värme, luftburen värme eller 
direktel. Luftburen värme har visat resultat på en negativ inverkan hos inomhusklimatet 
eftersom luften färdas genom en mängd förbindelser och rum och på så sätt transporterar 
partiklar samt kan påverka temperaturskillnaderna i rummen markant. Det kan vara svårt att 
anpassa ventilationssystemet till ett luftburet system och på grund av dessa orsaker anses 
inte detta som ett miljöanpassat alternativ. Det vanligaste alternativet för värmetillförsel i en 
miljöanpassad byggnad är ett vattenburet system och/eller enskilda eldstäder. Den mest 
tilltalande värmen fås av strålningsvärme.  För att utforma en byggnad med strålningsvärme 
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är ett vattenburet system med radiatorer, golvvärme, listvärme eller väggvärme det mest 
optimala där temperaturen hos systemet ska vara relativt låg (Bokalders och Block 2009). 
Alla värmesystem drivs av en energikälla. Distributionssystemet transporterar värmen till de 
olika rummen genom uppvärmningssystemet och de olika delarna som ingår i ett 
distributionssystem är en ackumulatortank, beredare för varmvatten, drivpaket samt regler- 
och styrutrustning (Bokalders och Block 2009). Ett vattenburet system kan vara kostsamt 
och komplicerat att installera. Ett alternativ är att installera ett mindra vattenburet system i 
byggnaden med tilhörande fläktkovektorer (Palo, muntl.). En fläktkonvektor är en radiator 
med tillhörande fläkt som alstrar värme genom ett vattenburet system. Värmen som ges är 
ungefär densamma som tio elradiatorer kan ge (Energimyndigheten 2011d).  
 

2.5 Uppvärmningsformer med förnybar energi 
 
För att kunna arbeta för ett hållbart samhälle krävs att vi använder oss av förnybar energi. På 
våra breddgrader har en byggnad ett behov av både värme och kyla och värmen behövs 
framförallt under vinterhalvåret. Under den varmare årstiden kan behovet av kyla ligga i 
fokus (Bokalders och Block 2009). Faktorer som påverkar vilket uppvärmningssystem som 
väljs är ekonomi, miljöengagemang och bekvämlighet. Även förutsättningarna för den 
enskilda byggnaden spelar roll, till exempel vilket läge den ligger på, om byggnaden är 
utrustad med ett vattenburet system och om det finns närhet till kulvert för fjärrvärme 
(Energimyndigheten 2013b). Exempel på förnybara energikällor är värmepumpar, solenergi 
och eldning av biobränsle (Bokalders och Block 2009). 
 
2.5.1 Värmepump som energikälla 
Principen för en värmepump är att den tillvaratar en lågtempererad värme genom att 
använda små mängder energi och höjer temperaturen hos värmen lagom för att byggnaden 
ska bli tillräckligt uppvärmd (Bokalders och Block 2009). Energikällan som värmepumpen 
tar upp energin från är exempelvis luft, berg, mark eller vatten (Energimyndigheten 2012b).  
Energin kan även hämtas från ventilationens frånluft (Energimyndigheten 2010). Alla 
värmepumpar, förutom en luft-luftvärmepump, kräver ett vattenburet system (Palo, muntl.).  
 
En bergvärmepump använder energin från berggrunden. Djupet på borrhålet beror av 
byggnadens energibehov och bergarten och dess värmeledningsförmåga (Energimyndigheten 
2010). Om ytjorden består av ett djupt lager av vattenhaltigt material är det inte lönsamt att 
investera i en bergvärmepump eftersom det då krävs foderrör som undviker det vattenhaltiga 
materialet från att rasa ner i hålet vilket är kostsamt. Att borra i ytjorden och installera 
foderrör kostar cirka 600 kronor per meter och borrning i berg 300 kronor per meter (Palo, 
muntl.).  För att utvinna energi från bergrunden används en dubbelvikt kollektorslang, fylld 
med en blandning av vatten och en köldbärarvätska, som förs ner i det borrade hålet. Det är 
den vätska som transporteras ut i byggnadens vattenburna system vilket avger värme genom 
byggnadens värmeavgivande ytor. För att kunna installera en bergvärmepump krävs ett 
rimligt avstånd till berggrunden. En bergvärmepump passar bäst för byggnader med ett 
relativt högt energibehov. Besparingen av köpt energi för en bergvärmepump är 65 till 70 
procent (Energimyndigheten 2010).  
 
En jordvärmepump använder energin från marken med hjälp av en kollektorslang. Det är 
samma princip som för en bergvärmepump. Längden på kollektorslangen beror av 
byggnadens energibehov samt markens beskaffenhet. I normalfallet för en villa brukar 
längden vara mellan 200 och 600 meter lång. Det krävs därför tillräcklig tomtyta för 
nedgrävning. Marken bör helst ha en relativt hög vattenhalt för bästa verkningsgrad hos 
jordvärmepumpen. En jordvärmepump passar bäst för en byggnad med ett relativt högt 
energibehov (Energimyndigheten 2010).  
 
Det finns två olika typer av värmepumpar som tar energi från luften, luft-luftvärmepumpar 
som endast värmer upp inomhusluften och luft-vattenvärmepumpar som värmer upp både 
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inomhusluften och tappvattnet genom det vattenburna systemet. Att investera i en 
luftvärmepump är inte lika kostsamt som för en berg- eller jordvärmepump men den ger 
heller inte en lika hög energibesparing som för en berg- eller jordvärmepump. Ju lägre 
utomhustemperaturen är desto sämre vekningsgrad hos en luftvärmepump. En 
luftvärmepump är därför mest passande i varmare klimat som Mellan- och Sydsverige. Vid 
+7 grader Celsius och kallare bildas is på förångarbatteriet i värmepumpen vilket kan leda till 
skador på husgrunden eller hos växtligheten. Det krävs därför underhåll genom avfrostning. 
En luft-luftvärmepump passar bäst för byggnader med en öppen planlösning och där 
energibehovet är relativt lågt (Energimyndigheten 2010).  
 
Värmepumpen drivs av en kompressor som vanligtvis använder el som bränsle, vilket är en 
nackdel om byggnaden skulle utsättas för elavbrott (Energimyndigheten 2010; 
Energimyndigheten 2012b). Det mest tillförlitliga sättet att försörja en byggnad med värme 
är genom ett vattenburet system med radiatorer. Värmepumpens effektivitet kan mätas med 
hjälp av en så kallad värmefaktor som anger hur mycket elenergi värmepumpen använder 
jämfört med hur mycket värmeenergi den ger.  För att värmepumpen ska vara ekonomisk 
försvarbar bör värmefaktorn vara större än tre (Bokalders och Block 2009). Ett högt värde på 
värmefaktorn innebär en bra effektivitet och ju lägre temperaturen hos det vattenburna 
systemet är desto högre blir verkningsgraden (Energimyndigheten 2010). Värmepumpen har 
bäst effekt då den värmeavgivande ytan hos radiatorerna är tillräckligt stor.  Även golvvärme 
ger en stor värmeavgivande yta (Energimyndigheten 2010d). En värmepump kan producera 
en stor mängd energi trots en låg temperatur hos energikällan. Att investera i en värmepump 
kan vara relativt kostsamt men i det långa loppet väldigt lönsamt på grund av 
energibesparingen. En byggnad som använder mycket energi bör ha en värmepump som 
hämtar energi från berg, mark eller vatten. Värmepumpar som använder luft som värmekälla 
lämpar sig bättre i en byggnad där energianvändningen är relativt låg. För att dimensionera 
en värmepump krävs beräkningar på energibehovet hos byggnaden. Energibehovet anger hur 
mycket energi en byggnad behöver då utetemperaturen är som kallast (Energimyndigheten 
2012b).  En utgångspunkt för dimensionering av en värmepump brukar vara att den ska klara 
av att producera mer än 95 procent av det årliga behovet för energi hos byggnaden. Effekten 
på värmepumpen bör då vara 65-70 procent av det maximala effektbehovet hos byggnaden 
(Energimyndigheten 2010). Genom att välja en värmepump som producerar lite mindre 
energi än vad som egentligen behövs enligt energibehovsuträkningen sparar man inte bara 
pengar, pumpen kommer även att ha en bättre balans över året samt en minskad slitagerisk. 
Om så är fallet behövs någon slags kompletteringsenergi när energibehovet är som störst 
(Energimyndigheten 2012b). Den vanligaste kompletteringsenergin brukar tillföras från en 
elpatron (Energimyndigheten 2010). Det är viktigt att analysera byggnaden och dess brister 
som leder till energiförluster innan en värmepump dimensioneras för att undvika en 
överdimensionering. Det finns värmepumpar som automatiskt anpassar sig efter 
energibehovet i byggnaden. Fördelarna med en sådan pump är att årsmedelverkningsgraden 
ökar vilket leder till en minskad energianvändning (Energimyndigheten 2012b).  
 
Den miljömässiga aspekten i värmepumpar har varit väldigt omdiskuterad. Köldmediumet i 
värmepumpen innehåller freonämnen vilket har en negativ inverkan på ozonskiktet. 
Värmepumpen förbrukar även el vilket inte ligger i bana med miljötänket. Den sista 
anledningen till dessa diskussioner är värmepumpens investeringskostnad och säkerheten 
för drift. Utvecklingen av värmepumpens innehåll av ozonnedbrytande ämnen har resulterat 
i en ersättning till mjuka freoner. Dessa inverkar inte på något sätt till nedbrytning av 
ozonskiktet, dock har det en stor påverkan på klimatförändringarna (Bokalders och Block 
2009). 
 
