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Abstract 
Siemens BT in Umeå has conducted an energy project (EPC - Energy Performance Contracting) 

of a number of items at the municipality of Lycksele. An EPC project was carried out by 

Siemens Building Technology (BT) and consists of three different phases; project development, 

project execution and project follow up. Now all three phases has been completed and it has 

been seen in the monthly energy follow up that despite the optimization of the properties, there 

are properties which do not receive the savings they anticipated during project development 

report and the energy audit. This is where the master degree project continues, with analyzing, 

evaluating and proposals for actions for these three objects: Forsdalaskolan, Furuviksskolan 

and Storgården. 

A feasibility study was carried out for each object and their separate project development 

reports, energy audits and different documented meetings of various kinds. After the feasibility 

study arose different issues that resulted in an inspection that were checked for all of the 

objects. Each object were visited one by one, and during the visits all of the information was 

noted and documented. If necessary measurements was carried out in the objects various 

areas. Finally, one object was elected, object one, Forsdalaskolan, for a brief simulation in the 

simulation tool IDA ICE (Appendix D) with respect to the buildings outer case. 

The result of the analysis and evaluation of the EPC project with respect to these three objects 

was that there were inadequately in both documentation and communication between the 

parties which resulted in some baseline corrections needed to be implemented and adjusted. 

Another factor that showed signs of affecting the objects performance was the human behavior. 

It is recommended that communication and understanding of human behavior is improved 

with the help of handing out brochures and when it comes to documentation the 

recommendation is new ways of working with notes in the energy audits and other documents 

to clarify the work that has been done, calculations made and the assumptions taken along the 

whole project. 

EPC projects were found to have both advantages and disadvantages. The advantage of making 

use of an EPC project was the possibility to package the actions for the large number of objects. 

By doing that more actions could fit into the estimated profit which enabled more actions to 

be included in the EPC project that did not equal as much savings in the short run. The 

disadvantage of EPC projects was a Catch-22 that occurred in phase 1. In phase 1, the 

foundation of the whole project is compiled but it’s also the same phase that aren’t being paid 

for if the entrepreneur doesn’t land the other two phases. This makes the entire phase 1 very 

risky and important for the project's outcomes. 
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Sammanfattning 
Siemens BT i Umeå har genomfört ett energiprojekt (EPC – Energy Performance Contracting) 

av ett antal objekt åt Lycksele kommun. Ett EPC-projekt som utförs av Siemens Building 

Technology (BT) består av tre faser; projektutvecklingen, projektutförandet och 

projektuppföljningarna. Nu har samtliga tre faser genomgåtts och man har sett i de månatliga 

energiuppföljningarna att trots optimering av fastigheterna finns det fastigheter där man inte 

erhåller de besparingar som man räknat med under projektutvecklingsrapporten (PUR) och 

energikartläggningen (EKL). Det är här examensarbetet kommer in i bilden, en analysering, 

utvärdering och förslag på åtgärder för de tre objekten: Forsdalaskolan, Furuviksskolan samt 

Storgården. 

En förstudie genomfördes av samtliga objekt där deras separata PUR, EKL samt 

mötesprotokoll av olika slag och andra dokumenterade förändringar som skett i objekten 

studerades. Efter förstudien uppkom olika frågeställningar som resulterade i ett 

inspektionsmaterial som kontrollerades för samtliga objekt. Besöken av samtliga objekt 

genomfördes en efter en och under dessa besök noterades samtlig information och de 

förändringar som inte fanns dokumenterat men även statusen på de åtgärder som hade 

genomförts. Vid besöken genomfördes även mätningar av inomhustemperaturer i objektens 

olika utrymmen samt till viss del luftflöden och areor med mera. Till sist valdes ett objekt ut, 

objekt 1, Forsdalaskolan, för en översiktlig simulering i IDA ICE (se Bilaga D) med avseende 

på objektets klimatskal. 

Resultatet av analysen och utvärderingen av EPC-projektet med avseende på dessa tre objekt 

var att det fanns brister i såväl dokumentation och kommunikation mellan parterna vilket 

resulterade i att vissa baslinjejusteringar behöver genomföras och justeras. En annan faktor 

som visade tecken på att påverka objektens prestanda var det mänskliga beteendet. Det 

rekommenderas att kommunikationen och förståelsen för det mänskliga beteendet bättras 

med hjälp av utskick av broschyrer och när det kommer till dokumentation rekommenderas 

nya arbetssätt för att tydliggöra arbetsprocessen, beräkningar och antaganden. 

EPC-projekt visade sig ha både fördelar och nackdelar. Fördelen med att använda sig av EPC-

projekt var bland annat att åtgärdspaketen togs fram för ett större antal objekt och att de 

samlade beståndet fick en översiktlig beräknad lönsamhet vilket möjliggjorde flertalet 

åtgärder. På så vis kunde effektiva och billiga åtgärder användas för att sedan betala för de 

större och mer omfattande åtgärderna som inte gav lika stora besparingar i det korta loppet. 

Nackdelen med EPC-projekt var dock ett moment 22 som uppstår i Fas 1. I Fas 1 tas underlaget 

för hela projektet fram men det är även den fas i projektet som entreprenören inte får betalt 

för såvida parterna kommer överens om att genomföra de andra två faserna också. Detta gör 

hela Fas 1 mycket riskfylld och viktigt för hela projektets utfall.   
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Förord 
Detta examensarbete motsvarar 30 högskolepoäng och är den avslutande delen i min 

utbildning till civilingenjör i energiteknik vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

vid Umeå universitet. Arbetet har utförts på uppdrag av Siemens BT i Umeå samt Lycksele 

kommun som tillsammans ingått avtal om ett EPC-projekt med varandra som startades under 

år 2010. 

Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare, Patrick Pettersson vid Siemens BT och Anders 

Åstrand vid Umeå Universitet. Jag vill även tacka fastighetsenheten vid Lycksele kommun, 

fastighetsskötarna vid Lycksele kommun samt anställda vid Siemens BT i Umeå för ett trevligt 

mottagande, intressanta konversationer samt ert stöd och er hjälp under projektets gång. Ett 

stort tack riktas även till Urban Hedman för möjligheten att få utföra mitt examensarbete hos 

Siemens. 

 

Lovisa Svarvare 

Umeå, januari 2016 
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Förklaringar 
 

EPBD Direktivet om byggnaders energiprestanda 

EU Europeiska Unionen 

EPC Energy Performance Contracting 

HVAC Heating, ventilation and air conditioning 

PUR Projektutvecklingsrapport 

EKL Energikartläggning 

ESCO Energy Service Company, Amerikansk term för entreprenadbolag som 

arbetar med energitjänster 

ABT06 Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, 

anläggnings- och installationsarbeten. 

ABFF04 Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och 

verksamhetsanknutna tjänster 

DUC Driftundercentral 

PFC Performance Contracting 

AFS1999:03  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete 

PBL Plan- och bygglagen 

OVK Obligatorisk ventilationskontroll 

ÄTA Ändringar, Tillägg, Avgående  

ASC Advantage Service Center, jobbar med distanstjänster, optimering, 

felanmälningar och skapar rapporter. 

SFP Specific Fan Power 

FTX-system Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning 

F-system Frånluftsventilation 

S-system Självdragsventilation 

FVP-system Forcerad frånluftsventilation  

BBR Boverkets byggregler 

EAP  Energy Advice Procedure 

kvm Kvadratmeter 

BRA Bruksarea 

TA Tilluftsaggregat 

FA Frånluftsaggregat 

VVX Värmeväxlare 

FEA Förändring i energianvändande 
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Beteckningar 
 

𝐶𝑂2 koldioxid 

𝐺𝐷 graddagar 

�̇� värmeeffekt [W] 

�̇� massflöde [kg/s] 

𝑐𝑝 isobar specifik värmekapacitet [J/kg*K] 

𝑇 temperatur [K eller °C] 

𝑞𝑣 volymsflöde [m3/s] 

𝜌 densitet [kg/m3] 

𝑆𝐹𝑃 Specific Fan Power [W/(m3/s)] 

𝑃 effekt [W] 

𝐸 energi [J] 

𝐴 strömstyrka [A] 

𝑓𝛼 approximativ faktor [-] 

𝑊/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 effektbehov för uppvärmning 

𝐷𝑉𝑈𝑇 dimensionerad vinterutetemperatur [°C] 

𝐷𝐼𝑇 dimensionerad inomhustemperatur [°C] 

𝑃𝑠 solinstrålning [W] 

𝑃𝑖 internt genererad värme [W] 

𝑃𝑤 värme från värmesystemet [W] 

𝑃𝑡 värmeförlust transmission [W] 

𝑃𝑣 värmeförlust ventilation [W] 

𝑃𝑜𝑣 värmeförlust oavsiktlig ventilation/läckage [W] 

𝑈 − 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 värmegenomgångskoefficient [W/m2K] 

𝑄 specifik värmeförlustfaktor [W/K] 

𝑈𝑖 värmegenomgångstal för en byggnadsdel [W/m2K] 

𝐴𝑖 byggnadsdelens invändiga area [m2] 

𝛹𝑘 värmegenomgångstal för linjär köldbrygga [W/m2K] 

𝑙𝑘 linjära köldbryggans längd [m] 

𝑋𝑗 värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga [W/K] 

ɳ temperaturverkningsgrad [-] 

𝑃𝑑𝑖𝑚 dimensionerade effektbehovet [W] 

𝐺𝑡 gradtimmar [°Ch/år] 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 värmeenergibehovet för en byggnad [Wh/år]  
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1. Inledning 
Nedan presenteras projektets bakgrund med syfte och mål samt de avgränsningar och 

antaganden som har bestämts för projektet 

1.1. Bakgrund 
Siemens BT i Umeå har genomfört ett energiprojekt (EPC – Energy Performance Contracting) 

av ett antal objekt åt Lycksele kommun. Ett EPC-projekt som utförs av Siemens Building 

Technology (BT) består av tre faser. Fas ett, som genomfördes år 2009, består av att titta på 

förutsättningar och räkna på en Pay-Off tid som bestäms av beställaren. Alltefter hur lång Pay-

Off tid som kunden kan tänka sig beräknas vilka typer av åtgärder som ses lämpliga för det 

enskilda objektet. Samtliga beräkningar utgår alltid från ett referensår, ett så kallat basår, det 

är sedan detta basår som jämförelsen genomförs mot för att se till att de beräknade 

besparingarna uppnås.  

Under fas ett genomförs en PUR (projektutvärderingsrapport) samt en EKL 

(energikartläggning) av byggnaden. I fas två, som genomfördes 2010, bestäms vilka åtgärder 

och besparingar som skall genomföras och entreprenören påbörjar utförandet av de 

energibesparande åtgärderna enligt överenskommelse. När projektet sedan är färdigt kommer 

man in på fas tre, som påbörjades år 2011, som är en utvärdering av projektet där 

uppföljningen av resultatet för alla åtgärder presenteras med månadsvisa rapporter per 

energislag och objekt. Under fas 3 jobbar Siemens energiingenjörer tillsammans med 

beställarens driftpersonal med driftoptimering för att nå maximal energibesparing. De följer 

dessutom upp eventuella förändringar som har skett i objekten vilket ofta är hänförda till 

verksamhetens förändringar eller krav på klimat. Dessa förändringar kan påverka de 

förväntade energibesparingarna vilket justeras för i en så kallad baslinjejustering. 

Nu har samtliga tre faser genomgåtts och det har noterats i de månatliga 

energiuppföljningarna att det trots optimering av fastigheterna finns fastigheter där de 

beräknade besparingarna som man räknat med under projektutvecklingsrapporten (PUR) och 

energikartläggningen (EKL) inte har uppnåtts. Det är här examensarbetet kommer in i bilden, 

en analysering, utvärdering och förslag på åtgärder för de tre objekten: Forsdalaskolan, 

Furuviksskolan samt Storgården. 

1.2. Syfte 
Syftet med arbetet är att analysera varför fastigheterna inte har en förbrukning som förutsågs 

i energiberäkningarna samt att finna eventuella åtgärder på problemen som kan finnas i 

fastigheterna. Att analysera vilka åtgärder som blev genomförda i fastigheterna samt om 

beställaren gjorde några förändringar av hur byggnaden används och ta reda på vad dessa 

förändringar kan ha haft för inverkan på erhållna resultatet. Att analysera konsekvenserna av 

de åtgärder som genomfördes och försöka nå en lösning på hur fastigheterna kan komma att 

prestera som önskat. 

1.3. Mål 
Följande mål har satts upp för projektet: 

 Analys av EPC samt EKL för tre skilda objekt skall genomföras med avseende på 

värmeförbrukningen. 

 Analys av de åtgärder som har genomförts för varje objekt med avseende på värme. 

 Förslag på åtgärder av EPC samt EKL skall ges om så är nödvändigt. 

 En översiktlig simulering utav ett av dessa objekt skall genomföras. 

 Förslag på åtgärder av objekten skall ges med avseende på värmeförbrukningen. 
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1.4. Avgränsningar 
Projektet avsåg endast tre av objekten som var delaktiga i EPC-projektet i Lycksele kommun. 

Forsdalaskolan, Furuviksskolan och Storgården skulle analyseras och utvärderas med 

avseende på värmeanvändningen och prioriteras i följande ordning; 1. Forsdalaskolan, 2. 

Furuviksskolan och 3. Storgården. Vid brist på tid skulle därför Storgården kunna strykas från 

projektet i samråd med uppdragsgivarna. 

För analys av den mänskliga faktorn skulle en enkät skickas till endast två av de tre objekten; 

Forsdalaskolan och Furuviksskolan då dessa skolor kunde ställas mot varandra då de hade 

liknande verksamhet. 

Under analys av objektens energikartläggning skulle Siemens EKL-verktyg användas för 

samtliga objekt. Analysen avgränsas till att utreda de inmatade data som har valts för objekten 

och mer översiktliga beräkningar och antaganden som hade genomförts av Siemens 

energiingenjörer vid beräkning av objektens energianvändning. Elanvändningen i EKL-

verktyget låg utanför avgränsningen för detta projekt vars fokus låg vid värmeanvändningen. 

Noterbart var att Siemens inte hade separerat på värmeanvändningen för tappvarmvatten och 

uppvärmningen av objekten under mätningarna för respektive objekt. Detta kommer att 

behandlas på samma sätt under analysen av EKL-verktyget, dvs. att all samlad data för 

värmeanvändningen motsvarar den totala fjärrvärmeanvändningen för samtliga objekt. 

Elenergin och belysningen analyserades ändå ytligt i större drag för att kunna avgöra om det 

fanns något avvikande på elsidan som förklarade den höga energianvändningen. 

Efter fullständig analys av samtliga objekt skulle en översiktlig simulering av ett av dessa objekt 

ske i simuleringsverktyget IDA ICE vid Umeå universitet med tillhörande studentlicens. Denna 

simulering skulle omfatta 2 veckors heltidsarbete och utformades efter den tidsramen med 

fokus på byggnadens klimatskal för utredning av byggnadens värmebehov. 

1.5. Antaganden 
Under projektets gång gjordes en del antaganden. Under analysen och utredningen av objekten 

antogs angiven fakta vara sann tills den hade motbevisats. Det innebar att den dokumentation 

som varken har bekräftats eller förkastats antas vara sanningsenlig. Detta för att kunna 

använda sig av siffror som var angivna för såväl energianvändning och uppgifter om 

ombyggnationer och ändring av verksamhet med mera. Under analysen av EKL-verktygets 

beräkningar fanns det många antaganden av ansvarig energiingenjör på Siemens och även 

dessa antogs vara korrekta om inte motsatsen hade kunnat bevisas. Under projektet användes 

även ett antal mätinstrument som antogs vara tillräckligt kalibrerade för att erhålla korrekta 

värden för mätningarna som utfördes. 

2. Direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) 
Vikten av att minska energianvändningen är ett av de viktigaste målen för den Europeiska 

Unionen (EU). EU:s stöd för att förbättra energieffektiviteten har resulterat i åtaganden om 

energieffektivisering inom ramarna för Kyotoprotokollet (Concerted action EPBD, 2014). 

Energiförbrukningen i europeiska byggnader uppgår till omkring 40 % av EU:s totala 

energianvändning och omkring en tredjedel av CO2-utsläppen (Dascalaki, Balaras, Gaglia, 

Droutsa, & Kontoyiannidis, 2012). På grund av detta infördes en lagstiftning av EU för att 

säkerställa att förbrukningen inom denna sektor minskade. 

En viktig del av denna lagstiftning handlade om byggnadernas energiprestanda, direktiv 

2002/91/EG, EPBD, som publicerades år 2002. Lagstiftningen medförde strängare byggregler 

och certifieringssystem för byggnader samt mer omfattande inspektioner av värmepannor och 
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luftkonditioneringsapparater (Concerted action EPBD, 2014). Införandet av nationella lagar 

som uppfyllde EU:s krav var mycket utmanande för vissa länder och andra länder har 

fortfarande problem med att implementera vissa av lagarna som infördes. Grekland var ett av 

de länderna och dömdes av den europeiska domstolen i januari 2008 för att de inte hade satt 

i kraft de lagar och författningar som var nödvändiga för att följa EPBD (Dascalaki, Balaras, 

Gaglia, Droutsa, & Kontoyiannidis, 2012). För att stödja EU-länder i denna uppgift lanserades 

de samordnade åtgärderna (Concerted Action EPBD) av EU med syftet att förbättra utbytet av 

information och erfarenheter genom att agera som ett forum. De nationella myndigheterna 

från 29 länder gick samman för att finna gemensamma metoder för det mest effektiva 

genomförandet av EPBD (Concerted action EPBD, 2014). Som ett resultat genomfördes en 

omarbetning av direktivet och kom fram till några nyckelpunkter (Dascalaki, Balaras, Gaglia, 

Droutsa, & Kontoyiannidis, 2012): 

 Alla nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 2020 

samtidigt som nya byggnader som ockuperas eller ägs av offentliga myndigheter måste vara 

nära-nollenergibyggnader efter den 31 december 2018. 

 Alla EU-medlemsstater skall införa en gemensam metod för beräkningar av integrerade 

byggnaders energiprestanda med hjälp av gemensamma riktmärken för beräkning av 

kostnadsoptimala nivåer kunna minimera byggnadens livscykelkostnad. 

 Alla befintliga byggnader som genomgår större renovering (25 % av byggnadsytan eller 
värdet) bör uppfylla minimienergiprestandanormer och inte bara för de byggnader som är 
över 1000 m2 förutses i EPBD, medan nationell politik och särskilda åtgärder bör stimulera 
omvandlingen av renoverade byggnader i nära-nollenergibyggnader. 

 EPC utfärdas av byggnader eller byggnadsenheter som hyrs ut till en hyresgäst eller 
byggnader där en total användbar golvyta överskrider 500 m2 och som upptas av en 
offentlig myndighet och som ofta besöks av allmänheten. 

 Alla EU-medlemsstater skall införa minimikrav på energianvändning för alla tekniska 

HVAC-system. 

3. Energy Performance Contracting (EPC) 
EPC kännetecknas av att ett helhetsgrepp tas för att se över besparingspotentialen i ett helt 

fastighetsbestånd. Åtgärdspaket tas fram för fastigheterna och en beräknad lönsamhet för det 

samlade fastighetsbeståndet beräknas utifrån planerade åtgärder vilket gör det möjligt för fler 

åtgärder att genomföras. Genom att arbeta med EPC erhålls en genomsnittlig procentuell 

besparing på omkring 25 % inom 2 år (Siemens AB, 2015). EPC används även som plattform 

för utveckling av personal, drift- och förvaltningsrutiner samt kvalitetssäkring av 

inomhusklimatet. Däremot finns inget specifikt sätt som ett EPC-projekt genomförs på utan 

kan tillämpas på ett flertal olika sätt. Detta gör EPC-projekten anpassningsbara för olika typer 

av objekt och fastighetsbestånd. EPC har successivt utvecklats i Sverige och har nu nått en hög 

mognad vilket gör att själva affärsmodellen bör vara intressant för flertalet fastighetsägare 

(Korsfeldt & Andersson, 2006). Vanligen delas EPC in i tre olika faser, projektutvecklingen, 

projektutförandet och projektuppföljningen. 

3.1. Projektutvecklingen 
Projektutvecklingen som även kallas Fas 1 består av en detaljerad utredning där en PUR 

(Projektutvecklingsrapport) och EKL (Energikartläggning) genomförs och ESCO (Siemens BT 

Umeå) klargör vilka besparingsåtgärder som var möjliga att genomföra av samtliga objekt. 

Under utredningen fastställdes även implementerings-kostnaden för att realisera åtgärderna 

under fas 2. ESCO tar fram en driftmodell för fas 3 samt för efterkontraktstiden. Fas 1 regleras 

genom ett huvudavtal om EPC-projekt samt ett avtal om projektutveckling enligt ABT 06 

(Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och 

installationsarbeten) som är ingånget samma dag som huvudavtalet om EPC-projektet. Under 
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denna fas fastställde beställaren (Lycksele kommun) vilka åtgärder som skulle genomföras i 

samråd med ESCO som dessutom garanterade dess prestanda och besparing. 

3.2. Projektutförandet 
Projektutförandet, Fas 2, innebär genomförande av de i Fas 1 framtagna åtgärderna för att 

säkerställa målsättningen med fastigheternas verksamhet samt projektets målsättning. Fasen 

innehåller nödvändiga åtgärder för att säkerställa uppföljning och långsiktig effekt av 

investeringarna. För att få klarhet i vad som är överenskommet skrivs ett avtal om 

projektgenomförande. Om Fas 2 genomförs av ESCO kommer ett särskilt 

totalentreprenadavtal enligt ABT06 att upprättas. 

3.3. Projektuppföljningen 
Projektuppföljningen, Fas 3, är sista fasen i EPC-projektet. Efter genomförandet av åtgärderna 

i Fas 2 ska fastigheterna drivas och skötas enligt den framtagna driftmodellen som tagits fram 

under Fas 2 så att den befintliga anläggningen och investeringarna bibehåller sin funktion och 

uppfyller de krav på inneklimat och funktionalitet så att årlig besparing genereras. Om Fas 3 

genomförs av ESCO kommer ett särskilt förvaltningsentreprenadavtal baserat på ABFF04 

(Allmänna bestämmelser för entreprenader inom fastighetsförvaltning och 

verksamhetsanknutna tjänster) att upprättas (AB Svensk Byggtjänst & Föreningen Byggandets 

Kontraktskommitté, BKK, 2011). 

4. Fas 1 
Under Fas 1 presenterar ESCO en sammanställning som visar de minimikrav som finns 

gällande författning, normer och föreskrifter angående inomhusklimat i de utrymmen som 

finns i de objekt som omfattas av EPC-projektet. Sammanställningen gås igenom och därefter 

kommer ESCO och beställaren överens om inomhusklimatkrav som gäller för projektet samt 

hur det kommer att kontrolleras i vistelsezonerna. 

Det finns riktlinjer för radonhalter, ljud från ventilation och lufthastigheter. För anläggningar 

eller rum som byggs om får dessa riktlinjer inte försämras i jämförelse med de tidigare 

nivåerna. Vid nya installationer ska nivåerna fastställas av gällande lagar och förordningar. I 

ett EPC-projekt kan dessa nivåer ändras för enskilda byggnader efter en överenskommelse 

under Fas 1. Om så är fallet skall det dokumenteras i objektets PUR. Bör- och minimivärden 

för inomhustemperaturer fastställs under Fas 1. I Bilaga A – Inomhustemperaturer, 

presenteras de inomhustemperaturer som sattes för EPC-projektet åt Lycksele kommun. 

Anläggningar som helt eller delvis byggs om gäller även att koldioxidhalten inte får överstiga 

den nivå som var rådande under Fas 1 under objektets verksamhetstider. Vid nya installationer 

skall de nya nivåerna fastställas enligt rådande lagar och förordningar. Detsamma gäller för 

luftomsättningen och belysningen i objekten. De får inte heller sjunka under den nivå som var 

rådande under Fas 1 och ställas in enligt rådande lagar vid nya installationer. Ett undantag 

finns dock om belysningsstyrkan, luftomsättningen eller koldioxidhalten redan överstiger 

dagens norm. Då skall dessa sänkas till nivån för normen. 

ESCO utarbetar förslag och detaljerade lösningar för styr-, regler- och övervakningssystem 

samt eventuella kopplingar för system till DUC (driftundercentral) samt möjligheterna för att 

driftoptimera via eget datasystem. Datasystemen skall vara öppna och transparenta för 

beställarens personal att granska och arbeta i. Man avtalar om hur mätningar skall utföras 

samt vilka inmatningsmetoder som skall användas. Lösningarna bör därefter integreras med 

varandra och ESCO skall utarbeta olika alternativ i samråd med beställaren. Sedan kan 

beställaren ta ett ekonomiskt motiverat beslut i ett tidigt skede av projektet. 
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Tidigt i Fas 1 redovisar ESCO referensvärden och tillvägagångssättet för att fastställa dessa 

värden. De redovisar även hur de beräknar besparingen och detta genomförs genom att 

överlämna formler, indata, antaganden, beräkningar och mätningar för beställarens 

godkännande. ESCO ger även förslag på olika metoder för att kunna verifiera besparingarna 

under Fas 3 och förhandlar om dessa metoder i samråd med beställaren. 

I objektets PUR skall det ekonomiska resultatet visa att återbetalningstiden hålls med de 

rekommenderade åtgärderna inklusive kostnader för samtliga faser av genomförandet. ESCO 

ser även över behovet av utbildning bland de anställda hos beställaren som under Fas 3 utför 

tillsynen, skötseln och servicen och presenterar om lämpligt ett utbildningsprogram för att 

säkerställa att personalen har all kunskap de behöver för projektet. På så sätt säkras att en total 

besparing fås av objekten. 

4.1. Huvudavtal om EPC-projekt 
Huvudavtalet styrs av ABT06 och dess stadgar. I avtalet presenteras syfte och mål med EPC-

projektet samt hur arbetet skall utföras för att förbättra den tekniska statusen, utveckla 

formerna för den tekniska förvaltningen och uppföljningen samt förbättringen av 

inomhusklimatet och anläggningens funktion. Avtalet beskriver även hur framtidens 

besparingar är avsedd att användas till dagens investeringar och att inomhusklimatet 

kvalitetssäkras till lägsta möjliga driftskostnad. 

Utöver huvudavtalet ingår parterna samtidigt ett avtal om projektutveckling som avser Fas 1 

av EPC-projektet. För Fa2 och Fas 3 har parterna oftast överenskommit om en option. Om 

denna option påkallas ingår sedan parterna ett avtal om projektutförande och ett avtal om 

projektuppföljning. Detta innebär att Fas 2 och Fas 3 endast kommer att genomföras om 

kunden vill det efter att Fas 1 har genomförts. 

I huvudavtalet skall parterna dessutom tillsätta en projektorganisation med en 

huvudprojektledare vardera, samt övriga personer som parterna kommer överens om. 

Förutom nyckelpersoner under projektet sätts dessutom ett ramverk för tidpunkter som är av 

vikt under projektet. Annat som också tillkommer under detta kontrakt är standarder så som 

avtalstid, ändringar och tillägg, överlåtelse av rättigheter och skyldigheter samt ett avsnitt om 

tvist då den allmänna domstolen får ta vid om parterna inte kommer överens om annat. 

4.2. ABT06 
I överenskommelse mellan ESCO och beställaren bestäms de åtgärder som ska genomföras 

och då anlitar ESCO en underentreprenör som utför arbetet. Den entreprenör som anlitas för 

att genomföra arbetet med åtgärderna är en totalentreprenör och arbetar under ABT06 precis 

som ESCO arbetar under ABT06 mot beställaren. 

ABT 06 är de allmänna bestämmelserna för totalentreprenörer avseende Byggnads-, 

anläggnings- och installationsarbeten. Entreprenadformen totalentreprenad innebär att 

entreprenören i förhållande till beställaren svarar för både projekteringen och utförandet. 

Beställaren beskriver objektets användbarhet eller egenskaper och totalentreprenören svarar 

därför inom ramen för sitt åtagande att objektet uppfyller en avtalad funktion. I den mån 

särskild funktion inte avtalats ingår i totalentreprenörens åtagande att objektet skall fungera 

för den planerade användningen beställaren redovisat för totalentreprenören (AB Svensk 

Byggtjänst & Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK, 2011). ABT06 bygger därför 

på en balans mellan rättigheter och skyldigheter som syftar till en ekonomiskt optimal 

riskfördelning mellan parterna. Utöver föreskrifterna som dokumenterats har även 

kontraktstidens längd och parternas planering samt organisationens betydelse för att uppnå 

de kontraktsenliga fordringarna. I ABT 06 samt ABT 94 används ofta ordet ”utförande” vilket 

har flertalet betydelser. Med hänsyn till totalentreprenörens omfattning kan ”utförande” 
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innefatta olika slags aktiviteter, exempelvis utredning och projektering, beroende på i vilket 

sammanhang det används. Det som skiljer ABT 06 från ABT 94 är den utökade garantitiden. 

Den utökade garantitiden leder till att leverantörer i sina leveransbestämmelser för material 

även skall vara tillämpbart för 5 års garantier (AB Svensk Byggtjänst & Föreningen Byggandets 

Kontraktskommitté, BKK, 2011). 