2.5.2 Solenergi som energikälla 
Solenergi kan användas till både tappvattenuppvärmning och uppvärmning av byggnaden 
(Bokalders och Block 2009). För att använda solenergi som värmekälla är det mest lämpligt 
att ha ett vattenburet system. Ett golvvärmesystem ger en större effekt av solenergin på 
grund av de låga temperaturerna som kan utnyttjas av solvärmen. Det krävs ofta någon form 
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av komplettering till värmesystemet eftersom det inte räcker till för att täcka energibehovet 
för hela året. (Energimyndigheten 2013c). Ett kompletteringssystem som brukar användas 
kallas energitrion där de tre delarna består av solvärme, biobränsle samt en ackumulatortank. 
Under sommarhalvåret är det främst behovet av varmvatten som står i fokus och då används 
solvärmen. Den kallare perioden finns det ett stort behov av både varmvatten och 
uppvärmning vilket då biobränslet står för. Ackumulatortankens uppgift är att lagra värmen 
(Bokalders och Block 2009). Hur mycket energi solfångare kan ge beräknas per kvadratmeter 
och solfångaryta. Det finns olika typer av solfångare, vacum och plana. Vacumsolfångare ger 
fler kilowattimmar per kvadratmeter än plana solfångare men plana solfångare har oftast ett 
lägre investeringspris. Att installera solvärme kan vara relativt dyrt men på längre sikt blir 
driftskostnaderna låga. Positivt är också att livslängden hos systemet är mycket långt i 
förhållande till andra system (Energimyndigheten 2013c). 
 
Ur miljösynpunkt är solenergi som värmesystem mycket positivt på grund av att det inte 
bidrar till några luftföroreningar. Dock måste den kompletteringsenergi som behövs komma 
från förnybara energislag som till exempel biobränsle för att det ska klassas som miljövänligt 
(Energimyndigheten 2013c). 
 
2.5.3 Eldning av biobränsle 
Vid eldning av biobränsle frigörs koldioxid vilket inte har någon negativt påverkan på 
klimatet eftersom koldioxiden binds igen när det växer upp nya träd (Bokalders och Block 
2009). Dock leder detta val av värmeförsörjning till luftföroreningar som till exempel 
dioxiner, polycykliska aromatiska kolväten och partiklar vilka är både miljö- och 
hälsoskadliga (Naturvårdsverket 2013c). Idag har eldning av biobränslen förbättras genom 
nyare förbränningstekniker. Biobränsle finns i olika typer, därav till exempel pellets. 
Användning av pellets är både ett ekonomiskt och miljöanpassat bränsle av biomassa och det 
går att nyttja i stora som små skalor (Bokalders och Block 2009).  
 
Pellets är stavformade bitar som består av pressat trä. Vid framställning av pellets används 
huvudsakligen restprodukter från sågverksindustrin. Användning av pellets för 
värmeförsörjning är en bekväm lösning samtidigt som det är billigt att ha i drift. Det bidrar 
till ett bra inomhusklimat genom att den varma luften fördelas jämt i hela rummet. 
Miljöpåverkan är väldigt liten vid eldning av pellets eftersom råvaran är förnybar. Den 
mängd energin som finns i en m³ olja är den samma som i tre m³ pellets. Genom att välja en 
automatisk panna minimeras underhållet. Pellets som värmekälla fungerar i de flesta 
byggnader oberoende av tidigare uppvärmningssystem. Det är fördelaktigt att komplettera 
pelletsalternativet med solfångare och en ackumulatortank där solfångarna och 
ackumulatortanken används under sommarhalvåret för tappvattenuppvärmning och under 
vår och höst bidrar till uppvärmning av inomhusluften. Om byggnaden saknar ett vattenburet 
system kan uppvärmningskostnaderna sänkas med en kamin. En kamin kan även vara en 
trivselfaktor i rummet. Dock bör finnas radiatorer, eller liknande, i utrymmen dit 
kaminvärmen inte når fram (Energimyndigheten 2007). 
 
Det billigaste och bekvämaste sättet att leverera pellets på är som bulk. För förvaringen krävs 
ett utrymme som har plats för tre till sex m³ pellets. Ventilationen och avluftningen bör vara 
god i utrymmet. Påfyllningen av pellets med detta alternativ är cirka en till tre gånger per år. 
Fördelen med pellets som värmekälla är att det har en låg investeringskostnad och samtidigt 
ett kostnadseffektivt val. Det som huvudsakligen styr priset av pellets är skogsråvarans 
tillgång och det påverkas inte i stor grad av övriga energipriser (Energimyndigheten 2007).  
 

2.6 Goda exempel på energieffektivisering 
 
Nedan beskrivs två skolor i Svevrige som har energieffektiviserats. Det är goda exempel som 
visar att energieffektivisering är positivt och sänker energiförburkningen och därmed 
energikostnaderna.  
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2.6.1 Vargbroskolan  
Vargbroskolan i Storfors blev färdig i januari 2008 och är idag en av Sveriges skolor som har 
den högsta energieffektiviteten. Skolan är 4 150 m² stor och har en isolering av hög 
prestanda. Tilluften i byggnaden leds via kulvert i marken och frånluften går ut genom 
självdragshuvar på taket. Ett sådant system kallas hybridventilation och varierar gentemot 
antal människor i lokalen. Eftersom isoleringen är så pass god behöver skolan inte någon 
större värmetillförsel via ett uppvärmningssystem. De utnyttjar istället värmen från 
människorna som vistas i byggnaden. Skolan är utrustad med solfångare, solceller och en 
vindgenerator vilket minskar användningen av köpt energi. Idag är elanvändningen cirka 28 
kWh/m² per år och förbrukningen av fjärrvärme ungefär 35 kWh/m² per år. Nackdelarna 
med systemet är att både kulvertarna och värmesystemet kräver regelbundet underhåll. 
Värmesystemet måste även justeras vilket kräver kompetens och tar tid. 
Energieffektiviseringen av Vargbroskolan är ett gott exempel på en väldigt energisnål 
byggnad som samtidigt har ett bra inomhusklimat (Naturvårdsverket 2011). 
 
2.6.2 Tångaskolan 
Tångaskolan i Falkenberg hade som mål att förbättra skolans inomhusklimat och samtidigt 
energieffektivisera byggnaden. En behovsstyrd hybridventilation installerades. Ventilationen 
är behovsstyrd genom koldioxidkoncentrationen i klassrummen vilket minskar 
värmeförlusterna. Skolan var en pilotstudie för ett internationellt projekt som fokuserade på 
just hybridventilationer i skolor byggda under 1960- och 70-tal. Skolan hade en mekanisk 
från- och tilluftsventilation utan värmeåtervinning, stora fönster med frånvaro av 
solavskärmning och ett platt tak. Önskemål fanns om ett tyst ventilationssystem till en skälig 
kostnad. Eftersom skolan ligger i ett område med små luftföroreningar är det möjligt att ta in 
tilluften direkt genom fasaden. Det utfördes även åtgärder för isolering i fönster och tak, 
belysning och apparatur. Skolan är utrustad med solskorstenar med solfångare som 
förstärker självdragskrafterna genom att värma frånluften. Vid låg luftomsättning hjälper 
lågenergifläktar till att öka flödet för frånluften. Frånluftskanalerna leds via ett utrymme som 
tidigare använts som trapphus till solskorstenarna. Under alla fönster i klassrummen tas 
tilluften in och förvärms av konvektorer. Solskorstenarna medför att fläktbehovet reduceras 
(Blomsterberg et al. 2007).  
 
Lärarna och eleverna upplevde ett behagligare inomhusklimat när det nya 
ventilationssystemet installerades. Dock har känslan av drag vid tilluftsintagen upplevts och 
det beror på att tilluften blir otillräckligt förvärmd vid kalla temperaturer utomhus. Det nya 
ventilationssystemet har medfört en energiminskning för uppvärmning med 30 procent och 
elanvändningen har minskat med 90 procent. Av detta projekt visade att 
ventilationssystemet bör vara behovsstyrt för att energianvändningen ska bli rimlig 
(Blomsterberg et al. 2007). 
 

2.7 Lagstiftning och mål 
 
2.7.1 Svenska miljömål 
Riksdagen har beslutat att våra miljöproblem ska lösas så att kommande generation inte ska 
behöva handskas med dessa. För att detta ska ska vara möjligt har Sveriges miljömål tagits 
fram (Naturvårdsverket 2013a). Det finns ett generationsmål, arton etappmål och sexton 
miljökvalitetsmål som utgör det svenska miljömålsystemet. Generationsmålet, som har sitt 
tidsperspektiv fram till år 2020, är vägledande för att se till att miljökvalitetsmålen nås inom 
en generation. För att kunna nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen används 
etappmålen som utmärker sig som steg på vägen. De ger vägledning och förtydligar vad 
Sverige kan uträtta och var man bör satsa. För att nå det eftersträvande tillstånd i den 
svenska miljön används miljökvalitetsmålen. Tydliggöranden samt uppföljning av 
miljökvalitetsmålen arbetas fram genom preciseringar. Varje år utvärderas 
miljökvalitetsmålen för att kunna bedöma om dagens styrmedel och åtgärder räcker till för 
att nå målen fram till år 2020 (Naturvårdsverket 2013b). 