För att sätta det i ett konkret sammanhang med en EPC har i detta fall Siemens anlitat en 

underleverantör för att genomföra de justeringar och åtgärder som Siemens via sin PUR har 

kommit fram till. Om ett luftflöde skall bete sig på ett visst sätt och det är givet vid leveransen 

av funktionsunderlaget är underentreprenören skyldig till att få ett system att fungera precis 

så under hela garantitiden. Om de har gjort felaktiga beslut och satt in någon utrustning som 

inte lyckades uppfylla kraven under 5 års tid blir det en direkt kostnad på totalentreprenören 

för att ersätta komponenten från sin egen budget. 

4.3. Projektutvärderingsrapport (PUR) 
Projektutvärderingsrapporten som Siemens BT använder fastställer nuläget, tar fram 

effektiviseringsåtgärder inom ramen av den valda återbetalningstiden som beställaren har satt 

upp och effekterna av dessa åtgärder. Vid genomförandet av ett objekts PUR anges ett antal 

minimikrav på det som bör ingå i rapporten. 

Förutsättningarna för objektet skall vara med vilket innebär att hustyp, verksamhet, 

verksamhetstider etc. anges för objektet. Om det finns pågående projekt som kan ha inverkan 

på objektet skall de anges och förutsättningarna för emissioner, personbelastning, 

inomhusklimatet (radon, luftomsättning/luftflöden och ljusstyrka), energiformer som 

används samt förbrukas i objektet. Dessutom fastställs referensvärdena och 

besparingsberäkningarna samt en uppföljning om hur besparingarna följs upp. Därefter anges 

de åtgärder som anses klara av återbetalningstiden som delas in i tio olika områden som listas 

här nedan: 

 Luftbehandlingsinstallationer 

 Värmeinstallationer 

 Kylinstallationer 

 Spillvatteninstallationer 

 Tappvatteninstallationer 

 El-installationer 

 Styr-, regler- och övervakningssystem 

 Byggnadsskal 

 Övriga system 

 Driftoptimering 

Efter planerade åtgärder anges vilka resultat som förväntas av de föreslagna åtgärderna. Även 

användningen av media anges och därigenom även ekonomin för varje objekt. Följt av 

åtgärderna kommer behovet av utbildning. Om utbildning behövs beskrivs hur den 

utbildningen kommer att genomföras samt kostnaden per deltagare och kursen prissätts. 

Säkerställning av maskinernas prestanda sker genom en beskrivning av drift- och underhåll 

med en slutlig uppföljning av besparingarna, inomhusklimatkraven, ekonomin, tidsplanen 

samt en sammanställning som utförts i ett EKL-verktyg. 

4.4. Energikartläggning (EKL) 
I en handbok som gavs ut av Energimyndigheten i december 2004 beskrevs själva 

genomförandet av en EKL som bestod av ett antal olika moment. De fyra första punkterna 

bestod av insamling av data samt strukturering av informationen som togs in och presenteras 

här nedan: 

 Beskrivningen av kartläggningen 

 Kartläggningen av anläggningens 

aktuella energianvändning 

 Energianvändningen på kort sikt i 

anläggningen 

 Letande efter åtgärder och 

effektiviseringar 
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De åtgärder som söktes var beroende av vad företaget/kunden hade för behov och syfte med 

kartläggningen och analysen. Grundprincipen av en EKL byggde på att arbetet med 

framtagningen av verktygen för analysen som var i början av arbetet kunde användas under 

hela analysen och underlättade sedan arbetet med uppdateringen (Energimyndigheten I, 

2004). 

EKL-verktyget som används av Siemens BT är ett hjälpmedel vid PFC (Performance 

Contracting) samt vid EPC-energisparprojekt. Utifrån de beräkningar som genomförs tas en 

beräknad besparing av det totala energibehovet per år. När man genomför ett EPC-projekt ges 

en garanterad besparing som ofta bygger på att spara 90 % av de beräknade besparingarna i 

EKL-verktyget. Vid beräkning av en medelbesparing på 20 % av hela projektet garanteras 

därför omkring 18 % i besparing av energibehov. EKL-verktyget som används är inte 

heltäckande för samtliga systemapplikationer som finns, därför kommer det alltid att finnas 

behov för att komplettera eller modifiera de befintliga formlerna. Det är därför väldigt viktigt 

att inte använda en gammal EKL där modifierade formler kan följa med. Siemens EKL-verktyg 

är uppdelat i ett antal delmoment som beskrivs här nedan. 

 Objektsdata: Här fylls generella uppgifter in om huskonstruktion, byggnadsår, energislag, 

installerade effekter, CO2-utsläpp, värmeanvändning med mera. 

 Nuläge: Energibehov, transmission, produktions- och distributionsförluster, varmvatten, 

köpt energi, belysning, elanvändare, ventilation, kyla, pumpar, kompressorer och 

kylmediekylare med mera. 

 Börläge: De uppgifter som finns i Börläget motsvarar inmatade uppgifter i Nuläget med 

samma rubriker som ovan, dock med delvis annan ordningsföljd. Finns inte några 

besparingar eller ändringar görs inte några förändringar på de punkterna. 

 Energibesparande åtgärder: Sammanställning på förändringarna, energipriser, 

besparing av flödestaxan, investeringskostnader med mera. 

 Kalkyl: Kalkylbladet kan användas vid behov som hjälpmedel för att åskådliggöra angiven 

prisuppgift i de energibesparande åtgärderna. 

 Sammanställning: Samtliga förekommande uppgifter på denna sida länkas in från tidigare 

blad. Sidan ger en snabb överblick över energianvändning, nyckeltal, besparingar, Pay-Off-

tid och CO2-utsläpp. 

 Energiflöden: Sidan åskådliggör byggnadens energiflöden i Nu- respektive Börläget. 

 El-belysning: Här beskrivs den allmänna belysningspolicyn som beskriver hur viss 

belysning skall behandlas vid ett EPC-projekt. 

 Projektutvecklingsrapport: En mer utförlig version av PUR med samtliga detaljer om 

ekonomi och andra beräkningar och antaganden. 

5. Fas 2 
Projekteringen och inventeringen som genomförs i Fas 1 leder till handlingar som redovisar 

hur utförandet skall ske för de åtgärder som har bestämts. Handlingarna skickas sedan till 

beställaren som granskar dem i två separata omgångar. För granskningen är det nödvändigt 

att lägga minst två veckor för varje omgång för att ha tid till att genomföra förändringar eller 

justeringar. 

Under Fas 2 skall ESCO upprätta en arbetsmiljöplan som bygger på föreskrifter från 

Arbetsmiljöverkets skrift AFS 1999:03 och redovisas för beställaren innan etablering av 

arbetsplatsen (Umeå, 2015). Föreskriften skall fokusera på arbeten med särskild risk och 

uppdateras kontinuerligt med hänsyn till nya arbetsmoment och förändringar av byggplatsen. 

ESCO upprättar även en rivningsplan enligt PBL (Plan- och bygglagen) för kontroll på 

hantering av rivningsmaterial. Vid åtgärder av ventilationssystemen finns det regler som måste 

följas vilket omfattar att genomföra en ny OVK-besiktning (obligatoriskt ventilationskontroll). 



7 
 

De referensvärden och besparingsberäkningar som orsakas av ÄTA-arbeten (ändringar, 

tillägg, avgående) utförs av ESCO och ingår i entreprenadssumman och rutiner för 

felanmälningar utarbetas av båda parter och gemensamt utarbetar de vilka åtgärder som 

påbörjas av felanmälningarna innan delslutsbesiktning. Två veckor innan slutbesiktningen för 

varje objekt överlämnas en förteckning över förvaltningsobjekten, drift- och 

underhållningsinstruktioner, ritningar samt relationshandlingar och en uppdaterad version av 

referensvärden och besparingsberäkningar. Till sist krävs ett godkännande av hela 

entreprenadens energideklarationer som rapporteras in till Boverket. 

5.1. Avtal om projektgenomförande 
Avtalet om projektgenomförande ansluter till huvudavtalet om EPC-projekt och är ingångna 

av samma parter och utgör grunden för de avtal som skall råda mellan de två parterna under 

Fas 2 i ett EPC-projekt. Här åtar ESCO sig att för beställarens räkning genomföra en 

totalentreprenad som består av att leverera och installera utrustning och utföra de tjänster som 

parterna kommit överens om. Därefter beskrivs om man vill göra något tillägg eller undantag 

från ABT 06 samt vilket ansvar de två parterna har gentemot varandra. 

Förutom dessa avtalspunkter tillkommer avtal om ekonomi, besiktningar av arbetet, tillägg 

och ändringar, överlåtelse av rättigheter och skyldigheter samt tvist som även här innebär att 

den allmänna domstolen får ta vid om parterna inte kommer överens om annat. 

5.2. OVK 
Obligatorisk ventilationskontroll, även kallat OVK är en kontroll som genomförs av 

ventilationssystemen enligt PBL och skall genomföras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet 

med kontrollen är att visa att inomhusklimatet och ventilationen fungerar som det ska. 

Kontrollerna genomförs endast av en certifierade kontrollanter och skall kunna ge förslag på 

hur energiåtgången kan minskas utan att erhålla ett sämre inomhusklimat (Boverket, 2014). 

Vid varje OVK skall det kontrolleras att: 

 Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas ut i byggnaden. 

 Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängligt. 

 Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. 

Vid den första besiktningen skall det dessutom kontrolleras att: 

 Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande 

föreskrifter. 

Vid återkommande besiktningar ska funktionskontrollanten: 

 Kontrollera att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak 

överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. 

 Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i 

ventilationssystemen och som dessutom inte ger ett sämre inomhusklimat. 

Det är sedan byggnadens ägare som får avgöra om de energieffektiviserande förslagen skall 

genomföras eller inte (Boverket, 2014). 

6. Fas 3 
I Fas 3 arbetar ESCO med att följa upp projektet och redovisa utfallet i form av så kallade ASC-

rapporter. ASC står för Advantage Service Center och arbetar med distanstjänster, optimering, 

felanmälningar och skapar rapporter. För effektivisering av optimeringarna genomförs 
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ronderingslistor och tabeller med data under Fas 2 som sammanställer objektets 

energianvändning och agerar som hjälpmedel för finjustering. 

De mätvärden som samlas in ligger sedan till grund för den månatliga statistiska redovisningen 

av respektive objekt. Dessa mätvärden ger därför en indikation om objekten går som planerat 

mot den upprättade energibalansen som var framtagen. I samband med delslutsbesiktningen 

som sker i slutet av Fas 2 utses vilka tekniker från de lokala kontoren som ansvarar för det 

praktiska arbetet på plats under Fas 3. 

Kundansvarig för EPC-projektet arbetar under denna fas kontinuerligt med samarbetet mellan 

ESCO och beställaren och bevakar att felanmälningar och driftlarm hanteras och åtgärdas på 

ett effektivt sätt. Kundansvarig arbetar dessutom med att underrätta beställaren om åtgärder 

som minskar fel och ger ytterligare besparingar. Maximalt resultat uppnås av att det täta 

samarbetet fortskrider mellan parterna genom hela Fas 3. Loggböcker upprättas hos båda 

parter för att underlätta att avgöra hos vilken part olika ansvarstaganden ligger. Korrigering 

av åtgärder utförs antingen via drifttekniker eller på distans. Via dessa loggböcker går det 

sedan spåra samtliga korrigeringar som genomförts. 

6.1. Avtal om projektuppföljning 
Även här är avtalet mellan de två parterna som tidigare ingått avtal, dvs. ESCO och beställaren. 

Avtalet innefattar att ESCO inom sitt åtagande skall för det avtalade EPC-projektet under Fas 

3 kontrollera att beställarens personal eller personal anlitad av beställaren erhåller rätt drift- 

och underhållsinstruktioner så att årliga besparingar åstadkoms samt att överenskommet 

inomhusklimat levereras. ESCO skall även genomföra de åtaganden som framgår av 

kontraktsförhandlingarna. Det åligger ESCO att skriftligen informera beställaren om hur 

tillsyn, skötsel och service utförs med upprättade instruktioner. Det åligger beställaren att 

sådan skriftlig information följs och rätta till eventuella avvikelser. Om det finns avvikelser 

upphör själva besparingsåtagandet att gälla för det objekt som har en avvikelse tills avvikelsen 

är åtgärdad. 

Vid förändring av objektets verksamhet eller konstruktion skall beställaren underrätta ESCO 

om detta innan arbetet startas. Om det bedöms vara en förändring som påverkar besparingen 

skall beräkningsgrunderna för besparingen justeras av ESCO, en så kallad baslinjejustering, 

som skall godkännas av beställaren. Avtalet innefattar även direktiv om tider, ansvar, ekonomi, 

en avslutande statuskontroll som skall genomföras när Fas 3 är avslutad, tillägg och ändringar, 

överlåtelse av rättigheter och skyldigheter samt tvist som även här innebär att den allmänna 

domstolen får ta vid om parterna inte kommer överens om annat. 

7. DESIGO INSIGHT 
DESIGO INSIGHT är ett byggnadsautomationssystem för alla byggnadstyper, 

byggnadsstorlekar och användningsområden. Det är ett överordnat system för olika 

styrningsutrustningar som innehåller flera olika funktioner. DESIGO INSIGHT används för 

central larmhantering med central registrering, bearbetning och utvärdering av larm från 

samtliga integrerande system. Larmen kan sedan skickas vidare via SMS, fax, e-post eller 

personsökare. All informationsbehörighet, -visning och -mängd kan skräddarsys efter behov 

och på så sätt även skydda mot operatörsmisstag, obehörig användning eller överdrivna 

informationsmängder vilket hjälper användaren att fokusera på det som är väsentligt och 

enklare kunna agera på larm och meddelanden från systemen (SIEMENS AB Industry Sector 

Building Technology Devision, 2009).  

DESIGO INSIGHT är den programvara som används vid nästan samtliga objekt som ingick i 

EPC-projektet i Lycksele och bygger på att fastighetsskötarna får tillgång till programmet och 
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utbildning inom programvaran för att kunna genomföra justeringar i objekten och kunna spåra 

larm eller annan viktig information. 

8. Användning av energitekniska beräkningar 
Detta avsnitt avser att behandla de energitekniska beräkningar som Siemens använder sig av 

vid EPC-projekt.  

8.1. Beräkning av baslinjen 
Baslinjen är mediananvändningen för en fastighet justerad till ett klimat- och 

nyttjandemässigt basår. Mot detta värde skall byggnadens mediananvändning efter åtgärderna 

jämföras för att kunna beräkna den uppnådda besparingen. Denna mediananvändning sker 

oftast vid leverantörernas debiteringsmätare av respektive media. Basåret för verksamheten i 

objektet och nyttjandegraden är oftast den som har överenskommits vid fastställandet av 

basåret men kan även vara den som råder. Därför är det viktigt att ESCO får informationen om 

det sker några förändringar i verksamheten eller nyttjandet av objekten. 

Baslinjen för värmeanvändningen för en byggnad är den aktuella förbrukningen som justeras 

så att den blir oberoende av klimatförändringarna från ett år till ett annat. Denna justering 

genomförs med SMHI:s graddagar (GD) för aktuell ort eller den närmast belägna orten som är 

mest relevant, i detta fall Lycksele. Observera dock att det endast är den delen av den tillförda 

värmeenergin som påverkas av klimatet som ska justeras, energin för exempelvis varmvatten 

ska därför räknas bort innan justeringen genomförs. 

8.2. Beräkning av varmvattenförbrukning  
Vid beräkning av varmvattenförbrukningen fanns det olika antaganden om hur stor procent 

av den totala vattenanvändningen som var varmvatten med avseende på vilken typ av 

verksamhet som verkade i objekten. Normalt använder Siemens av en standard som anger att 

omkring 35-40 % av kallvattnet värms till omkring 55°C. Den valda procentenheten för varje 

objekt av den totala vattenanvändningen multipliceras därefter med en faktor för antalet 

kWh/m3 varmvatten. Faktorn används i Siemens EKL-verktyg och beräknas enligt ekvation 1 

här nedan: 

�̇� = �̇� ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇   [W=J/s]   (1) 

Där 

�̇� = 1𝑚3/𝑠 ≈ 1000 𝑘𝑔/𝑠 

𝑐𝑝 = 4200
𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
 

𝑇𝑖𝑛 = 5°𝐶 (Forskningsprogrammet EFFEKTIV, 2003) 

𝑇𝑢𝑡 = 55°𝐶 

∆𝑇 = 55 − 5 = 50  

Faktorn blir då: 

�̇� = 1000 ∙ 4200 ∙ 50 = 210 000 000
𝐽

𝑚3
 

1 𝐽 =
1

3600
𝑊ℎ = 0,000278 

𝑄 ∙ 0,000278 = 58333
𝑊ℎ

𝑚3
= 58,333

𝑘𝑊ℎ

𝑚3
 

58,333
𝑘𝑊ℎ
𝑚3

50°𝐶
= 1,167

𝑘𝑊ℎ

𝑚3 ∙ °𝐶
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Temperaturen för ingående vatten är uppdelad i tre olika temperaturer baserat på vilken del 

av landet man befinner sig i. Uppdelningen har definierat 5°C för Norrland, 7°C för Svealand 

och 10°C i Götaland (Forskningsprogrammet EFFEKTIV, 2003). När Siemens gör sina 

beräkningar utgår de dock alltid från 7°C i samtliga fall och använder därför nyckeltalet 57,5 

kWh/m3. 

8.3. Beräkningar för ventilationen 
Vid beräkning av värmeenergin för ventilationen utgår Siemens från den klassiska 

grundekvationen som härleds i ekvation 2 här nedan. 

�̇� = 𝑞𝑣 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ ∆𝑇  [kW]   (2) 

Enhetsanalysen för ekvationen ser då ut på följande sätt: 

�̇� =
𝑚3

𝑠
∙

𝑘𝑔

𝑚3
∙

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∙ 𝐾
∙ 𝐾 =

𝑘𝐽

𝑠
= 𝑘𝑊 

Med Siemens stora erfarenhet som de har samlat på sig under en lång tid genom att utföra 

dessa typer av beräkningar har de adderat vissa faktorer till grundekvationen som dock inte 

får redovisas i sin helhet på grund av att det är stämplat som affärshemligheter. 

När det kommer till elenergin för ventilationen använder sig Siemens bland annat av ett 

nyckeltal för specifik fläkteffekt, SFP (Specifik Fan Power). Ju lägre SFP-tal, desto mindre el 

drar fläktarna. Det definieras som summan av till- och frånluftsfläktarnas eleffekter per 

luftflöde i byggnaden eller ventilationssystemet, se ekvation 3. 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡+𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
  [kW/m3/s]   (3) 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑒𝑛 (𝑘𝑊) 

𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑒𝑛 (𝑘𝑊) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = det 𝑠𝑡ö𝑟𝑠𝑡𝑎 𝑎𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑜𝑐ℎ 𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑛𝑎 (
𝑚3

𝑠
)  

Små aggregat och fläktar har lägre SFP än stora. Utvecklingen går mot allt lägre SFP-tal i syfte 

att spara energi och driftkostnader. Exempel på SFP-tal för komfortventilation presenteras i 

Tabell 1. 

Tabell 1. Exempel på SFP-tal för olika typer av ventilation (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

Elenergin för ventilationen blir då enligt ekvation 4. 

�̇�𝑒𝑙 = 𝑆𝐹𝑃 ∙ 𝑞𝑣 ∙
𝑓𝑑/𝑣

168
∙ 8760  [kWh/år]   (4) 

𝑞𝑣 =
𝑚3

𝑠
  

𝑓𝑑
𝑣

168
=

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎

𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
  

8760 = 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 å𝑟  
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8.4. Beräkning av energi för pumpar 
Siemens EKL-verktyg beräknar en approximativ eleffekt där de använder en metod där 

strömstyrkan mäts i ampere över någon fas till pumpen och därefter multiplicerar med en 

approximativ faktor som baseras på Siemens erfarenhet av dessa typer av beräkningar, se 

ekvation 5 och 6. 

𝑆𝑡𝑟ö𝑚𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 (𝐴) ∙ 𝑓𝛼 = 𝐸𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 (𝑘𝑊)    (5) 

Därefter beräknas pumpenergin enligt följande ekvation: 

𝑃𝑢𝑚𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =
𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
∙ 𝐸𝑙𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∙ 𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟 𝑖 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡   (6) 

Ett exempel på hur den beräkningen kan se ut presenteras här nedan. 

En VVC-pump går konstant under dygnet under 52 driftveckor per år och har en uppskattad 

eleffekt på 0,15 kW. Pumpenergin för VVC-pumpen blir då: 

168
ℎ

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑎
∙ 52

𝑣𝑒𝑐𝑘𝑜𝑟

å𝑟
∙ 0,15 𝑘𝑊 ≈ 1 310 𝑘𝑊ℎ/å𝑟  

9. Byggnaders värmeeffekt- och energibehov 
För byggnader talar man om två typer av värmebehov; värmeeffektbehov och 

värmeenergibehov. Effektbehovet anges i watt och är direkt kopplat till investerings-

kostnaderna medan värmeenergibehov anges i kilowattimmar och hör ihop med 

driftkostnaderna (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

9.1. Bestämning av värmeeffektbehov 
Det dimensionerande värmeeffektbehovet, i fortsättningen kallat effektbehov bestämmer 

storleken på värmesystemet och anges ofta med nyckeltalet W/m2Atemp, där Atemp står för den 

invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10°C. 

Effektbehovet för uppvärmningen i småhus är ca 40-60 W/m2Atemp, för flerbostadshus 

omkring 30-60 W/m2Atemp, skolor 45-55 W/m2Atemp och kontor ca 35-60 W/m2Atemp. 

Intervallen beror av det geografiska läget samt byggnadsår (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

9.1.1. Dimensionerande vinterutetemperatur 
Vid dimensionering av radiatorer, rör och värmekälla utgår man från en trolig lägsta 

utetemperatur som i BBR (Boverkets byggregler) kallas dimensionerande 

vinterutetemperatur, DVUT (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Den avser inte den lägsta 

utetemperaturen som kan inträffa utan snarare en medeltemperatur under minst ett dygn. Om 

DVUT skulle uppskattas för lågt blir systemet överdimensionerat, onödigt dyrt och fungerar 

sämre och om den uppskattas för högt blir det för kallt inomhus när utetemperaturen sjunker. 

DVUT bestäms av var byggnaden ligger i landet och husets tidskonstant. När tidskonstanten 

är beräknad bestäms DVUT utifrån ortens klimat och baseras på att projekterad 

innetemperatur inte underskrids med än 30 gånger på 30 år. För äldre stenhus är 

tidskonstanten omkring 28-80 timmar och för nya hus med bra förutsättningar och ett 

effektivt FTX-system kan tidskonstanten vara längre än 5 dygn oavsett byggnadsmaterial 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). För Lycksele presenteras den dimensionerade 

utetemperaturen för tidskonstanter upp till 9 dygn i Tabell 2. 
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Tabell 2. Dimensionerad vinterutetemperatur, DVUT (°C), för Lycksele och för tidskonstanter upp till 9 dygn (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010). 

 

9.1.2. Dimensionerad innelufttemperatur 
Valet av dimensionerad innelufttemperatur, DIT, beror av vilken verksamhet som bedrivs i 

byggnaden samt vilka krav brukarna har på termisk komfort. För bostäder sätts DIT ofta till 

20°C, eventuellt någon grad varmare i badrum och för äldreboenden används ofta 22°C. I 

fabrikslokaler med lättare arbete, 20°C och för tungt arbete omkring 14°C. Observera dock att 

lufttemperaturen inte alltid begränsas till dessa nivåer, det är värmesystemet som 

dimensioneras för att klara av att hålla de två dimensionerade temperaturerna (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). 

9.1.3. Byggnadens värmebalans 
Ett exempel på värmebalansen för ett rum visas i Figur 1. Värme tillförs av solinstrålning (Ps), 

intern genererad värme (Pi) och av värmesystemet (Pw) medan den värme som förs bort från 

huset sker via transmission (Pt), ventilation (Pv) och den oavsiktliga ventilationen eller läckage 

(Pov) (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Värmeeffektbalansen för rummet redovisas då i ekvation 

7: 

𝑃𝑡 + 𝑃𝑣 + 𝑃𝑜𝑣 = 𝑃𝑤 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖     (7) 

Värmetillskottet som tillförs av sol, elapparater och människor, dvs. Ps och Pi är oftast inte 

tillgodoräknade i det dimensionerade effektbehovet fastän de är viktiga när en byggnads 

energibehov beräknas (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

Figur 1. Ett rums värmebalans när det är kallare utomhus än inomhus. 

Transmissionsförluster, Pt 
Transmissionsförlusterna avser värmeflödet som uppkommer genom golv, tak, väggar, fönster 

och köldbryggor som bildas i anslutningen mellan de olika byggnadsdelarna eller 

rörgenomföringar. Transmissionsförlusterna beräknas rum för rum genom att arean till varje 

konstruktionsdel mäts och motsvarande U-värde bestäms. Linjeköldbryggornas Ψ-värde (psi-

värde) och de punktformigas X-värde (chi-värde) beräknas och mäts. Den specifika 

1 dygn 2 dygn 3 dygn 4 dygn 5 dygn 6 dygn 7 dygn 8 dygn 9 dygn
Lycksele -30,9 -29,5 -28,8 -28,0 -27,1 -26,7 -26,4 -26,0 -26,6

Tidskonstant

ORT
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värmeförlustfaktorn, Qt, som beror av transmissionen beräknas enligt ekvation 8 (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010): 

𝑄𝑡 = ∑ 𝑈𝑖 ∙ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝛹𝑘 ∙ 𝑙𝑘

𝑚
𝑘=1 + ∑ 𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1  [W/K]   (8) 

Där 

𝑈𝑖 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 [
𝑊

𝑚2𝐾
] 

𝐴𝑖 = 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑔𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝛹𝑘 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 [
𝑊

𝑚2𝐾
] 

𝑙𝑘 = 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟𝑎 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝑚] 

𝑋𝑗 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 [
𝑊

𝐾
] 

Värmeeffektbehovet beror på temperaturskillnaden mellan inne och ute enligt ekvation 9 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010): 

𝑃𝑡 = 𝑄𝑡(𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)  [W]   (9) 

Där 

𝑄𝑡 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑓ö𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 8 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 (°𝐶) 

𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑢𝑡𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 (°𝐶) 

Ventilationsförlust, Pv 
Uteluften som blir ventilationsluft värms upp till rumstemperatur via radiatorer i rummet eller 

i luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning eller luftvärmebatterier. Tilluften håller 

omkring 17°C i ett FTX-system medan luft som tillförs via uteluftsventiler i S- eller F-system 

är utetempererad och därav dimensioneras rumsvärmarna för att klara aktuell temperatur på 

ventilationsluften. Den specifika värmeförlustfaktorn, Qv, ges av ekvation 10 (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010): 

𝑄𝑣 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑞𝑣  [W/K]   (10) 

Där  

𝜌 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 =  1,2 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

𝑐𝑝 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 1000 [
𝐽

𝑘𝑔𝐾
] 

𝑞𝑣 = 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [
𝑚3

𝑠
] 

Rumsvärmarnas effekt för att värma ventilationsluften beräknas med sambandet i ekvation 11, 

där Ttill antingen är Tute eller Ttill, beroende på ventilationssystem (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). 

𝑃𝑣,𝑟𝑢𝑚 = 𝑄𝑣 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙)  [W]   (11) 

Där 

𝑄𝑣 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓ö𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑙𝑢𝑓𝑡 [
𝑊

°𝐶
] 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 𝑖𝑛𝑛𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶] 

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶] 
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Vid värmning av ventilationsluft i luftvärmebatteri värms luften i två steg. Först i 

värmeåtervinnaren till temperaturen Tå, och därefter vid behov eftervärmes den i 

luftvärmebatteriet till Ttill, se Figur 2 (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

Figur 2. Översiktsbild av ett luftbehandlingsaggregat där VÅ står för värmeåtervinnare och LV står för luftvärmare. 

Luftvärmarens effektbehov, Pv,Lv, beräknas enligt ekvation 12 (Warfvinge & Dahlblom, 2010): 

𝑃𝑣,𝐿𝑣 = 𝑄𝑣 ∙ (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇å)  [W]   (12) 

Där  

𝑄𝑣 = 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 𝑓ö𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑙𝑢𝑓𝑡 𝑒𝑛𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑒𝑘𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 10 

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶] 
𝑇å = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑣ä𝑟𝑚𝑒å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [°𝐶] 

Tå bestäms av värmeåtervinnarens temperaturverkningsgrad, ɳ, i ekvation 13 (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). 

ɳ =
𝑇å−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒
∙

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
  [-]   (13) 

Luftvärmaren är oftast ett värmebatteri som försörjs med el eller varmvatten från det 

vattenburna värmesystemet och dess effekt adderas till husets övriga för att få rätt storlek på 

det totala värmeeffektbehovet (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Luftläckage, Pov 
Oavsiktlig ventilation, Pov, utgörs av uteluft som läcker in (och ut) genom otätheter i 

klimatskalet. Den inläckande luften har samma temperatur som utomhus vilket måste värmas 

av värmesystemet till rumstemperaturen vilket ger ett ökat krav på värmesystemets kapacitet. 