11 
 

Riksdagen beskriver miljökvalitetsmål sexton, god bebyggd miljö, som följande: 
 
”Städer, tätorter och annan bebyggelse ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat 
sätt och så att en långsiktig god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas” 
(Miljömål 2012). 
 
Befolkningen och tätortsytan har ökat avsevärt under de senaste 40 åren. Av den 
sammanlagda energianvändningen i Sverige står bebyggelsen för cirka 40 procent (Miljömål 
2012). Miljön påverkas på många sätt genom utvinning och användning av energi. För att vi 
ska kunna bevara vår miljö bör energianvändningen minska och nyttjandet av förnybara 
energikällor öka. Enligt lagen om kommunal energiplanering från 1977 ska alla kommuner 
erhålla en energiplan. Energiplanen anger inriktning och tillvägagångssätt för kommunens 
energianvändning (Miljömål 2013a). Den 26 april 2012 beslutade regeringen om tio 
preciseringar inom detta miljökvalitetsmål för att beskriva dess innebörd samt för att 
målsättningen ska kunna arbetas fram på ett mer tydligt sätt (Boverket 2013a). Enligt 
Boverket kommer det bli mycket svårt att nå detta miljökvalitetsmål i tid (Boverket 2013b). 
 
Riksdagen beskriver miljökvalitetsmål ett, begränsad klimatpåverkan, som följande: 
 
"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att 
den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för 
att det globala målet kan uppnås" (Miljömål 2013b). 
 
EU:s medlemsstater har enats om att reducera ökningen av medeltemperaturen över hela 
jorden till maximalt två grader i jämförelse med den förindustriella temperaturnivån. Den 
största orsaken till växthuseffekten i världen är förbränning av fossila bränslen som 
framförallt används för värme- och eltillförsel. Visionen i Sverige är att nettoutsläpp av 
växthusgaser inte ska existera år 2050 (Miljömål 2013b). 
 
Politiken som riktar sig till energi och klimat i Sverige eftersträvar en hållbar och effektiv 
energianvändning med ringa påverkan på miljö, klimat och människors hälsa. Under 
perioden 1990-2011 har trenden för energianvändningen per person ökat svagt för att under 
senare år minskat något. Av den totala energianvändningen står cirka 22 procent för 
hushållsenergi. I dagsläget är denna användning mindre än i början av perioden. För att 
minska energianvändningen bör det energieffektiviseras inom industri- och 
bebyggelseområdet, till exempel genom att konvertera till fjärrvärme (Miljömål 2013c). 
 
2.7.2 Boverkets byggregler – BBR 
Boverket har antagit regler för hushållning med energi. Kraven för energihushållning blev 
striktare för byggnader med elvärme som uppvärmning 1 februari 2009 och för byggnader 
med uppvärmning på annat sätt än elvärme 1 januari 2012 (Boverket 2012). Estetiska värden 
och kulturvärden ska bevaras vid tillämpning av kraven för energihushållning. Den allmänna 
definiering för energihushållning lyder som följande: 
 
”Byggnader ska vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 
elanvändning” (BFS 2011:26). 
 
Enligt Boverkets föreskrifter ska byggnadens specifika energianvändning högst uppgå till 55 
kWh/m² Atemp och år för klimatzon tre, vilket Skåne ligger i, gällande lokaler med elvärme 
som uppvärmning. Med Atemp menas de utrymmen som är avsedda att värmas till en 
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temperatur på minst 10 grader celcius. Det genomsnittliga u-värdet ska ha ett maxvärde på 
0,6 W/m²K. För lokaler som värms upp på ett annat sätt än elvärme är kraven för 
byggnadens specifika energianvändning 80 KWh/m² Atemp och år för klimatzon 3. Det 
genomsnittliga u-värdet är detsamma som i lokaler som värms upp med elvärme. Dessa 
värden kan få överskridas om det finns särskilda skäl. Ett skäl kan exempelvis vara om 
byggnaden inte har förutsättningar att installera uppvärmningsformer såsom fjärrvärme eller 
värmepump.  Överskridning av värdena får även göras om det handlar om kulturhistoriska 
aspekter som begränsar möjligheten för kraven för den specifika energianvändningen. Om 
byggnaden eller någon annan plats på fastigheten är utrustad med solfångare eller solceller 
får den specifika energianvändningen reduceras, dock endast i den utsträckning då den 
energin kan tillgodogöras (BFS 2013:14). 
 
Klimatskalet hos byggnaden ska erhålla en isoleringsförmåga så att kraven för byggnadens 
specifika energianvändning tillfredsställs. För att verkningsgraden ska bli god ska värme- och 
kylanordningar vara utformade för det syftet. Det ska vara lätt att underhålla anordningarna 
för att bevara en god verkningsgrad. Installationerna för värme- kyl- och 
luftbehandlingsinstallationer ska vara styr- och reglerbara för effektbehovet vid olika ute- och 
innetemperaturer samt även för den avsiktliga användningen byggnaden har (BFS 2011:26). 
 
 

3. Material och metod 

 

3.1 Beskrivning av aktuell fastighet 
 
De delar på fastigheten som används idag har renoverats men man kan ändå påstå att alla 
byggnader är av ett sämre skick. Den enda delen av de tre sammansatta byggnaderna som är 
utrustad med ett vattenburet system är utbildningslokalen där det har installerats 
golvvärmeslingor. Elpatronen i utbildningslokalen är utrustad med en termostat som regleras 
manuellt efter värmebehov. Jordarten på fastigheten består av moränlera (Zryd, muntl.). 
 
I utbildningslokalen vistas personer vanligtvis vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00. I 
framtiden vill företaget inreda alla byggnaderna, troligtvis med utbildningslokaler samt en 
idrottshall på övervåningen. För att kunna bruka dessa på ett ekonomiskt sätt vill företaget 
utföra en energieffektivisering samt byta ut uppvärmningen med elpatronen till ett mer 
optimalt system. Eftersom företaget inte är helt säkra på vad de onyttjade byggnaderna 
kommer att användas till i framtiden bör lösningarna vara flexibla (Zryd, muntl.).  
 

3.2 Litteraturstudie 
 
För att få en större inblick inom området energi i byggnader och för att kunna styrka teorin 
kring detta projekt har en litteraturstudie genomförts. Litteraturen har hämtats från internet 
och böcker. Energimyndighetens hemsida är den internetkällan som främst använts och den 
bok som har varit till mest hjälp är Byggekologi – kunskaper för ett hållbart byggande av V. 
Bokalder och M. Block från 2009. En del information inom området energi i byggnader har 
hämtats genom muntliga kommunikationer med olika energirådgivare. 
 

3.3 Beräkningar 
 
För att kunna studera skillnader i energiförbrukningen per år har månadsmedeltemperaturer 
analyserats. Dessa är hämtade från SMHI (2012).  

 
För att ta reda på byggnadens energibehov samt möjliga energibesparingar har egna 
mätningar och beräkningar utförts.  
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För att ta reda på byggnadens energibehov krävs det att veta den totala energiförlusten hos 
byggnadens klimatskal samt ventilation. För att beräkna energiförlusterna hos klimatskalet 
krävs nedanstående information för varje del av klimatskalet (Palo, muntl.): 
 

- Area 
- Tjocklek 
- Material och lambdavärde 
- U-värde 

Lambdavärdet för varje enskilt material finns att hitta på Swedisol (2011). U-värdet beräknas 
enligt följande formel (Energimyndigheten 2009b): 
 
U = λ/d 
 
Där λ (lambdavärde) är förmågan hos materialet att leda värme och d isolertjockleken mätt i 
meter. I normalfallet finns det flera material i konstruktionen och för att räkna ut ett korrekt 
u-värde används formeln (Energimyndigheten 2009b): 
 
1/U = 1/U1 + 1/U2 + 1/Un  
 
Där U1 och U2 står för två olika materials u-värde i konstruktionen och Un för det tredje, 
fjärde, femte och så vidare.  
 
Därefter krävs att veta följande (Berkelder, muntl.): 
 

- Värmeeffektförlust per grad (W/K) 
- Antal gradtimmar för orten 

 
Resterande beräkningar för energiförluster visas mer ingående i avsnitt 4.4. 
 
Beräkningar på åtgärder som minskar energiförlusterna hos klimatskalet är utförda. Dessa 
beräkningar står mer utförligt i resultatdelen under avsnitt 4.6. 
 
 

4. Resultat 

 

4.1 Energianvändning på årsbasis 
 
De följande energipriserna är hämtade från företagets privata energifakturor. Företagets 
elleverantör är Telge Energi AB och nätägare är Staffanstorp Energi AB. Priset per månad är 
73,03 öre per kWh inklusive energiskatt och exlusive fast avgift hos Telge Energi och 14,51 
öre per kWh exklusive fast avgift hos Staffanstorp Energi AB. Det totala priset för energin är 
87,54 öre per kWh exklusive fasta avgifter. 
 