Den specifika läckageförlusten beräknas enligt ekvation 14 (Warfvinge & Dahlblom, 2010): 

𝑄𝑜𝑣 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ 𝑞𝑜𝑣  [W/K]   (14) 

Där 

𝜌 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 = 1,2 [
𝑘𝑔

𝑚3] 

𝑐𝑝 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 = 1000 [
𝐽

𝑘𝑔𝐾
] 

𝑞𝑜𝑣 = 𝑜𝑎𝑣𝑠𝑖𝑘𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [
𝑚3

𝑠
] 

Motsvarande värmeeffektbehov beräknas då enligt ekvation 15 (Warfvinge & Dahlblom, 2010): 

𝑃𝑜𝑣 = 𝑄𝑜𝑣 ∙ (𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)  [W]   (15) 



15 
 

Där 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶] 

𝑇𝑢𝑡𝑒 = 𝑢𝑡𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 [°𝐶] 

9.1.4. Värmesystemets effektbehov, Pw och Pdim 
För att ta reda på värmesystemets effektbehov vill man ta reda på två olika värmeeffektbehov, 

det momentana och det dimensionerade. Det momentana behövs för att så småningom 

beräkna årsenergibehovet för uppvärmningen. I en byggnad som har återvinning av värmen i 

ventilationen summeras de specifika effektförlusterna till den totala Qtot, se ekvation 16 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 ∙ (1 − ɳ) + 𝑄𝑜𝑣 [W/K]   (16) 

Solvärmen och den interna värmen hanteras tillsammans med ett summerat begrepp för dem 

båda; gratisvärme, Pg. Den momentana värmeeffekten från värmesystemet redovisas då i 

ekvation 17 (Warfvinge & Dahlblom, 2010): 

𝑃𝑤 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) − 𝑃𝑔 [W]   (17) 

Eftersom det dimensionerade effektbehovet inträffar en vinternatt är det praxis att inte ta 

hänsyn till solvärmen och den interna värmen blir Pg=0. Istället för att använda Tinne och Tute 

används DIT och DVUT och då erhålls följande samband, se ekvation 18 och 19 (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010): 

𝑃𝑑𝑖𝑚 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝐷𝐼𝑇 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) [W]   (18) 

eller 

𝑃𝑑𝑖𝑚 = 𝑃𝑡 + 𝑃𝑣,𝑟𝑢𝑚 + 𝑃𝑣,𝐿𝑣 + 𝑃𝑜𝑣 [W]   (19) 

9.2. Byggnadens energibehov 
I detta energibehov skall det dock observeras att det till skillnad från BBRs ”specifika 

energianvändning” och i Lagen om Energideklarationen där de använder ”energiprestanda” 

ingår den energi som brukarna kan kontrollera så som hushållsel, processenergi och energi för 

varmvattenberedning i vissa fall (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

9.2.1. Beräkning av energibehov 
Beroende på noggrannhet beräknas andelen köpt energi på tre olika sätt; för hand med 

gradtimmar, datorbaserad beräkning (vid projektering av konventionella hus) samt 

avancerade beräkningsprogram (för komplicerade byggnader) (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Internt genererad värme, Pi 
Den internt genererade värmen är en del av gratisvärmen och är ett värmetillskott som skapas 

av människor, elapparater, belysning med mera. För detta finns det en del överslagsvärden 

som presenteras i Tabell 3 (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Tabell 3. Exempel på överslagsvärden för det interna värmetillskottet (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

 

Personvärme Belysning Elapparater

(W/m2Atemp) (W/m2Atemp) (W/m2Atemp)

Bostäder 1,5 4 3

Dagis 6 8 2

Kontor 4 8 10

Skolor 12 10 6

Verksamhet
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Solinstrålning, Ps 
Solinstrålning varierar kraftigt mellan olika tidpunkter på året och dagen. Som mest kan en 

vertikal fönsteryta ha en solinstrålning på drygt 750 W/m2 (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I 

Figur 3 ges den totala solstrålningen mot en kvadratmeter av fönster i samtliga väderstreck för 

både sommar- och vintersolstånd. För öst- och västorienterade fönster är solinstrålningen 

störst under sommaren och för södervända fönster är den som störst under våren och hösten. 

 

Figur 3. Solinstrålning mot en vertikal yta under sommar- och vintersolstånd mot de olika väderstrecken (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010). 

9.2.2. Beräkning av värmeenergibehov med gradtimmar 
Värmeeffektförlusterna, P, från en byggnad är proportionell mot differensen mellan inne- och 

utetemperaturen. Uppvärmningsenergin ska täcka samtliga förluster som består av 

transmission, luftläckage och ventilation och anses vara produkten mellan erforderlig 

värmeeffekt och tiden som den är igång. Då utetemperaturen varierar med tiden varierar även 

det momentana effektbehovet. Energibehovet beräknas då som summan av effekterna timme 

för timme under ett helt år, se ekvation 20 (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

𝐸 = ∑ 𝑃𝑖 ∙ ∆𝑡 8760
𝑖=1   [Wh]   (20) 

I Figur 4 illustreras variationen av utetemperaturen, Tute, under ett år, inomhustemperaturen, 

Tinne, har även markerats med en separat linje. Arean mellan ute- och innetemperaturen är då 

måttet på värmebehovet för fastigheten men själva värmesystemet behöver dock bara värma 

fastigheten till den andra linjen, Tg, som står för gränstemperatur. Arean som är mellan dessa 

två linjer klarar man av att värma med så kallad gratisvärmetillskott från exempelvis 

apparatur, människor och solinstrålning (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 



17 
 

 

Figur 4. Inomhustemperatur, gränstemperatur samt utomhustemperatur under ett år. 

Gränstemperaturen beror av klimatskalet och i äldre bostäder är den omkring +17°C, i 

lokalbyggnader är den dock inte lika lätt att bestämma, den varierar kraftigt med avseende på 

vilken verksamhet som finns i byggnaden. Eftersom temperaturändringen är svår att hantera 

som en kurva på detta vis kan man ordna temperaturerna i en stigande följd, ett så kallat 

varaktighetsdiagram. Det momentana värmeeffektbehovet vid en godtycklig 

utomhustemperatur beräknas enligt ekvation 21 (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

𝑃𝑤 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) − 𝑃𝑔 [W]   (21) 

Där Pg är värmeeffekten av gratisenergin. Det är däremot praxis att inte ta hänsyn till sol eller 

internt genererad värme, Pg blir därför noll. Istället för Tinne och Tute används DIT 

(dimensionerad innetemperatur) och DVUT (dimensionerad vinterutetemperatur) och då ser 

ekvationen ut enligt ekvation 22 (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

𝑃𝑑𝑖𝑚 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝐷𝐼𝑇 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) [W]   (22) 

Notera att skillnaden mellan dimensionerade effekt och momentan effekt är gratisvärmens 

tillskott och att utetemperaturen sätts till DVUT. Då ingen värme från värmesystemet behöver 

tillföras, Pw=0, kan ekvation 21 skrivas om och Tg för en byggnad beräknas enligt ekvation 23. 

𝑇𝑔 = 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −
𝑃𝑔

𝑄𝑡𝑜𝑡
  [°C]   (23) 

Som via ekvation 20 kan skrivas om enligt 

𝐸 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ ∆𝑡8760
𝑖=1  [Wh]   (24) 

Illustrerat i ett varaktighetsdiagram kan man komplettera med en kurva för rumsluftens 

temperatur och en till för gränstemperaturen, se Figur 5. Arean mellan kurvan Tute och linjen 

Tg motsvarar summan gradtimmar som har enheten °Ch och betecknas Gt (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010).  
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Figur 5. Varaktighetsdiagram där den markerade arean är proportionell mot behovet av energi för uppvärmning. 

Antalet gradtimmar är alltså summan av varje timmes temperaturskillnad mellan inne- och 

uteluft under ett helt sammanhängande år (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Gradtimmarna 

beräknas då enligt ekvation 25. 

𝐺𝑡 = ∑ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑡𝑒) ∙ ∆𝑡8760
𝑖=1   [°Ch/år]   (25) 

För att beräkna värmeenergibehovet för en fastighet eller byggnad behövs antalet gradtimmar 

vilket erhålls ur aktuell orts varaktighetsdiagram eller via en gradtimmetabell. I vissa 

gradtimmestabeller täcker man upp för transmissions-, ventilations- och luftläckageförluster. 

Energibehovet för uppvärmning under ett år beräknas då med hjälp av ekvation 26 (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010). 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐺𝑡  [Wh/år]   (26) 

En grov uppskattning kan även utföras av värmeenergibehovet för en byggnad genom att 

använda sig av årsmedeltemperaturen Tun som då antas vara under årets samtliga timmar, se 

ekvation 27 (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑄𝑡𝑜𝑡(𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑛) ∙ 8760 [Wh/år]   (27) 

10. Det mänskliga beteendets inverkan på energieffektiva 

åtgärder 
I en artikel som studerade hur det mänskliga beteendet kunde bidra till energieffektivisering i 

fastigheter och villor nämndes att energikonsumtionen för bostäder har ökat under de senaste 

årtiondena. Detta var inte särskilt häpnadsväckande då samtliga sektorer hade ökat de senaste 

årtiondena. Dock hade energieffektiviseringarna inte följt varandra på samma sätt. I Belgien 

hade energieffektiviseringen på industrisidan effektiviserats med 15 % mellan 1990 och 2002 

medan fastigheterna endast hade effektiviserats med 5 % under samma period. Detta var 

väsentligt mycket mindre än det europeiska genomsnittet på omkring 9 % och andra 

europeiska läder hade uppnått större framgång på området, exempelvis Nederländerna som 

hade en energieffektivisering på 13 % (Desmedt, Vekemans, & Maes, 2008).  

För år 2012 såg den genomsnittliga energianvändningen dock bättre ut men länder som 

Luxenburg och Belgien låg fortfarande väldigt högt med avseende på uppvärmning av sina 

bostäder. I Figur 6 visas sammanställningen för år 2012 där medelvärdet på 

energianvändningen både med och utan korrigeringar för klimat redovisat i ton olje-
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ekvivalenter per bostad för 29 länder, 28 EU-länder + Norge (Enerdata intelligence consulting, 

2012). 

 

Figur 6. Medelvärdet för energiförbrukningen med avseende på uppvärmning av bostäder för år 2012 med och utan 
korrigeringar för klimatet där Malta och Cypern inte har justerats (Enerdata intelligence consulting, 2012). 

I studien som genomfördes i Belgien studerades olika verktyg och metoder för att utvärdera 

energikonsumtionen i bostäderna och därefter kunna ge rekommendationer till de deltagande 

hushållen. Bland annat genomfördes energidagböcker, EAP (Energy Advice Procedure) samt 

en enkät som skickades till samtliga som deltog i EAP-studien. Metoderna hade olika 

inriktningar, energidagböckerna gick ut på att studera det mänskliga beteendet för att sedan 

kunna ge exempel på hur privatpersonerna hade kunnat göra annorlunda medan EAP-studien 

gick ut på att utvärdera befintliga byggnader, samla data över byggnadernas prestanda och 

föreslå effektiva åtgärder för förbättringar för att uppnå energibesparingar (Desmedt, 

Vekemans, & Maes, 2008). 

Dessa metoder visade att det fanns en mänsklig inverkan på energikonsumtionen för de 

studerade hushållen. Energidagboken visade sig ha varit en motivator till att personerna som 

deltog i studien ändrade sitt beteende och var mer medvetna om sitt beteende och deras 

energirelaterade metoder men hade samtidigt liten inverkan på byggnadens prestanda. Det 

räckte alltså inte med ett ändrat beteende fastän det visade på viss energibesparing. Under 

EAP-studien visade det sig att det var de ekonomiska fördelarna som lockade privatpersonerna 

mest och därefter själva energibesparingen. Desmedt, Vekemans och Maes hävdade därför att 

det var bäst att arbeta med energieffektivisering mot bostäder med större kampanjer som 

dessutom skall ha varierade motivatorer efter hushållets egenskaper och intressen (Desmedt, 

Vekemans, & Maes, 2008). 

11. Genomförande och metod 
Projektet påbörjades med att utföra en kravspecifikation där syfte och mål, beskrivning av 

projektet samt leveranskrav, avgränsningar, ekonomi och säkerhet presenterades för arbetet 

som skulle genomföras. Väl godkänd av samtliga parter genomfördes en projektplan där även 

tidsplanen samt resursplan, kommunikationsplan, riskhantering och SWOT-analys 

presenterades. 

Efter godkännandet av samtliga parter för projektplanen fortskred arbetet med en 

litteraturrapport där fakta och artiklar av intresse för arbetet sammanställdes. Efter att 



20 
 

litteraturrapporten genomförts påbörjades förstudien av samtliga objekt. Under förstudien 

studerades de tre objektens separata PUR, EKL samt mötesprotokoll av olika slag samt andra 

dokumenterade förändringar som skett i objekten. Detta gav en tydlig bild av hur samtliga tre 

objekt var uppbyggda samt vilka åtgärder som hade planerats och utförts. När det kom till 

beräkningar för energibesparingarna var objektens EKL från EKL-verktyget en bra insyn. 

Vid färdigställandet av förstudien av samtliga tre objekt utformades en enkät som skickades 

till respektive rektor vid objekt 1 och 2. Detta för att erhålla en inblick i hur de anställda 

upplevde inomhusklimatet och de två objektens prestanda samt huruvida de uppfattade att de 

erhållit nödvändig information om EPC-projektet och dess syfte. På så vis hoppades 

information erhållas angående olika problemområden i objekten samt kartlägga vissa 

mänskliga beteenden som kunde inverka på objektens prestanda. 

Enkäten genomfördes endast på objekt 1 och 2 på grund av att de båda var skolor samt att 

objekt 3 består av privata boenden vilket försvårade arbetet med att finna riktlinjer till en enkät 

som kunde ställas mot de andra två objekten. 

Efter förstudien uppkom olika frågeställningar som resulterade i ett inspektionsmaterial som 

skulle kontrolleras för samtliga objekt. Besöken av samtliga objekt genomfördes en efter en 

och under dessa besök noterades samtlig information och de förändringar som inte fanns 

dokumenterat men även statusen på de åtgärder som hade genomförts. Vid besöken 

genomfördes även mätningar av inomhustemperaturer i objektens olika utrymmen samt till 

viss del luftflöden och areor med mera. Mätningarna genomfördes med hjälp av utrustning 

som erhölls av Siemens BT i Umeå och redovisas i Figur 7 där nummer (1) var en 

avståndsmätare som användes för att avgöra area av igenbyggda fönster eller andra ytor. 

Nummer (2) och (3) i Figur 7 var flödesmätaren med tillhörande mätsticka som till störst del 

användes för att mäta flöden och temperaturer i ventilationsaggregaten som fanns i objekten. 

Nummer (4) i Figur 7, temperaturgivaren, användes för att mäta inomhustemperaturen samt 

temperaturen på tappvarmvattnet i objekten. Data från mätningarna som erhölls vid besöken 

av objekten antecknades och skrevs ned på utskrifter av planritningarna för att erhålla en 

visuell överblick av objekten. 

 

Figur 7. Mätutrustning som användes vid besöken av objekten; (1) Leica avståndsmätare, (2) VelociCalc Plus, (3) flödesmätare 
med mera med tillhörande mätsticka samt (4) temperaturgivare för både luft och tappvarmvatten. 

Efter besöken fortskred arbetet med att analysera varje objekts EKL samt eventuella 

baslinjejusteringar där antaganden och andra noteringar jämfördes med det som iakttagits på 

plats. Därefter togs förslag på åtgärder fram för samtliga objekt med avsikten att förbättra 

energianvändningen. 



21 
 

När förslagen på åtgärder hade tagits fram för de tre objekten valdes ett objekt ut som kandidat 

för simulering i IDA ICE för vidare undersökningar av möjliga åtgärder. I detta fall valdes 

objekt 1, Forsdalaskolan, för simulering som presenteras separat i Bilaga C.   

12. Enkätundersökning  
Enkätundersökningen som genomfördes för objekt 1 och 2 byggde på frågeställningar som 

behandlade följande områden: 

- Upplevelsen av inomhusklimatet 

- Vilka åtgärder som skulle kunna förbättra inomhusklimatet 

- Hur de upplevde att de kunde använda reglage för att justera klimatet 

- Huruvida de kände igen sig i vissa beteenden som påstods 

- Om de ansåg att de fått tillräckligt med information om EPC-projektet och dess syfte och 

om de ansåg att något hade kunnat genomföras annorlunda från de två samarbetande 

parterna 

- Om de hade noterat några skillnader före och efter åtgärderna om de hade påbörjat sin 

anställning innan EPC-projektet hade satts igång 

Enkäten skickades till ansvarig rektor för objektet som i sin tur skickade ut enkäterna till 

samtliga anställda på de två objekten. 

12.1. Sammanställning av enkäten 
Nedan följer en sammanställning av informationen som gavs av de besvarade enkäterna. 

12.1.1. Forsdalaskolan 
Från Forsdalaskolan erhölls 6 fullständiga enkäter som besvarades och utgjorde data för 

sammanställningen av enkäten. 

Av de som svarade på enkäten var det 2 män och 4 kvinnor, det är dock oklart om det stämmer 

överens med fördelningen av samtliga anställda på objektet. När det kom till de anställdas 

upplevelse av inomhusklimatet, dvs. temperaturer och ventilation visade enkäten att 

majoriteten tyckte att inomhusklimatet var bra eller mycket bra (se Bilaga B). Därefter 

lämnades utrymme för kommentarer kring detta och följande svar erhölls: 

- Jag vill ha jämnare temperatur. 

- I ett av arbetsrummen är det mycket varmt och dålig ventilation. 

- Det är olika temperaturer i olika klassrum. 

- Det är kallt i klassrummen närmast gymnastiken. 

När det kom till att kunna reglera temperaturen visade det sig att få upplevde att de kunde 

reglera temperaturen, medan det rådde en osäkerhet kring reglering av korridorernas reglering 

samt att majoriteten upplevde att de inte kunde reglera temperaturen i lokalerna. Efter dessa 

påståenden gavs utrymme för eventuella kommentarer kring regleringen men inga 

kommentarer erhölls av de besvarade enkäterna. 

Därefter fick de anställda svara på några påståenden kring olika beteenden som kan 

förekomma i lokaler som inte har optimalt inomhusklimat. Resultatet visade på att omkring 

67 % av de anställda inte höjde temperaturen på radiatorerna när de upplevde att det var kallt 

i lokalerna. Cirka 67 % av de anställda kände igen sig i beteendet av att i vissa fall öppna fönster 

när det var för varmt i lokalerna. Av de som besvarade enkäten erhölls att öppnandet av dörrar 

för att erhålla en bättre cirkulation var det hälften av dem som kände igen sig i beteendet. 

Upplevelsen av solinstrålningen var hög visade sig vara hela 83 % av de anställda som instämde 

med. Det var dock 50/50 av de anställda som upplevde drag från fönstren. Bland de anställdas 
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elever hade de upplevelsen av att fler elever klagade på att det var för kallt i lokalerna istället 

för att klaga på att det var för varmt men i det stora hela var det ett relativt jämnt resultat. 

Därefter kom frågorna som behandlade upplevelsen och informationen då personen i fråga är 

anställd i en fastighet som är med i ett EPC-projekt. Vid påståendet ”Upplever du som anställd 

att du har fått all nödvändig information om EPC-projektet och dess syfte?” var man relativt 

överens, 83 % av de anställda upplevde att de inte hade det. Och när de skulle förklara vad de 

saknade informationsmässigt löd svaren: 

- Det har kanske informerats, men tydligen inte nått ut till personal. 

- Vad som har gjorts och hur vi ska agera när det är kallt eller varmt. 

- Kan inte komma ihåg att jag vet någonting alls. 

Till sist skulle de uppge vilket år de påbörjade sin anställning vid Forsdalaskolan och därefter 

svara på två följdfrågor om de påbörjade sin anställning innan eller under år 2008. Av samtliga 

anställda var det 67 % som påbörjade sin anställning innan eller under år 2008. De svarade 

följande på deras upplevelser av EPC-projektet: 

- Vet ej. 

- Inga upplevelser. 

- Att temperaturen är jämnare och bättre. 

Efter det kom den absolut sista frågan som hänvisade till vad de som anställda tyckte att de två 

parterna (Siemens och Lycksele kommun) hade kunnat genomföra på ett bättre sätt. Svaret på 

det blev följande: 

- Vet ej. 

12.1.2. Furuviksskolan 
Från Furuviksskolan, Flamman och Hallonet erhölls 12 enkäter som besvarades. Av dessa 12 

var det 11 enkäter som utgjorde data för sammanställningen då en av enkäterna inte hade 

redovisat svar på samtliga frågor. 

Av de enkäter som användes som data för undersökningen var det 1 man och 10 kvinnor, det 

är dock oklart om det stämmer överens med fördelningen av samtliga anställda vid objektet. 

När det kom till de anställdas upplevelse av inomhusklimatet, dvs. temperaturer och 

ventilation visade enkäten att majoriteten tyckte att inomhusklimatet var bra eller mycket bra 

(se Bilaga B). Därefter lämnades utrymme för kommentarer kring detta och följande svar 

erhölls: 

- Ventilationen ”surrar” och det är mycket skönt när den stängs av. 

- Jämnare temperatur i klassrummet. Det är kallt på morgonen och väldigt varmt på 

eftermiddagen. 

- Jämnare temperatur är önskvärt. 

- Lite varmare på skolan. 

När det dock kom till att kunna reglera temperaturen visade det sig att majoriteten upplevde 

att de inte kunde reglera temperaturen och i viss grad upplevde de att de inte visste om de 

kunde reglera temperaturen. Efter dessa påståenden gavs utrymme för eventuella 

kommentarer kring regleringen, varav följande kommentarer erhölls: 

- Har inte fått någon information om detta. Har aldrig provat. 

- När temperaturen är ojämn är det svårt att reglera temperaturen. 

- Det är kallt i klassrum, personalrum och matsalen efter helger, lov och dylikt vintertid. 

- Det är väldigt varmt sommartid trots nedfällda persienner och markiser. 

- Genom att vrida på reglaget på elementet, tror jag. 
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Därefter fick de anställda svara på några påståenden kring olika beteenden som kan 

förekomma i lokaler som inte har optimalt inomhusklimat. Resultatet visade på att omkring 

64 % av de anställda inte höjde temperaturen på radiatorerna när de upplever att det är kallt i 

lokalerna. Cirka 91 % av de anställda kände dock igen sig i beteendet av att i vissa fall öppna 

fönster när det var för varmt i lokalerna. Av de som besvarade enkäten erhölls att öppnandet 

av dörrar för att erhålla en bättre cirkulation var det omkring 64 % av dem som kände igen sig 

i beteendet. Upplevelsen av solinstrålningen var hög visade sig vara 50/50. Det var dock en 

majoritet av de anställda som inte upplevde drag från fönstren, hela 82 %. Bland de anställdas 

elever hade de dock upplevelsen av att fler elever klagade på att det var för kallt i lokalerna 

istället för att klaga på att det var för varmt. 

Därefter kom frågorna som behandlade upplevelsen och informationen då personen i fråga är 

anställd i en fastighet som är med i ett EPC-projekt. Vid påståendet ”Upplever du som anställd 

att du har fått all nödvändig information om EPC-projektet och dess syfte?” var man relativt 

överens, 82 % av de anställda upplevde att de inte hade det. Och när de skulle förklara vad de 

saknade informationsmässigt löd svaren: 

- Vet ej. 

- Det mesta. 

- Jag vet inte vad EPC är och vad det innebär. 

- Vet inte vad EPC är 

- Jag har aldrig hört talas om det förrän nu. 

Till sist skulle man uppge vilket år de påbörjade sin anställning vid Furuviksskolan, Flamman 

och Hallonet. Och därefter svara på två följdfrågor om de påbörjade sin anställning innan eller 

under år 2008. Av alla anställda var det 55 % som påbörjade sin anställning innan eller under 

år 2008. De fick svara på vad de hade för upplevelser av EPC-projektet samt vilka konkreta 

skillnader som de hade märkt av. Svaret blev följande: 

- Ny ventilation. 

- Jag har inte märkt av någon skillnad. 

Efter det kom den absolut sista frågan som hänvisade till vad de som anställda tyckte att de två 

parterna (Siemens och Lycksele kommun) hade kunnat genomföra på ett bättre sätt. Svaret på 

det blev följande: 

- Vet ej. 

- Information om vad jag själv kan påverka och vad EPC är för något. 

13. Förstudie av objekt 1 – Forsdalaskolan 
Detta avsnitt är en introduktion till objekt nummer 1, Forsdalaskolan. 

13.1. Introduktion till byggnaderna 
Objektet består av tre delar. Skolan, en T-formad byggnad där merparten av aktiviteten infann 

sig. Längst ned i botten av detta T, mot skogsslänten, fanns gymnastiksalen, se Figur 8, som är 

en våning över resterande del av byggnaden.   
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Figur 8. Objekt 1, Forsdalaskolan med tillhörande gymnastiksal, se nedre delen av bilden. 

Den andra delen kom att kallas ”baracken” och var en del av en utbyggnad av skolan. Detta var 

en barack som hade tillkommit och som därefter hade byggts ihop med skolan med en ny entré 

som visas i Figur 9. 

 

Figur 9. Andra delen av objektet, baracken som var en del av en utbyggnad av skolan (till vänster) samt den nybyggda entrén 
som förenar baracken med skolan (till höger). 

Den tredje delen av detta objekt var en separat barack som kom att kallas ”CRAMO-baracken” 

och står helt separat från de övriga delarna, se Figur 10. 
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Figur 10. Den tredje delen av objekt 1, Forsdalaskolan, som kom att kallas CRAMO-baracken. 

Planritningarna för objekt 1, Forsdalaskolan, presenteras här nedan i Figur 11 t.o.m. Figur 13. 

I Figur 11 visualiseras den T-form som skolan hade, observera att gymnastiksalen inte fanns 

med utan finns rakt ovanför omklädningsrummen till längst till höger på planritningen. 

 

Figur 11. Planritning av Forsdalaskolan från år 1998. 

 

Figur 12. Planritning av "baracken" som var en del av en utbyggnad av skolan. 



26 
 

 

Figur 13. Planritning av "CRAMO-baracken" som var en separat byggnad i objekt 1. 

13.2. Information angivet i PUR 
Fastigheten ”Stora fontanellen 1”, Forsdalaskolan, byggdes år 1970 och hade en total yta på 

2 508 kvm BRA. Verksamhetstiderna var normala för verksamhetstypen, vardagar från 07.00 

till 17.00 med en varierad personbelastning och tidvis mycket låg personbelastning. I delar av 

fastigheten fanns behovsstyrning av ventilation och belysning, men övriga ytor 

överventilerades periodvis och stod med tänd belysning även om lokalen var tom. Byggnaden 

var vid inventering dimensionerad för att ta omkring 220 elever. 

Fastigheten hade icke inspekterbara kallvindar med en tidstypisk isolering som var svår att 

åtgärda utan att behöva utföra åtgärder på takets konstruktion. Byggnadens fasad bestod av 

två typiska material. Nedre halvan bestod av tegel och övre halvan bestod av träpanel. När det 

kom till fönstren hade fastigheten en blandning av fasta 2-glas kassetter och öppningsbara 2-

glas fönster. Uppskattningsvis var det 2/3 av samtliga fönster som var fasta 2-glas kassetter 

som inte gick att öppna. 

Det fanns en källare som upptog en mindre yta under fastigheten där utrustning som 

ventilation, elcentral, fjärrvärme och förråd var placerade. Denna reglercentral och 

fjärrvärmecentral var gammal och uttjänt. Pumparna gick på konstant varvtal även vid minskat 

flöde. Källaren höll en onödigt hög temperatur då ytan inte var till för att ha någon 

personbelastning. 

Byggnaden värmdes med fjärrvärme av vattenburna radiatorer med termostatventiler. Den del 

av byggnaden som betjänades av ventilationsaggregatet ”TA1FA1” saknade styrning av 

belysning med avseende på närvaro. Detta ledde till att belysningen ofta stod på trots att 

lokalerna var tomma. Ventilationen gick på ett fast inställt värde som inte var optimalt då 

personbelastningen varierade. Ventilationsaggregatet, ”TA2FA2”, som betjänade 

gymnastiksalen och omklädningsrummen reglerades inte med avseende på närvaro, och inte 

heller belysningen. Gymnastiken värmdes av luftburen värme vid inventeringen och hade en 

hög temperaturgradient. Detta gav en hög energiförlust genom taket och en onödigt hög 

tilluftstemperatur vilket i sin tur bidrog till en sämre luftomblandning i gymnastiksalen. 

Tilluftsaggregaten TA3 t.o.m. TA8 betjänade olika delar av skolan. Dessa områden hade ny 

belysning som styrdes av närvaro vilket även styrde varvtalet på till- och frånluftsfläktarna i 

aggregaten. 

Fönsterlisterna på de öppningsbara fönstren var i dåligt skick vilket gav ett större läckage och 

ett dragit klimat. Vissa rum visade sig vara övertempererade och belysningsstyrkan var högre 

än normen i många lokaler där armaturer inte hade bytts ut. Däremot var CO2-halten låg även 

i rum som hade full personbelastning vilket var genomgående i hela byggnaden men framför 
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allt i de områden som gick på ventilationsaggregaten TA1FA1 och TA2FA2. Radonhalten för 

objektet uppmättes inte. 

I Tabell 4 ges en överblick av de aggregat och fläktar som fanns i objekt 1: 

Tabell 4. Ventilationsaggregat och temperaturer för till- och frånluft samt flöden för aggregaten i objekt 1, Forsdalaskolan. 

 

En OVK hade genomförts vid ett tidigare skede och det krävdes en ny besiktning av 

gymnastiksalen men i övrigt var fastigheten godkänd. Dessutom gavs följande data, se Tabell 

5. 