Energiårsförbrukningen från och med augusti 2011 till och med augusti 2012 var 68 068 
kWh. Under denna period brukades endast huvudbyggnaden där enegikällan är en 
jordvärmepump. I augusti 2012 sattes utbildningslokalen i den sammansatta byggnaden i 
bruk med värmetillförsel från en elpatron. Energiårsförbrukningen från och med augusti 
2012 till och med augusti 2013 var 108 314 kWh. Detta visas av diagrammet i figur 2.1. 
Differensen mellan dessa två års energiårsförbrukningar är cirka 40 200 kWh vilket är ett 
ungefärligt värde på vad elpatronen förbrukar per år. 
 
Byggnadens specifika energianvändning beräknas genom att dela årsförbrukningen av energi 
mätt i kWh per år genom boytan (BFS 2013:14). Utbildningslokalen har en boyta på cirka 120 
m² vilket resulterar i 335,4 kWh per m² Atemp och år för byggnadens specifika 
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energianvändning. Huvudbyggnaden, med jordvärme som värmekälla, består av 500 m² 
boyta som ger ett värde för byggnadens specifika energianvändning på 136,1 kWh per m² 
Atemp och år.  
 
Genom att studera månadsmedeltemperaturen för 2011 och 2012 ser man att skillnaderna är 
ytterst små och värdena följer en relativt jämn linje, se figur 2.2. Av diagrammet visas dock 
att månadsmedeltemperaturen från och med augusti till december 2012 är lite kallare 
jämfört med temperaturen från och med augusti till december 2011. Årsmedeltemperaturen 
Södra skåne är +8 grader celcius (SMHI 2012). 
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 Figur 2.1. Diagram över den totala årsförbrukningen av energi från och med augusti 2011 till och medaugusti 
2013.  
 

 
Månadsmedeltemperatur 2011 och 2012 

 

-2
0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2011

2012

 
Figur 2.2. Månadsmedeltemperaturer för 2011 och 2012. 

 

4.2 Byggnadens klimatskal 
 
I det här kapitlet beskrivs material och mått för varje del av klimatskalet där 
utbildningslokalen, resterande delar av nedervåningen samt övervåningen har studerats var 
för sig. 

 
 

˚C 
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4.2.1 Fönster 
Fönstren i byggnaden består av en-glasfönster bortsett från fönstren i utbildningslokalen som 
har renoverats med en extra ruta. Djupet mellan två-glasfönstren är 0,36 meter. På 
nedervåningen är det sammanlagt 23 fönster varav nio stycken i utbildningslokalen. 
Övervåningen är utrustad med sammanlagt fem fönster. Alla fönstren är av samma ålder som 
byggnaden. Fönstren i utbildningslokalen är av samma storlek med en total area på 12,87 m², 
resterande fönster i byggnaden har olika storlekar med en total area på 19,15 m² på 
nedervåningen och 4,86 m² på övervåningen. Detta visas i tabell 1. Områdena kring fönstren 
i utbildningslokalen har många otätheter vilket syns med blotta ögat och även med en 
värmekamera, se figur 3.  
 
Tabell 1. Den totala arean hos fönstren i utbildningslokalen, resterande fönster på nedervåningen samt 
övervåningen. 

Fönster 
 

Antal 
 

Bredd (m) 
 

Höjd (m) 
 

Area (m²) 
Antal · Area 

(m²) 
Total area 

(m²) 

Utbildningslokal 9 1,10 1,30 1,43 12,9 12,9 

Nedervåning 13 1,10 1,30 1,43 18,6   

  1 0,47 1,20 0,56 0,56 19,2 

Övervåning 2 0,80 1,30 1,04 2,08   

  2 1,30 0,80 1,04 2,08   

  1 1,00 0,70 0,70 0,70 4,86 

 
 

 
Figur 3. Av bilden visas otätheterna runt ett två-glasfönster i den nyttjade delen av byggnaden. Blå färg tyder på 
mest energiläckage (Palo, muntl; egen bild). 

 
4.2.2 Ytterdörrar 
Ytterdörrarna i byggnaden består av trä och har samma ålder som byggnaden. Alla ingångar 
består av två sammansatta dörrar förutom två stycken som enbart består av en. I 
beräkningarna har hänsyn tagits till en dörr. I utbildningslokalen har ytterdörrarna 
renoverats med ett tjockare trämaterial. Det finns totalt åtta ytterdörrar på nedervåningen 
varav två stycken i utbildningslokalen. Övervåningen är utrustad med två ytterdörrar. Alla 
dörrar är av samma storlek med en total area på 5,64 m² i utbildningslokalen, 16,92 m² hos 
resterande dörrar på nedervåningen och 5,64 m² på övervåningen vilket visas i tabell 2. 
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Tabell 2. Den totala arean hos ytterdörrarna i utbildningslokalen, resterande ytterdörrar på nedervåningen samt 
övervåningen. 

 
Ytterdörrar 

 
Antal 

 
Bredd (m) 

 
Höjd (m) 

 
Area(m²) 

Antal · Area 
(m²) 

Total area 
(m²) 

Utbildningslokal 2 1,20 2,35 2,82 5,64 5,64 

Nedervåning 6 1,20 2,35 2,82 16,9 16,9 

Övervåning 2 1,20 2,35 2,82 5,64 5,64 

 
4.2.3 Ytterväggar 
Byggnadens ytterväggar består av 0,38 meter fasadtegel samt 0.01 m puts på insidan och 
utsidan. Den totala arean hos ytterväggarna i utbildninglokalen är 87,5 m². Resterande 
ytterväggar på nedervåningen har en area på 214 m² och på övervåningen 36,5 m² vilket 
visas i tabell 3. 
 
Tabell 3. Den totala arean hos ytterväggarna i utbildningslokalen, resterande ytterväggar på nedervåningen samt 
övervåningen. Siffrorna i parantes anger den riktigt arean (exklusive fönster och dörrar). 

Ytterväggar 
 

Antal 
 

Bredd (m) 
 

Höjd (m) 
 

Area (m²) 
Antal · Area 

(m²) 
Total area 

(m²) 

Utbildningslokal 2 12,0 2,40 28,8 57,6   

  
2 10,0 2,40 24,0 48,0 

106 
(87,5) 

Nedervåning 2 42,0 2,40 101 202   

  
2 10,0 2,40 24,0 48,0 

250 
(214) 

Övervåning 
2 10,0 4,70 23,5 47,0 

47,0 
(36,5) 

 
4.2.4 Tak och vindsbjälklag 
Yttertaket på byggnaden består av korrugerade eternitskivor som ligger på ströläkt och 
bärläkt med en träpanel längst under. Yttertaket har en väldigt dålig isoleringsförmåga 
eftersom det saknar tilläggsisolering. Den totala yttertaksarean är 576 m² vilket visas i tabell 
4. 
 
Tabell 4. Den totala arean hos yttertaket på byggnaden. 

Yttertak 
 

Antal 
 

Bredd (m) 
 

Höjd (m) 
 

Area(m²) 
Antal · Area 

(m²) 
Total area 

(m²) 

  2 42,0 6,86 288 576 576 

 
Vindsbjälklaget på byggnaden består av 0,025 meter trä med undantag för den del ovanför 
utbildningslokalen som har tilläggsisolerats med 0,15 meter glasfiberull. Vindsbjälklaget 
ovanför utbildningslokalen har en storlek på 120 m² och resterande vindsbjälklag 300 m² 
vilket visas i tabell 5.  
 
Tabell 5. Den totala arean hos vindsbjälklaget ovanför utbildningslokalen samt resterande. 

Vindsbjälklag 
 

Antal 
 

Bredd (m) 
 

Höjd (m) 
 

Area(m²) 
Antal · Area 

(m²) 
Total area 

(m²) 

Utbildningslokal 1 10,0 12,0 120 120 120 

Resterande 1 10,0 30,0 300 300 300 

 
4.2.5 Golv 
Om golvkonstruktionen är okänd är det svårt att uppskatta ett u-värde, därför har en 
energirådgivare varit till hjälp. Golvet i utbildningslokalen består sannolikt av 0,1 meter 
betong längst under med ett träbjälklag på 0,025 meter ovanpå. På träbjälklaget ligger en 
isolering av troligtvis 0,2 meter mineralull med en spånskiva på 0,01 meter ovanpå. Golvet är 



17 
 

utrustad med golvvärmeslingor med klinkers som övertäcke (Palo, muntl.). Den totala 
golvarean i utbildningslokalen är 120 m². Resterande golv i byggnaden antas endast bestå av 
0,1 meter betong och den totala arean är 300 m² (Palo, muntl.). Detta visas i tabell 6.  
 
Tabell 6. Den totala arean hos golvet i utbildningslokalen samt resterande golv i byggnaden. 

Golv 
 

Antal 
 

Bredd (m) 
 

Höjd (m) 
 

Area(m²) 
Antal · Area 

(m²) 
Total area 

(m²) 

Utbildningslokal 1 10,0 12,0 120 120 120 

Resterande 1 10,0 30,0 300 300 300 

 

4.3 Energiförluster 
 
I det här kapitlet visas energiförlusterna, i utbildningslokalen samt resterande byggnad, för 
varje del av klimatskalet samt ventilationen. Eftersom det bara är utbildningslokalen som 
nyttjas i dagsläget finns det inga egentliga energiförluster i resterande byggnad men 
beräkningarna i resterande byggnad är ändå utförda efter samma principer som i 
utbildningslokalen. Värdena är ungefärliga och har avrundats till hela hundratal. 