Tabell 5. Övrig data angivet för objekt 1, Forsdalaskolan. 

 

13.3. Noterade åtgärder i PUR 
Nedan presenteras de åtgärder som planerades under EPC-projektet för objekt 1, 

Forsdalaskolan. 

13.3.1. Luftbehandlingsinstallationer 
Generellt skulle drifttiderna anpassas till verksamhetens tider. Dessutom skulle 

tilluftstemperaturen generellt sänkas för att uppnå en bättre luftinblandning och nå en lägre 

energianvändning.  

TA1FA1 skulle erhålla nya frekvensomvandlare för fläktar samt ett nytt styr-, regler- och 

säkerhetssystem. Drifttiderna för dessa skulle arbeta enligt DUC, vilket innebar helfartsdrift 

vid perioder av hög personbelastning och halvfart under övrig verksamhetstid. TA2FA2 skulle 

erhålla tryckstyrda kammarfläktar samt nytt styr-, regler- och säkerhetssystem för denna 

behovsstyrning. Aggregatet ställdes på miniflöde under skolans drifttider och forcerar vid för 

hög CO2-halt i gymnastiksalen. En timer skulle därefter finnas för förlängd drift under övrig 

användningstid. 

En ändring av driftprincipen skulle genomföras där inställd tilluftstemperatur skulle ställas på 

låg och kompletteras med en fläktluftvärmare för varmhållning av lokalen. Dock skulle ingen 
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luftburen värme gå via ventilationen. När det kommer till aggregat TA3 t.o.m. TA8 skulle styras 

av CO2-givare istället för närvarogivare. 

13.3.2. Värmeinstallationer 
Fjärrvärmecentralen hade tre växlare, en för ventilation, en för radiatorer samt en för 

varmvatten. Ny styr- och reglerutrustning skulle installeras för fjärrvärmeundercentralen och 

erhålla bättre reglering och tryckstyrning samt möjliggöra sommarstopp av pumparna. Detta 

skulle kopplas upp mot Siemens supportcenter, DESIGO INSIGHT, för att kontinuerligt kunna 

optimeras, uppföljas och kontrolleras. 

Nya cirkulationspumpar skulle installeras i källaren för konstant tryckhållning av pumptryck 

för radiator- respektive ventilationspump samt justering av radiatorventiler i övertempererade 

rum skulle genomföras. En hårdare strypning av radiatorventiler skulle ske i källaren samtidigt 

som en nattsänkning och optimering av värmekurvan skulle genomföras. För att få bort den 

luftburna värmen i gymnastiksalen och omklädningsrummen skulle det kompletteras med 

radiatorer på dessa områden. 

13.3.3. Tappvatteninstallationer 
Vattenbesparande åtgärder skulle utföras på befintliga vattenförbrukare så som klosetter, 

duschar, blandare etc. 

13.3.4. Elinstallationer 
Belysning i samtliga förråd och WC skulle styras efter behov via en närvarogivare. 

Frånvarogivare skulle sättas i gymnastiksalen och omklädningsrummen för 

belysningsstyrning. Rum 258 och 259, Hemvist, skulle kompletteras med frånvarogivare samt 

byte av huvudsäkring skulle genomföras, från 125A till 100A, på grund av optimerade 

förbrukare. 

13.3.5. Byggnadsskal 
Takbjälklagen antogs ha tidstypisk isolermängd och stod för en stor del av byggnadens 

transmissionsförluster. Detta var dock svårt att åtgärda och skulle ha medfört dyra 

kringkostnader i takkonstruktionen. Denna åtgärd beslutades att inte genomföras ur 

energibesparande syfte. Däremot skulle tätningslister på de öppningsbara fönstren bytas ut. 

13.4. Förbrukningsstatistik 
Detta avsnitt behandlar energianvändningen som fanns dokumenterad för objekt 1, 

Forsdalaskolan, vid fastighetsenheten vid Lycksele kommun samt från Siemens Advantage 

Service Center. 

13.4.1. Lycksele kommun 
I Tabell 6 presenteras den förbrukningsstatistik som angivits för Forsdalaskolan. Samtliga data 

erhölls av driftchefen på fastighetsenheten vid Lycksele kommun och visar den totala 

förbrukningen per år. I det angivna data som erhölls fanns det inte några siffror på 

förbrukningen innan 2011 för objekt 1. 

Tabell 6. Förbrukningsstatistik av fjärrvärme-, el- och vattenanvändningen för Forsdalaskolan per år. 

 

Period Forsdalaskolan Period Forsdalaskolan Period Forsdalaskolan
2011 240 000 2011 140 289 2011 875

2012 243 000 2012 137 533 2012 870

2013 252 000 2013 155 294 2013 870

2014 286 000 2014 135 428 2014 881

Fjärrvärmeanvändning [kWh] Elanvändning [kWh] Vattenanvändning [m3]
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13.4.2. Siemens ASC-rapport 
I Figur 14 t.o.m. Figur 16 presenteras förbrukningsstatistiken för Forsdalaskolan mellan den 

första juni 2014 och den sista maj 2015 för vatten-, el- och fjärrvärmeanvändningen. Data 

erhölls från Siemens ASC-rapport som sammanställer nuläget för objekten. 

Vattenanvändningen för Forsdalaskolan under denna period visas i Figur 14. 

 

Figur 14. Vattenanvändningen på Forsdalaskolan i jämförelse med basåret (gul), kalkylerad nivå (grön) samt garanterad nivå 
(blå). Där den mörkblåa linjen visar aktuella vattenanvändningen och den vinröda visar användningen för föregående period 
angivet i m3. 

Vattenanvändningen var i jämförelse med basårsantagandet, kalkylerad nivå samt garanterad 

nivå väldigt ojämn. Det noterades en stor skillnad mellan den aktuella användningen och 

användningen för föregående period. För att se hur detta yttrar sig över hela året presenteras 

data i Tabell 7. 

Tabell 7. Vattenanvändningen för Forsdalaskolan där den beräknade basårsanvändningen, kalkylerade nivån samt den 
garanterade nivån är ställd i jämförelse med den aktuella användningen mellan den första juni 2014 och sista maj 2015 samt 
användningen för perioden innan. 

 

Tabellen avslöjade att den garanterade nivån av vattenanvändningen beräknades vara omkring 

16 % medan den aktuella användningen mellan den första juni 2014 och sista maj 2015 endast 

uppgick i en besparing på omkring 8 % samtidigt som det noterades att året innan var ännu 

värre och använde omkring 2,5 % mer vatten än under basåret. Elanvändningen för objekt 1, 

Forsdalaskolan under denna period visas i Figur 15. 

Nivå m3 Besparing Besparing (%)

Basår 829,03 - -

Kalkylerad nivå 680,00 0,179764 17,98 %

Garanterad nivå 694,90 0,161791 16,18 %

Aktuell användning 765,18 0,077018 7,70 %

Användning föregående period 849,86 -0,025126 -2,51 %

Vatten
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Figur 15. Elanvändningen på Forsdalaskolan i jämförelse med basåret (gul), kalkylerad nivå (grön) samt garanterad nivå (blå). 
Där den mörkblåa linjen visar aktuella elanvändningen och den vinröda visar användningen för föregående period angivet i 
kWh. 

Elanvändningen följer i detta fall kurvan för det antagna basåret till skillnad från 

vattenanvändningen. Däremot erhålls att nivåerna för både den aktuella och den föregående 

perioden inte kommer ned till den garanterade nivån mer än 1 gång var. Man kan dock notera 

att den aktuella elanvändningen verkar vara lägre än den för föregående period stora delar av 

det senaste året. För att se hur detta yttrar sig över hela året presenteras data i Tabell 8. 

Tabell 8. Elförbrukningen för Forsdalaskolan där den beräknade basårsförbrukningen, kalkylerade nivån samt den 
garanterade nivån är ställd i jämförelse med den aktuella förbrukningen mellan den första juni 2014 och sista maj 2015 samt 
förbrukningen för perioden innan. 

 

För elanvändningen hade en mycket hög nivå garanterats, hela 25,5 % medan den aktuella 

besparingen i själva verket var omkring 10,5 % och dessförinnan, föregående period endast 0,5 

%. Värmeanvändningen för objekt 1, Forsdalaskolan, redovisat i ASC-rapporten presenteras 

på samma sätt i Figur 16. 

Nivå kWh Besparing Besparing (%)

Basår 152 646,97 - -

Kalkylerad nivå 109 288,11 0,284047 28,40 %

Garanterad nivå 113 624,00 0,255642 25,56 %

Aktuell användning 136 350,27 0,106761 10,68 %

Användning föregående period 151 881,54 0,005014 0,50 %

EL
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Figur 16. Värmeanvändningen på Forsdalaskolan i jämförelse med basåret (gul), kalkylerad nivå (grön) samt garanterad nivå 
(blå). Där den mörkblåa linjen visar aktuella värmeanvändningen och den vinröda visar användningen för föregående period 
angivet i MWh. 

Det noterades att värmeanvändningen var i princip identisk med basåret och det var inte heller 

någon tydlig skillnad mellan den aktuella användningen och användningen för föregående 

period. För att se hur detta yttrar sig över hela året presenteras data i Tabell 9. 

Tabell 9. Värmeanvändningen för Forsdalaskolan där den beräknade basårsanvändningen, kalkylerade nivån samt den 
garanterade nivån är ställd i jämförelse med den aktuella användningen mellan den första juni 2014 och sista maj 2015 samt 
användningen för perioden innan. 

 

För värmeanvändningen hade en garanterad nivå på besparing satts till omkring 26 % vilket 

inte uppnåtts. Värmeanvändningen hade snarare varit samma som eller upp emot 3 % högre 

än för det angivna basåret. 

13.5. Information angivet i mötesprotokoll och uppföljningar 
Nedan presenteras den information som erhölls från de protokoll och rapporter som 

studerades för objekt 1, Forsdalaskolan. 

13.5.1. Byggmöten 
I byggmöte nummer 8 som hölls den 7 oktober 2009 erhölls informationen om att 

Forsdalaskolan ökade sin personbelastning med 40 personer. Det skulle därför utredas om 

huruvida detta kunde påverka eventuella energiberäkningar samt baslinjen. 

Nivå MWh Besparing Besparing (%)

Basår 280,99 - -

Kalkylerad nivå 199,49 0,290046 29,00 %

Garanterad nivå 207,64 0,261041 26,10 %

Aktuell användning 289,54 -0,030428 -3,04 %

Användning föregående period 282,26 -0,004520 -0,45 %

Värme
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I byggmöte nummer 9 som hölls den 23 oktober 2009 erhölls schablonvärden för hur mycket 

denna personbelastning kunde öka objektets energibelastning. De schablonvärden som 

presenterades i byggmötet presenteras i Tabell 10. Schablonvärdet avsåg en ökad 

personbelastning på 10 personer med elektrisk uppvärmning. 

Tabell 10. Schablonvärde i kWh/år för en ökad personbelastning med 10 personer. 

 

Dessa siffror nämndes med avseende för Forsdalaskolan medan det under samma möte erhölls 

andra schablonvärden som presenteras i Tabell 11. Dessa schablonvärden avsåg däremot en 

ökad personbelastning på 40 personer med fjärrvärme. 

Tabell 11. Schablonvärde i kWh/år för en ökad personbelastning med 40 personer. 

 

Vid en närmre titt på siffrorna var de dock identiska per person och åt vilket innebar att de 

räknade med samma typ av schablonvärde i båda fallen. 

13.5.2. Kvartalsmöten under Fas 3 
I protokollet från kvartalsmöte nummer 3 som hölls den 9 november 2011 erhölls 

informationen om att samtliga anläggningar var klara med sina ronderingslistor utom objekt 

1, Forsdalaskolan, som inte gick att säkra ned som tänkt från 125 till 100 ampere. En justering 

på årsresultatet skulle därför utföras. I samma protokoll angavs att Forsdalaskolan hade haft 

en ökning av el 2009 i jämförelse med basåret 2008. Det beslutades att detta skulle utredas 

och en eventuell baslinjejustering skulle genomföras om aktuellt. 

I protokoll från kvartalsmöte nummer 4 som hölls den 28 mars 2012 erhölls att problemet med 

Forsdalaskolan kvarstod samt att Siemens skulle utreda nedsäkringen och Lycksele kommun 

skulle utreda den ökade elförbrukningen sedan basåret. 

I protokoll från kvartalsmöte nummer 6 som hölls den 18 december 2012 erhölls att ärendet 

med Forsdalaskolan hade flyttats till en FEA (förändring i energianvändande) som var en 

bilaga till protokollet där man angav att en barack hade tillkommit sedan basåret och att den 

var omkring 200 kvm. Där noterades att det handlade om små avvikelser och att det därför 

inte genomfördes någon baslinjejustering. Angående nedsäkringen av 125-100 ampere erhölls 

informationen att det fortfarande kvarstod och att Siemens fortfarande utredde detta. 

I protokoll från kvartalsmöte nummer 8 som hölls den 4 september 2013 erhölls informationen 

om att utredningen av den uteblivna huvudsäkringen lades ned då ingen orsak hade kunnat 

hittas till detta. Dock kvarstod frågan om det var rätt driftförhållanden i lokalen i fråga om 

inblåsningstemperaturer och tidkanaler då ett stort antal ventilationsaggregat saknade 

uppkoppling. En kontroll av dessa på aggregaten TA1-TA8 skulle utföras av Lycksele kommun. 

Denna kontroll var klar när parterna träffades igen under kvartalsmöte nummer 9, den 11 

december 2013 och inga kommentarer noterades. 

I protokollet från kvartalsmöte nummer 10, den 26 februari 2014, erhölls att Forsdalaskolan 

hade en avvikelse med avseende på el och från kvartalsmöte nummer 11, den 28 augusti 2014, 

erhölls att det aktuella läget för Forsdalaskolan var + 33 MWh samt att de skrev att 

Forsdalaskolan var tillbaka på basårssiffror, 40 MWh fel -10 MWh mer än föregående period 

och att det var oklart varför. 
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13.5.3. Dokumenterade baslinjejusteringar 
Det fanns inga dokumenterade baslinjejusteringar för Forsdalaskolan. 

13.5.4. OVK-protokoll 
I OVK-protokollet från den 19 mars 2014 erhölls informationen om att det fanns brister under 

styr- och regler. Det var låga flöden i tilluftsdon och frånluftsdon till lokalerna och det 

noterades att detta skulle åtgärdas. Förutom det erhölls att en övertidstimer saknade koppling 

vilket skulle åtgärdas och att ett don i gymnastiken skulle åtgärdas. Det noterades även under 

OVK-besiktningen att fyra aggregat hade bytts ut. De flöden som behövde åtgärdas var på TA4 

(lågt flöde), TA5 (flöde 170 l/s, proj 225 l/s), TA6 (flöde 155 l/s, proj 225 l/s) och TA8 (flöde 

178 l/s, proj 225 l/s).  