 
Energiförlusterna beräknas för varje del av klimatskalet och ser ut som följande (Berkelder, 
muntl.): 
 

1. Energieffektförlust per grad (W/K) = u-värde * area 

2. Energiförlust per år (kWh/år) = Energieffektförlust per grad * gradtimmar för orten 

Gradtimmar är de antal grader då utetemperaturen underskrider den temperatur då 
byggnaden måste förses med energi för uppvärmning. Gradtimmarna i Malmö  är 74 592 ˚Ch 
vid 20 grader celcius inomhus (Berkelder, muntl.).  

Den totala energiförlusten för hela klimatskalet fås genom att addera alla delar av 
klimatskalets energiförluster (Palo, muntl.). Energiförlusten hos ventilationen är svår att 
beräkna på grund av att den består av självdrag. Enligt Energimyndigheten (2012c) är 
energiförlusten hos ventilationen i en byggnad cirka 15 procent av den totala energiförlusten 
hos klimatskalet vilket har använts i beräkningar för ventilationens energiförlust. 
 
4.3.1 Fönster 
Ett en-glasfönster med en ålder från början av 1900-talet kan antas ha ett u-värde på cirka 5 
W/m²K. Om dessa fönster renoveras med en extra ruta sänks u-värdet ner mot 3,5 W/m²K 
(Renfro, muntl.). Energiförlusten hos fönstren i utbildningslokalen är 3 400 kWh per år, 
resterande fönster på nedervåningen 7 100 kWh per år och fönstren på övervåningen 1 800 
kWh per år vilket visas i tabell 7. 
 
Tabell 7. Energiförlusterna hos nio två-glasfönster i utbildningslokalen, för resterande 14 en-glasfönster på 
byggnadens nedervåning samt 5 en-glasfönster på övervåningen. 

 
Fönster 

 
Utbildningslokal 

Resterande 
nedervåning 

 
Övervåning 

Area (m²) 12,9 19,2 4,86 

U-värde (W/m²K) 3,5 5,0 5,0 

Energieffektförlust per grad 
(W/K) 

45,2 96,0 24,3 

Energiförlust per år (kWh/år) 3400 7100 1800 
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4.3.2 Ytterdörrar 
De 2 renoverade ytterdörrarna i utbildningslokalen har ett u-värde på 1,75 W/m²K och u-
värdet hos resterande ytterdörrar på byggnaden är 2,33 W/m²K. Energiförlusten hos 
ytterdörrarna är 700 kWh per år i utbildningslokalen, 2 900 kWh per år hos resterande 
ytterdörrar på nedervåningen och 1 000 kWh per år hos ytterdörrarna på övervåningen viket 
visas i tabell 8.  
 
Tabell 8. Energiförlusten hos 2 renoverade ytterdörrar i utbildningslokalen, för resterande 6 orenoverade 
ytterdörrar på byggnadens nedervåning samt 2 orenoverade ytterdörrar på övervåningen. 

 
Ytterdörrar 

 
Utbildningslokal 

Resterande 
nedervåning 

 
Övervåning 

Area (m²) 5,64 16,92 5,64 

U-värde (W/m²) 1,75 2,33 2,33 

Energieffektförlustförlust per 
grad (W/K) 

9,87 39,4 13,1 

Energiförlust per år (kWh/år) 700 2900 1000 

 
4.3.3 Ytterväggar 
U-värdet hos byggnadens ytterväggar är 1,53 W/m²K. Energiförlusten hos ytterväggarna i 
utbildningslokalen är 10 000 kWh per år, för resterande ytterväggar på nedervåningen 24 
400 kWh per år och ytterväggarna på övervåningen 4 200 kWh per år vilket visas i tabell 9. 
 
Tabell 9. Energiförlusten hos ytterväggarna i utbildningslokalen, för resterande ytterväggar på byggnadens 
nedervåning samt övervåning. 

 
Ytterväggar 

 
Utbildningslokal 

Resterande 
nedervåning 

 
Övervåning 

Area (m²) 87,5 214 36,5 

U-värde (W/m²) 1,53 1,53 1,53 

Energieffektförlust per grad 
(W/K) 

134 327 55,9 

Energiförlust per år (kWh/år) 10000 24400 4200 

 
4.3.4 Tak och vindsbjälklag 
U-värdet för ett oisolerat yttertak brukar inte beräknas om det finns ett vinsbjälklag med ett 
kallt vindsutrymme då vinsbjälklaget kan ses som yttertaket (Palo, muntl.). Därför har inga 
beräkningar för energiförluster utförts hos yttertaket. Vindsbjälklagets u-värde är 5,6 
W/m²K med undantag för vindsbjälklaget ovanför utbildningslokalen som har u-värde 0,22 
W/m²K. Energiförlusten hos vindsbjälklaget ovanför utbildningslokalen är 2 000 kWh per år 
och för resterande vindsbjälklag 125 300 kWh per år vilket visas i tabell 10. 
 
Tabell 10. Energiförlusten hos vindsbjälklaget ovanför utbildningslokalen samt för resterande vindsbjälklag på 
byggnaden. 

 
Vindsbjälklag 

 
Utbildningslokal 

 
Resterande 

Area (m²) 120 300 

U-värde (W/m²) 0,22 5,6 

Energieffektförlust per grad 
(W/K) 

26,4 1680 

Energiförlust per år (kWh/år) 2000 125300 

 
4.3.5 Golv 
U-värdet hos golvet i utbildningslokalen uppskattas till 1,0 W/m²K och har en energiförlust 
på 9 000 kWh per år. Resterande golv i byggnadens med uppskattat u-värde 8,0 W/m²K har 
en energiförlust på 179 000 kWh per år (Palo, muntl.). Detta visas i tabell 11. 
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Tabell 11. Energiförlusten hos golvet i utbildningslokalen och för resterande golv i byggnaden. 

 
Golv 

 
Utbildningslokal 

 
Resterande 

Area (m²) 120 300 

U-värde (W/m²) 1,0  8,0 

Energieffektförlust per grad 
(W/K) 

120  2400 

Energiförlust per år (kWh/år) 9000 179000 

 
4.3.6 Ventilation 
Energiförlusten hos klimatskalet i utbildningslokalen är 25 100 kWh per år vilket visas i 
tabell 12. 15 procent av 25 000 kWh är cirka 3 800 kWh vilket är ett ungefärligt värde på 
ventilationens energiförlust per år i utbildningslokalen. 
 
Tabell 12. Den totala energiförlusten hos klimatskalet i utbildningslokalen. 

 
Klimatskal 

 
kWh/år 

Fönster 3400 

Ytterdörrar 700 

Ytterväggar 10 000 

Vindsbjälklag 2000 

Golv 9000 

Total energiförlust 25100 

 
4.3.7 Utbildningslokalens energibehov 
Genom att addera energiförlusten hos alla delar av klimatskalet samt ventilation fås 
energibehovet i utbildningslokalen. I energibehovet ingår också hushållsel och 
tappvarmvatten vilket har bortsetts från i denna studie. Utbildningslokalens energibehov, 
exklusive hushållsel och tappvarmvatten, är enligt beräkningarna 28 900 kWh per år vilket 
visas i tabell 13.  
 
Tabell 13. Utbildningslokalens energibehov. 

 
Energibehov 

 
kWh/år 

Fönster 3400 

Ytterdörrar 700 

Ytterväggar 10000 

Vindsbjälklag 2000 

Golv 9000 

Ventilation 3800 

Summa 28900 

 

4.4 Åtgärder för energibesparing 
 
I detta avsnitt visas energibesparingen vid åtgärder som sänker u-värdet för varje del av 
klimatskalet. Åtgärder för energibesparing hos ventilation tas inte med i beräkningarna. 
Värdena är ungefärliga och har avrundats till hela hundratal. 

 
För att beräkna energibesparingen tas differensen mellan energiförlusten för varje del av 
klimatskalets nuvarande u-värde och Boverkets rekommenderade u-värde som visas i tabell 
14 (BeBo 2013, refererad i Energimyndigheten 2013a). 
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Tabell 14. Boverkets rekommendationer för u-värde vid ombyggnation av byggnader samt befintliga u-värden i 
byggnaden. 
 
 
Byggnadsdel 

 
Rekommenderat 

u-värde 

 
U-värde i 

utbildningslokal 

U-värde i 
resterande 

byggnad 

Vindbjälkslag/tak 0,08 0,22 5,6 

Ytterväggar 0,13 1,53 1,53 

Golv (mot mark) 0,13 1,0 8,0 

Fönster 0,8 3,5 5,0 

ytterdörr 0,8 1,75 2,33 

 
4.4.1 Fönster 
Genom att renovera de nio två-glasfönstrena i utbildningslokalen från u-värde 3,5 W/m²K 
till 0,8 W/m²K blir energibesparingen 2 600 kWh per år. Ett fönsterbyte av resterande en-
glasfönster på nedervåningen från u-värde 5,0 W/m²K till 0,8 W/m²K ger en 
energibesparing på 5 900 kWh per år. Energibesparingen vid byte av fem en-glasfönster på 
övervåningen blir 1 500 kWh per år. Detta visas i tabell 15. 
 
Tabell 15. Energibesparingen per år vid byte av nio två-glasfönster i utbildningslokalen, resterande 14 en-
glasfönster på nedervåningen och fem en-glasfönster på övervåningen. 

 
Fönster 

 
Utbildningslokal 

Resterande 
nedervåning 

 
Övervåning 

Area (m²) 12,9 19,2 4,86 

U-värde (W/m²) 0,8 0,8 0,8 

Värmeeffektförlust per grad (W/K) 10,3 15,4 3,9 

Värmförlust per år (kWh/år) 800 1100 300 

Energibesparing per år 
(kWh/år) 

2600 5900 1500 

 
4.4.2 Ytterdörrar 
En renovering av två ytterdörrar i utbildningslokalen från u-värde 1,75 W/m²K till 0,8 
W/m²K ger en energibesparing på 400 kWh per år. Byte av resterande ytterdörrar på 
nedervåningen med u-värde 2,33 W/m²K till 0,8 W/m²K ger en energibesparing på 1 900 
kWh per år. Energibesparingen vid byte av ytterdörrarna på övervåningen blir 700 kWh per 
år. Detta visas i tabell 16. 
 
Tabell 16. Energibesparingen per år vid byte av två dörrar i utbildningslokalen, resterande sex dörrar på 
nedervåningen och två dörrar på övervåningen. 

 
Ytterdörrar 

 
Utbildningslokal 

Resterande 
nedervåning 

 
Övervåning 

Area (m²) 5,64 16,9 5,64 

U-värde (W/m²) 0,8 0,8 0,8 

Värmeeffektförlust per grad (W/K) 4,5 13,5 4,5 

Värmeförlust per år (kWh/år) 300 1000 300 

Energibesparing per år 
(kWh/år) 

400 1900 700 

 
4.4.3 Ytterväggar 
En tilläggsisolering av ytterväggarna från u-värde 1,53 W/m²K till 0,13 W/m²K i 
utbildningslokalen medför en energibesparing på 9 200 kWh per år. Energibesparingen vid 
tilläggsisolering hos resterande ytterväggar på nedervåningen blir 22 300 kWh per år och för 
ytterväggarna på övervåningen 3 800 kWh per år vilket visas i tabell 17. 
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Tabell 17. Energibesparingen per år vid en tilläggsisolering av utbildningslokalens ytterväggar.  
 
Ytterväggar 

 
Utbildningslokal 

Resterande 
nedervåning 

 
Övervåning 

Area (m²) 87,5 214 36,5 

U-värde (W/m²) 0,13 0,13 0,13 

Värmeeffektförlust per grad (W/K) 11,3 27,8 4,7 

Värmeförlust per år (kWh/år) 800 2100 400 

Energibesparing per år 
(kWh/år) 

9200 22300 3800 

 
4.4.4 Tak och vindsbjälklag 
En tilläggsisolering av det redan tilläggsisolerade vindsbjälklaget i utbildningslokalen från u-
värde 0,22 W/m²K till 0,08 W/m²K ger en energibesparing på 1 300 kWh per år. 
Energibesparingen vid tilläggsisolering av resterande vindsbjälklag från u-värde 5,6 W/m²K 
till 0,08 W/m²K blir 123 500 kWh per år. Detta visas i tabell 18. 
 
Tabell 18. Energibesparingen per år vid en tilläggsisolering av vindsbjälklaget ovanför utbildningslokalen och 
resterande vindsbjälklag i byggnaden. 

 
Vindsbjälklag 

 
Utbildningslokal 

 
Resterande 

Area (m²) 120 300 

U-värde (W/m²) 0,08 0,08 

Värmeeffektförlust per grad (W/K) 9,60 24,0 

Värmeförlust per år (kWh/år) 700 1800 

Energibesparing per år 
(kWh/år) 

1300 123500 

 
4.4.5 Golv 
Genom att tilläggsisolera golvet, mot marken, i utbildningslokalen från u-värde 1,0 W/m²K 
till 0,13 W/m²K medför en energibesparing på 7 800 kWh per år. Vid en tilläggsisolering av 
resterande golv, mot marken, i byggnaden från u-värde 8,0 W/m²K till 0,13 W/m²K blir 
energibesparingen 176 100 kWh per år. Detta visas i tabell 19. 
 
Tabell 19. Energibesparingen per år vid en tilläggsisolering av golvet, mot marken, i utbildningslokalen och för 
resterande golv, mot marken, i byggnaden. 

 
Golv 

 
Utbildningslokal 

 
Resterande 

Area (m²) 120 300 

U-värde (W/m²) 0,13 0,13  

Värmeeffektförlust per grad (W/K) 15,6  39,0 

Värmeförlust per år (kWh/år) 1200 2900 

Energibesparing per år 
(kWh/år) 

7800 176100 

 
4.4.6 Utbildningslokalens energibehov efter åtgärder 
Efter att åtgärder hos byggnadens klimatskal utförts blir energibehovet, exklusive hushållsel 
och tappvarmvatten, i utbildningslokalen 7 600 kWh per år. Differensen mellan det 
nuvarande energibehovet och energibehovet efter utförda åtgärder i utbildningslokalen 
resulterar i en energibesparingen på 21 300 kWh per år vilket visas i tabell 20. 
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Tabell 20. Utbildningslokalens energibehov före och efter utförda åtgärder samt den totala energibesparingen. 

 
Energibehov 

Befintligt 
(kWh/år) 

Efter åtgärder 
(kWh/år) Energibesparing 

Fönster 3400 800 2600 

Ytterdörrar 700 300 400 

Ytterväggar 10000 800 9200 

Vindsbjälklag 2000 700 1300 

Golv 9000 1200 7800 

Ventilation 3800 3800 0 

Summa 28900 7600 21300 
 
 

5. Diskussion 
 
5.1 Energianvändning på årsbasis 
 
Utbildningslokalen som värms upp med en elpatron har en specifik energianvändning på 
335,4 kWh/m² Atemp och år vilket är mycket högre än kravet enligt Boverket (2013:14) som 
är 55 kWh/m² Atemp och år för lokaler som värms upp med elvärme. Elpatronen som 
värmekälla är dock bara en temporär lösning som i framtiden ska ersättas med ett mer 
optimalt uppvärmningssystem. Om man studerar den specifika energianvändningen för 
huvudbyggnaden visas även där ett högre värde än vad Boverkets krav anger. Den specifka 
energianvändningen för huvudbyggnaden är 136,1 kWh/m² Atemp och år och enligt kraven 
bör lokaler som värms upp på annat sätt än elvärme ha ett värde på 80 kWh/m² Atemp och 
år (BFS 2013:14). Det kan noteras att även denna byggnad bör analyseras.  
 
Av figur 2 visas månadsmedeltemperaturen för år 2011 och 2012. Eftersom temperaturen var 
lite kallare från och med augusti till och med december 2012 än från och med augusti till och 
med december 2011 kan energiförbrukningen ha påverkats av detta. Mina beräkningar 
omfattas inte av dessa variationer i utetemperaturer men av diagrammet kan ses att det inte 
är stora skillnader i månadsmedeltemperaturer mellan de två åren och borde enligt mina 
spekulationer därför inte resultera i stora variationer för energiförbrukningen. 
Energiförbrukningen har troligtvis inte påverkats markant av olika utetemperaturer. På 
grund av att elpatronen inte har någon automatisk styrning påverkas även 
energiförbrukningen olika varje år. Eftersom styrningen sker manuellt blir det en obalans 
mellan den energi som behövs och den som förbrukas. I vissa fall kan elpatronen förbruka 
mycket mer energi än vad som är behövligt. Om elpatronen istället skulle vara utrustad med 
en automatisk styrning genom till exempel utetemperaturen skulle energiförbrukningen få en 
bättre stabilitet. 
 
Enligt företagets energifakturor förbrukar elpatronen i utbildningslokalen ungefär 40 200 
kWh per år. Enligt mina beräkningar är energibehovet, bortsett från hushållsel och 
tappvarmvatten, i utbildningslokalen cirka 28 900 kWh per år. Detta resulterar i en 
energiförbrukning för hushållsel och tappvarmvatten på 11 300 kWh per år. Mina 
uträkningar kan vara osäkra men enligt mig låter dessa värden relativt rimliga.  
 

5.2 Byggnadens uppvärmningssystem 
 
I utbildningslokalen har ett vattenburet system installerats vilket är förmånligt om tanken är 
att installera någon av de studerade energikällorna (Bokalders och Block 2009). Dock har 
inte resterande delar av byggnaden ett vattenburet system vilket gör att ingen av de 
studerande energikällorna kan nyttjas i dessa utrymmen. Ett bra alternativ är att installera 
ett mindre vattenburet system i resterande delar av den sammansatta byggnaden med 
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tillhörande fläktkonvektorer. På så sätt kan någon av de studerande energikällorna nyttjas i 
hela byggnaden (Palo, muntl.).  
 

5.3 Åtgärder för energibesparing 
 
Det finns många nödvändiga åtgärder som bör utföras i byggnaden med olika 
lönsamhetsgrad. Enligt mina energiberäkningar skulle mest energi sparas vid åtgärder hos 
ytterväggarna och minst hos ytterdörrarna men frågan är vad som är mest lönsamt. Genom 
att samla alla nödvändiga åtgärder för byggnaden och sedan ordna dem i en 
lönsamhetsordning skulle man lätt kunna se vad som är mest lämpligt att åtgärda först. Det 
är också viktigt att veta hur mycket företaget kan tänka sig att satsa på 
energieffektiviseringen. Det är alltså inte lönsamt att utföra alla nödvändiga åtgärder 
eftersom kostnaderna blir för stora. Det är dock viktigt att tänka långsiktigt vid en investering 
för att spara energi om inte tanken är att sälja byggnaden inom en snar framtid.  
 
I detta avsnitt redovisas utbildningslokalens möjlighet för energibesparing hos klimatskal 
och ventilation, enligt mina personliga åsikter, i fallande ordning. Resterande byggnad 
nyttjas som sagt inte och därför finns det inga egentliga energiförluster. Därför diskuteras 
inte dessa utrymmen. 
 
5.3.1 Tak och vindsbjälklag 
Enligt Bokalder och Block (2009) är principen för varm luft att den rör sig uppåt och därför 
är byggnadens vindsbjälklag och tak enligt mig viktigast att åtgärda för att reducera 
energiförlusterna. I dagsläget har vindsbjälklaget ovanför utbildningslokalen en isolering 
bestående av 15 centimeter glasfiberull. Isoleringen skyddar mot värmeförluster och 
samtidigt ljud mot nedervåningen. Om inte vindsutrymmet ska utnyttas bör vindsbjälklaget 
tilläggsisoleras för att uppnå Boverkets rekommendationer och reducera energiförlusterna. 
Enligt mina beräkningar skulle energibesparingen vid en tilläggsisolering av vindsbjäklaget, 
så att Boverkets rekommendationer för u-värde erhålls, bli 1 300 kWh per år vilket jag tycker 
är en bra vinst (Energimyndigheten 2013a). Om tanken är att utnyttja vindsutrymmet bör 
fokus istället läggas på yttertaket. Om vindsutrymmet används måste det också värmas upp 
och därför bör yttertaket isoleras för att förhindra energiläckage. Det vindsbjälklag som i 
nuläget inte har någon isolering har väldigt höga energiförluster och bör absolut isoleras om 
resterande delar i byggnaden ska användas.  
 
5.3.2 Fönster 
Att åtgärda fönster till mer energisparande behöver inte vara speciellt kostsamt. Att åtgärda 
fönstren leder också till ett bättre inomhusklimat vilket är viktigt i en skola 
(Energimyndigheten 2008). Fönstren i utbildningslokalen har i nuläget väldigt stora 
energiförluster även om de har renoverats med en extra ruta och fått ett lägre u-värde än 
resterande en-glasfönster i byggnaden. För att uppnå Boverkets rekommendationer krävs det 
att de åtgärdas så att u-värde 0,8 uppnås (Energimyndigheten 2013a). Energibesparingen 
detta skulle medföra för fönstren i utbildningslokalen är enligt mig lönsam men eftersom de i 
dagsläget har ett väldigt högt u-värde kan det kan vara kostsamt att åtgärda dem så pass 
mycket så att Boverkets rekommendationer uppnås. Företaget är väldigt noggrann med att 
bevara byggnadens utseende och ett fönsterbyte skulle medföra en förändring i estetiken. Det 
skulle räcka att endast täta dessa fönster enligt mig. Man skulle också kunna byta ut själva 
glasrutorna till mer energimässiga och/eller sätta in en tredje glasruta för att reduera 
energiförlusterna. Resterande fönster i byggnaden består endast av en-glasfönster och har ett 
stort energiläckage vilka bör absolut åtgärdas om tanken är att utnyttja dessa utrymmen.  
 
För att minska kylbehovet i byggnaden kan fönstren utrustas med någon typ av 
solavskärmning. Dock vill företaget bevara byggnadens utseende och en sådan åtgärd skulle 
leda till ett förändrat utseende. 
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Av figur 3.1 visas energiläckaget genom en värmekamera där blå färg tyder på mest 
energiläckage. I vanliga fall brukar glasrutan vara den del som är kallast och därmed ha den 
starkaste blå färgen. I detta fall är glasrustan varmast vilket syns av den gröna färgen och 
detta beror troligtvis på att bilden är tagen på dagen då solen värmer fönstret. 
 
5.3.3 Ytterdörrar 
I utbildningslokalen har de två sammansatta ytterdörarrna ersatts med dörrar av större 
tjocklek och ett modernare träslag vilket har resulterat i u-värde 1,75 W/m²K, jämfört med u-
värdet hos resterande oåtgärdade ytterdörrarna som är 2,33 W/m²K. Jag tror dock att mina 
beräkningar har en osäkerhet i det här fallet, de oåtgärdade dörrarna borde ha ett högre u-
värde än vad jag har kommit fram till på grund av vad man kan se med blotta ögat. De ser 
väldigt slitna ut och på vissa ställen kan man se rakt igenom ytterdörren genom små springor. 
Att åtgärda ytterdörrarna i utbildningslokalen skulle inte ge så stora energibesparingar men 
det är enligt mig inte heller en så kostsam åtgärd. Därför kan det ändå vara en lönsam åtgärd. 
Resterande ytterdörrar i byggnaden är av dålig kvalitet med stora energiförluster och bör 
därför åtgärdas för framtida bruk. 
 
För att minska energiläckaget hos ytterdörrarna skulle de kunna ersättas med en ny dörr med 
ett lägre u-värde. Ett alternativ är att sätta in en extra dörr på insidan av de nuvarande 
dörrarna vilket skulle öka isoleringsförmågan.  
 
5.3.4 Ventilation 
I nuläget består byggnadens ventilation av självdrag vilket är både positivt och negativt. Det 
positiva är att det inte avger ljud vilket är bra då byggnaden i fråga är en skola som behöver 
så lite buller som möjligt (Energimyndigheten 2011a). Det finns däremot fler nackdelar. 
Nackdelarna är att det inte finns någon möjlighet att reglera ventilationen. Under 
sommarhalvåret när temperaturskillnaderna inte är så stora mellan utomhus- och 
inomhusluften sker nästan ingen ventilation alls. Under vinterhalvåret är det dock risk för 
överventilation. Att installera ett ventilationssystem i byggnaden kan nog vara komplicerat 
men ett måste om klimatskalet tätas eftersom det finns en risk för övertryck i byggnaden 
under den kallare årstiden (Energimyndigheten 2011a). Ett alternativ är att installera 
frånluftsfläktar som startar när självdraget är otillräckligt. Fläktarna kan styras antingen av 
koldioxid-, lufttemperatur- eller närvarogivare (Blomsterberg et al. 2007). Enligt mig är inte 
en närvarogivare ett bra alternativ i utbildningslokaler eftersom det är mycket stillasittande 
aktiviteter. Företaget har tankar kring att bygga en idrottshall på övervåningen där det dock 
skulle passa bra med en närvarogivare. En styrd frånluftsläkt har dock ingen möjlighet att 
återvinna energin men det blir ändå en energibesparing eftersom fläkten endast startar när 
det finns behov för ventilation (Blomsterberg et al. 2007). Ett annat alternativ är att 
intstallera ett FTX-system för att kunna ta till vara på energin från frånluften. Det är dock 
relativt kostsamt och komplicerat att installera (Bokalders och Block 2009).  
 
5.3.5 Golv 
I utbildningslokalen är golvet renoverat med en tilläggsisolering samt utrustat med 
golvvärmeslingor. Detta golv har idag ett u-värde på 1,0 W/m²K enligt mina uppskattningar. 
Personligen tror jag att detta u-värde i själva verket är något lägre eftersom företaget menar 
på att de renoverat golvet så att ett acceptabelt u-värde har uppnåtts. Energibesparingen 
skulle nog inte bli lika stor, om golvet åtgärdas, som jag har kommit fram till i min 
uppskattning. Eftersom golvet redan är renoverat och utrustat med golvvärmeslingor är det 
enligt mig för kostsamt att utföra ännu en renovering. Om tanken är att utnyttja resterande 
delar av byggnaden bör dock dessa golv åtgärdas eftersom det i nuläget endast består av 
betong vilket har ett högt energiläckage.  
 
5.3.6 Ytterväggar 
Ytterväggarna är av samma material och tjocklek på hela byggnaden och har u-värde 1,53. En 
tilläggsisolering av yttervägarna är inte ekonomiskt försvarbart om inte tanken är att byta 
fasad (Öhgren, muntl.) Ytterväggarna har ett högt energiläckage men eftersom kostnaden är 
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så pass hög vid en tilläggsisolering av ytterväggar bör det enligt mig inte utföras. Nackdelen 
med att tilläggsisolera ytterväggarna är också att det kan förändra utseendet på byggnaden 
vilket företaget är väldigt mån om att bevara. Enligt mig skulle åtgärder hos andra delar av 
klimatskalet ge en bättre balans mellan ekonomi och energibesparing.  
 

5.4 Förnybara energikällor 
 
De alternativ för förnybara energikällor på fastigheten som studerats är solvärme, eldning av 
biobränsle samt värmepump. Det finns både för- och nackdelar med vardera system. För att 
installera någon av ovanstående energikällor är, som tidigare nämnt, ett vattenburet system i 
byggnaden nödvändigt.  
 
5.4.1 Värmepump som energikälla 
En värmepump är i de flesta fall beroende av el vilket är en nackdel om byggnaden skulle 
utsättas för elavbrott. En annan nackdel med att vara elberoende är att det är kostsamt och 
att vederbörande påverkas av stigande elpriser (Energimyndigheten 2012b). Dock är alla 
elberoende eftersom det krävs el till belysning och dylikt. Alla som använder el betalar också 
alltid ett fast pris till elbolaget. Eftersom en värmepump inte förbrukar mycket el och man är 
alltid bunden till en fast avgift att betala till elbolaget så tycker inte jag att det handlar om en 
stor summa pengar. De flesta värmepumpar, förutom en luft-luftvärmepump, kräver att det 
finns ett vattenburet system i byggnaden.  
 
En bergvärmepump kräver en relativ närhet till berggrunden som bör ha en hög 
värmeledningsförmåga (Energimyndigheten 2010). Jordarten på fastigheten består av ett 
tjockt lager moränlera (Zryd, muntl.). En bergvärmepump skulle alltså inte vara den 
optimala energikällan på fastigheten. För att installera en jordvärmepump krävs markyta för 
grävning vilket finns på den aktuella byggnaden (Energimyndigheten 2010). 
Huvudbyggnaden har idag en jordvärmepump som värmekälla. Ett alternativ är att byta ut 
den nuvarande jordvärmepumpen till en större som då även kan användas som 
värmetillförsel till byggnaden som idag får värme genom en elpatron. Det krävs då mer 
kollektorslang i marken samt en kulvert för det vattenburna värmesystemet från 
huvudbyggnaden till byggnaden med utbildningslokalen. Ett annat alternativ är att installera 
en helt ny jordvärmepump till byggnaden med utbildningslokalen. Det sistnämnda 
alternativet är mer optimalt eftersom det finns begränsat med mark att gräva i där de 
nuvarande kollektorslangarna är nedgrävda. Det är viktigt att ta reda på var elledningar och 
dylikt är nedgrävda i marken innan grävning påbörjas.  
 
En luft-luft- och luft-vattenvärmepump har en lägre investeringskostnad än en berg- och 
jordvärmepump men energibesparingen blir heller inte lika hög (Energimyndigheten 2010). 
En sådan värmepump är mer lämplig i Skåne i jämförelse med till exempel Kiruna eftersom 
verkningsgraden sjunker med lägre utomhustemperatur (Energimyndigheten 2010,). Därför 
skulle en luft-luft- eller luft-vattenvärmepump vara fördelaktig i den aktuella byggnaden. Den 
aktuella byggnaden är också optimal för en luft-värmepump eftersom den har en öppen 
planlösning (Energimyndigheten 2010). Dock har byggnaden i nuläget stora energiförluster 
genom klimatskalet och därför skulle någon annan förnybar energikälla med en större 
energibesparing vara mer fördelaktig. Om hela byggnadens klimatskal åtgärdas med en högre 
isoleringsförmåga skulle dock inte energiförlusterna vara lika stora och då räcker det med en 
mindre luft-värmepump. För att kunna utnyttja värmepumpen till tappvattenuppvämning 
och inte bara uppvärmning av inomhusluften krävs en luft-vatten-värmepump. 
 
5.4.2 Solenergi som energikälla 
Solfångare fungerar bra vid ett lågtempererat vattenburet system med stora avgivande ytor. I 
utbildningslokalen finns golvvärme vilket ger en stor avgivande yta och därför är solfångare 
optimalt för lokalen (Energimyndigheten 2013c). Ur miljösynpunkt är solfångare mycket bra 
då det inte bidrar till några luftföroreningar. Solfångare fungerar bäst under sommarhalvåret 
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och kräver därför någon slags kompletteringsenergi under vinterhalvåret 
(Energimyndigheten 2013c). Ett alternativ enligt mig skulle vara att kombinera solfångare 
med en värmepump via en gemensam ackumulatortank. Under sommarhalvåret behövs 
oftast ingen uppvärmning av inomhusluften och därför kan solfångare under denna period 
användas till uppvärmning av tappvatten och värmepumpen sköter upvärmningen av 
inomhusluften samt tappvattnet under vinterhalvåret. En nackdel med solfångare är att det 
förändrar utseendet hos byggnaden vilket företaget vill bevara.  
 
5.4.3 Eldning av biobränsle 
Att installera en pelletspanna med en ackumulatortank i byggnaden skulle fungera eftersom 
det finns utrymme för detta i byggnaden. En pelletspanna kan också kombineras med 
solfångare vilket skulle vara ett bra alternativ med tanke på mijlön och energibesparingen. 
Som tidigare nämnts förändrar dock solfångare utseendet på byggnaden. I någon eller vissa 
delar av byggnaden där det saknas ett vattenburet system skulle en kamin kunna placeras 
vilket ökar trivselfaktorn samtidigt som det blir ett bekvämt inomhusklimat genom 
strålningsvämen. Dock måste delar av byggnaden som inte värmen når till utrustas med till 
exempel radiatorer.  
 

5.5 Valet av metod 
 
För att undersöka en byggnads energiförlust samt dess möjligheter till energibesparing är det 
bästa sättet enligt mig att studera byggnadens energideklaration där all information ska 
finnas. I det här fallet fanns ingen tillgänglig energideklaration och därför var det nödvändigt 
att utföra egna beräkningar. Årsförbrukningen av energi hos elpatronen som värmer upp 
utbildningslokalen kan vara osäker. Detta för att jag endast har studerat elfakturorna för två 
år där endast huduvbyggnaden var i bruk det ena och sedan tagit differensen mellan dessa år. 
Det är en bra metod att utföra egna beräkningar, dock kan värdena bli bristfälliga om 
vederbörande inte har nog med kunskap. I denna rapport har vissa värden uppskattats vilket 
kan ge osäkra resultat men i slutändan fås ändå en ungefärlig bild över byggnadens 
energiprestanda.  
 
Det skulle kanske vara mer förmånligt för företaget om studien berörde ekonomifrågorna 
mer ingående eftersom de är ute efter att sänka sina kostnader för energi. Genom att utföra 
beräkningar för dimensioneringar av olika uppvärmningssystem skulle även 
ekonomifrågorna upplysas bättre. Det gäller dock, som tidigare nämnts, att det finns 
tillräcklig kunskap för att utföra dessa beräkningar. 
 
I den här rapporten har en äldre befintlig byggnads energiprestanda studerats vilket har visat 
resultat på väldigt stora energiförluster. Företaget är mycket mån om att bevara byggnadens 
utseende eftersom det är av stort värde. På gund av detta har byggnadens estetik alltid varit 
det viktigaste att ha i åtanke i denna studie. Om rapporten istället hade handlat om en 
modern byggnad eller en byggnad av lägre värde skulle inte utseendet hos byggnaden vara 
något hinder vid en energieffektivisering. Det skulle troligtvis medföra större 
energibesparingar vid åtgärder hos klimatskal då estetiken inte är prioriterat.  
 
 

6. Slutsats 
 
Vår medvetenhet kring energianvändningen i världen ökar och på så sätt även 
energieffektivisering. För att erhålla ett hållbart samhälle krävs det bland annat att vi 
minskar vår energikonsumtion. Den bästa energinförsörjningen kommer från förnybar 
energi vilket även gynnar ekonomin. Utifrån mina studier anser jag att det alltid lönar sig att 
energieffektivisera en byggnad, om än i olika omfattning. Det gäller att utföra de viktigaste 
och mest lönsamma åtgärderna för varje enskild byggnad. Om tanken är att byta 
uppvärmningssystem i en befintlig byggnad är det viktigt att först analysera klimatskal och 
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ventilation för ta reda på vilka möjligheter det finns för energibesparing. I annat fall finns det 
en risk att uppvärmningssystemet överdimensioners. Det är inte investeringskostnaderna vid 
åtgärder i en byggnad eller för en energikälla som bör stå i fokus utan den framtida 
energibesparingen. Energiförbrukningen hos en byggnad varierar från år till år på grund av 
till exempel olika utetemperaturer, användningsbehovet och styrning av 
uppvärmningssystemet. Genom att studera dessa faktorer kan ett optimalt 
uppvärmningssystem installeras. Äldre byggnader kan vara av ett stort värde och detta bör 
alltid beaktas vid en energieffektivisering.  I den aktuella byggnad som studerats i denna 
rapport finns det många nödvändiga åtgärder som bör utföras. Att utföra alla dessa åtgärder 
skulle inte vara ekonomiskt försvarbart och därför bör de ordnas i en lönsamhetsordning. Att 
utföra små åtgärder kan ge stora energibesparingar. Genom att till exempel täta fönstren och 
tilläggsisolera vindsbjälklaget kan mycket av gratisenergin utnyttjas och samtidigt minskas 
uppvärmningsbehovet. För att ta fram ett optimalt uppvärmningssystem till byggnaden bör 
det utföras vidare och mer ingående undersökningar. Detta genom att bland annat utföra 
beräkningar för dimensionering av olika uppvärmningssystem vilket möjliggör för företaget 
att investera i en energikälla av lämplig storlek. 
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