14. Nuläge för objekt 1 – Forsdalaskolan 
För att kunna fastställa vad som hade hänt i objektet under och efter EPC-projektet utfördes 

ett besök av objektet. Under besöket inspekterades de åtgärder som var dokumenterade samt 

vilket skick det var på åtgärderna i nuläget, fyra år senare. I förstudien av objekt 1 hade samtliga 

byggmöten och protokoll studerats för att få ett upplägg av besöket och få en struktur över vad 

som skulle inventeras och inspekteras (se Bilaga C). Väl på plats användes viss utrustning, 

bland annat en flödesmätare och temperaturgivare samt en systemkamera för dokumentation. 

14.1. Inspektionen 
Planritningen som erhölls var från 1998 och det hade skett ett antal förändringar. Vid besöket 

fanns det baracker som var i anslutning till och fristående. Den separata konsolen, CRAMO-

baracken, hade separata el- och vattenledningar och var aldrig uppkopplad på objektets 

förbrukning. Den andra baracken fanns det dock oklarheter kring. Det var vid besöket oklart 

huruvida den hade tillkommit innan eller efter EPC-projektet. Efter besöket erhölls dock 

informationen om att baracken var på plats innan EPC-projektet och hade inte tillkommit efter 

inventeringen. En ungefärlig översikt av barackernas position i planritningen presenteras i 

Figur 17 nedan. 

 

Figur 17. Ritning av Forsdalaskolan år 1998 med ungefärlig beskrivning av de tillkomna barackerna och den nya entrén samt 
deras ungefärliga placering. 
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14.1.1. Ventilationssystem 
Objekt 1, Forsdalaskolan, hade 8 stycken aggregat som separat försåg olika delar av 

fastigheten, se Figur 18. Dessa aggregat hade beteckningarna TA1 t.o.m. TA8. Nedan 

presenteras en överblick av aggregatens verksamma områden av fastigheten. Observera att 

gymnastiksalen inte syns på ritningen men att den tillhör ventilationsaggregatet TA2. 

 

Figur 18. Schematisk bild av de områden som förses av de olika ventilationsaggregaten, TA1 t.o.m. TA8. 

Det noterades ett antal förändringar med avseende på ventilationen sedan EPC-projektets 

början. Fyra stycken ventilationsaggregat hade bytts ut, dessa var TA3, TA6, TA7 samt TA8 

(för position se Figur 18). Tre av dessa, TA3, TA7 och TA8, hade bytts ut på grund av gammal 

utrustning som via kontinuerlig rondering hade visat tecken på att ha påslaget värmebatteri 

trots att aggregatet var avstängt. Värmebatterierna hade mest troligt stått på hela tiden, dygnet 

runt med en eleffekt på omkring 6-8 kW. De äldre aggregaten hade inte ventiler som gick att 

stänga och värmde den stillastående luften i aggregaten den tid de stod på. Det fjärde 

aggregatet, TA6, hade bytts ut på grund av ett ljudisolerat rum skulle installeras i fastigheten 

på en plats som TA6 försåg och levde om för mycket för att kunna klassa utrymmet som ”tyst 

rum” samt att aggregatet var gammalt vilket resulterade i ett byte av aggregatet. 

14.1.2. Temperaturer och observationer 
För att erhålla få störningar av mätningarna togs de flesta temperaturerna under raster och 

lunchen då det var liten eller ingen aktivitet i utrymmena. Medan temperaturerna mättes upp 

noterades även övriga observationer i utrymmena som exempelvis öppnade eller avhängda 

dörrar eller fönster som stod på glänt. I Figur 19 presenteras de temperaturer och 

observationer som erhölls vid besöket. 
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Figur 19. Temperaturer och observationer vid besöket av objekt 1, Forsdalaskolan. 

Under besöket användes samtliga delar av fastigheten utom musikrummet vilket är märkt med 

”ingen lektion” i Figur 19. Vid besöket noterades en skillnad av temperaturen genom 

byggnaden om än liten. Till höger i Figur 19 noterades något lägre temperaturer medan det till 

vänster noterades något högre temperaturer än överenskommet vid EPC-projektet. En för låg 

temperatur noterades i omklädningsrummen längst till höger i Figur 19 i jämförelse med 

överenskommelsen av inomhusklimatet (se Bilaga A). 

Det observerades att samtliga toaletter och förrådsutrymmen hade närvarostyrd belysning 

enligt överenskommelse i objektets PUR. Vattenbesparande åtgärder hade genomförts på 

samtliga toaletter, duschar och perlatorer vid samtliga tappställen enligt överenskommelse. 

Det noterades dock att majoriteten av tappställena var av äldre typ med separata vred för varm- 

respektive kallvatten. 

Vid besöket utfördes även stickkontroller av de öppningsbara fönster som beskrevs i objektets 

PUR. Samtliga fönster noterades ha tätningslister enligt överenskommelse men med 

varierande skick på tätningsfunktionen. Flertalet öppningsbara fönster hade icke optimal 

tätning på grund av fönstrets ramverk (karm). Även med tätningslist var glipan mellan fönstret 

och karmen för stort vilket resulterade i att tätningslisten inte klämdes mellan och slöt tätt. 

Tätningen bedömdes därför vara bristfällig. Exempel på hur det såg ut vid besöket redovisas i 

Figur 20 nedan. 
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Figur 20. Exempel på bristfällig tätning i de öppningsbara fönstren i objekt 1, Forsdalaskolan. 

Nya installationer som noterades under besöket var de fyra tidigare nämnda 

ventilationsaggregaten, fyra luftvärmepumpar, en rostfri kyl, en värmeugn som gick på ånga 

samt en ny spånsug till träslöjden. Samtlig utrustning hade ersatt tidigare utrustning med 

samma funktion men var utförda efter EPC-projektets start. De fyra luftvärmepumparna som 

installerades under år 2014 var dock utrustning som tillkommit och inte ersatt någon annan 

apparatur. Dessa luftvärmepumpar var placerade enligt Figur 21 och Figur 22 men det var 

endast baracken som var en del av en utbyggnad som var uppkopplad på samma el som själva 

Forsdalaskolan. Där satt ett aggregat från Mitsubichi Electric av typ CANVAC QHEAT 455 och 

ventilationen styrdes av ventilationsaggregatet FLEXIT VGS 700, vars position även 

presenteras i Figur 21. 

 

Figur 21. Schematisk bild av baracken som var en del av en utbyggnad med placering av tillhörande elradiatorer, 
luftvärmepump och ventilationsaggregat i objekt 1, Forsdalaskolan. 



37 
 

 

Figur 22. CRAMO-baracken i objekt 1, Forsdalaskolan, med tillhörande luftvärmepumpar och deras positioner noterade vid 
besöket. 

I baracken som var en del av en utbyggnad fanns även 4 stycken elradiatorer á 750 W varav 3 

var i bruk, se Figur 21, den förkryssade elradiatorn var inte i bruk och placerad bakom 

inredningen. De övriga elradiatorerna var inställda på omkring 20°C, se Figur 23. 

 

Figur 23. De direktverkande elradiatorerna i baracken som var en del av en utbyggnad och dess inställda temperatur i objekt 
1, Forsdalaskolan. 

Under noterade åtgärder i PUR skulle CO2-givare installeras i gymnastiken för styrning av 

ventilationen. Vid besöket erhölls informationen om att detta inte hade fungerat optimalt då 

ventilationen blev bristfällig vid uthyrning av omklädningsrummen till skid- och 

orienteringsklubbar. Eftersom de idrottade utomhus och bara nyttjade omklädningsrummen 

blev det ingen registrering av CO2-halten uppe i gymnastiken och fukt blev kvar i 

omklädningsrummen. Det installerades därför en närvarogivare i omklädningsrummen för 

justering av ventilationen. Förutom denna ytterligare närvarostyrning noterades att fönstren i 

gymnastiksalen hade byggts igen. Enligt fastighetsskötaren hade detta genomförts för omkring 

ett år sedan, år 2014, men det fanns inga handlingar om detta. De igenbyggda fönstren var 5 

fönster med bredden 0,8 meter och höjden 1,2 meter samt 4 fönster med bredden 2 meter och 

höjden 1,2 meter, se Figur 24. I gymnastiksalen noterades även en hiss som enligt uppgifter 

hade installerats år 2011. 
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Figur 24. Igenbyggda fönster i gymnastiksalen i objekt 1, Forsdalaskolan. 

Vid besöket av objektet under verksamhetstiden noterades brister på säkerhet. De 

ventilationsaggregat som var placerade i kapprummen stod öppet för exponering och hade 

inget skydd omkring sig. Aggregaten var även upphöjda för att underlätta för städet men det 

noterades att detta även blev en fråga om säkerhet då barnen sågs åla sig in under aggregaten. 

Dels kunde barnen skada sig på utrustningen och på de nyinstallerade aggregaten fanns 

kretskortet i underredet på aggregaten vilka också kan skadas av detta. Vidare exempel på 

känslig utrustning som kan komma till skada på grund av ventilationsaggregatets placering 

redovisas med röda rutor i Figur 25. 

 

Figur 25. Observationer av de fristående ventilationsaggregaten där exempel på lättåtkomlig utrustning visas med röda 
markeringar i objekt 1, Forsdalaskolan. 

I Figur 25 har temperaturgivarna markerats med röda rutor och visar på lättåtkomligheten för 

såväl barn som vuxna. I Figur 25 visar en röd markering uppe i det högra hörnet exempel på 

utrustning som kan bli skadad då den inte har någon skyddskåpa och i samma figur till vänster 

ses skåpet som innehöll styrningsenheten för ventilationsaggregatet. Generellt sett såg det ut 

som i Figur 25 för samtliga av aggregaten TA3 t.o.m. TA8 med ett undantag för TA4 som var 

inbyggd i en vägg. 
av 

15. EKL för objekt 1 – Forsdalaskolan 
Nedan presenteras den analys som genomfördes av EKL-verktyget och de beräkningar och 

antaganden som hade använts för objekt 1, Forsdalaskolan, under EPC-projektet. 

Objektsdata 
Under objektsdata anges standardvärden för objektet. Här noterades att de elektriska 

radiatorerna, luftvärmepumpen eller ventilationsaggregatet för baracken som var en del av en 

utbyggnad inte fanns representerade i den levererade energin för objektet. 
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Under Objektsdata i EKL-verktyget erhölls dessutom en markant skillnad mellan de uppgifter 

som var angivna för graddagar samt medeltemperaturen för orten som i detta fall var Lycksele. 

I Figur 26 presenteras ett urklipp ur EKL-verktyget som visar inmatad data för Forsdalaskolan 

markerat med (1.) och de faktiska värdena från en mall för EPC-projektet i Lycksele markerat 

med (2.). 

 

Figur 26. Skillnader i medeltemp som angavs mellan september och maj månad samt graddagar. (1.) var tagen från EKL-
verktyget för Forsdalaskolan medan (2.) var tagen från EKL-verktygets mall för EPC-projektet i Lycksele. 

I Figur 26 noterades att graddagarna för år 2006 och 2007 hade kastats om och 

medeltemperaturen mellan september och maj hade satts till -8°C för objekt 1, Forsdalaskolan, 

medan mallen för EPC-projektet i Lycksele hade satt en medeltemperatur på -1,2°C. En 

energiingenjör på Siemens kopplades in och det korrekta värdet för medeltemperaturen för 

Lycksele mellan september och maj var -1,2°C. De omkastade graddagarna medförde inga 

direkta förändringar av beräkningarna som genomfördes i EKL-verktyget medan 

medeltemperaturen hade en större inverkan på flertalet funktioner som gav följdfel. I Figur 26 

noterades även att den dimensionerande utetemperaturen hade ändrats från -26°C i mallen 

till -30°C för Forsdalaskolan. Justeringen kan bero på lokala avvikelser men det var dock oklart 

i EKL-verktyget varför denna siffra hade ändrats. 

Nuläge 
I Nuläget i EKL-verktyget fanns ett antal delområden som behandlade det totala energibehovet 

för nuläget, dvs. innan åtgärder då inventeringen av objektet utfördes. Delområdena delades 

upp i Transmission, Produktion- och distributionsförluster, Varmvatten, Ventilation, Kyla, 

Pumpenergi och Elenergi. För objekt 1, Forsdalaskolan, var två av dessa, Produktion- och 

distribution och Kyla inte med i denna EKL och därför hade de båda värdet noll. Generellt för 

Nuläget hade man även angivit en korrektion för det geografiska läget på 1,250 med riktlinjer 

som angav 1,0 för Stockholmsregionen och 0,84 för Malmöregionen. 

Transmission Nuläge: 

EKL-verktyget har vissa utgångsvärden som ska fyllas i av användaren vid beräkning av 

transmissionen. De data som hade valts för transmissionen presenteras i Figur 27. Längst ned 

i det ljusblå fältet ”tillägg för transmission” fanns en negativ transmission vilket utföraren av 

denna EKL hade motiverat med en låg temperatur i källaren och gymnastiksalen. Detta tillägg 

för transmissionen var till för att kompensera för icke driftoptimerade byggnader, avdrag för 

isolering med mera. 
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Figur 27. Transmissionsförlusterna vid inventeringstillfället (Nuläget) i EKL för objekt 1, Forsdalaskolan. 

Varmvatten Nuläge: 

Under Objektsdata angavs mängden vatten som förbrukades under basåret. Därefter hade man 

valt utgångsvärden i Nuläget för ett lågt riktvärde med 50 % varmvatten och då erhölls en ett 

resultat på en total vattenförbrukning på 2 257 m3 kallvatten varav 1 129 m3 hade varit 

varmvatten. Samtidigt genomförs en rimlighetsbedömning i EKL-verktyget mellan de 

schematiska värdena och de som erhölls från basåret, 829 m3. Den erhållna 

varmvattenförbrukningen blev då 414,5 m3 för objektet. Därefter använder EKL-verktyget sig 

av nyckeltalet 57,5 kWh/m3 om inte annat angivits, se avsnitt 8.3, och erhöll följande resultat 

för varmvattenförbrukningen: 

414,5𝑚3 ∙ 57,5
𝑘𝑊ℎ

𝑚3 = 23 833,75 𝑘𝑊ℎ ≈ 23 834 𝑘𝑊ℎ. 

Ventilation Nuläge: 

I EKL-verktyget används ett antal parametrar vid beräkning av ventilationen som uppskattas 

av personen som sedan fyller i data för varje enskild EKL. Data som flöde (m3/s), till- och 

frånluftstemperatur, temperaturverkningsgrad, period (typ av drift; 0,92 för drift på dagen, 

1,08 drift på natten, 1,0 dygnet runt), drifttimmar/vecka, strömmen för fläktarna i ampere 

samt SFPv som var en faktor för systemeffektivitet (kW/m3/s). I EKL-verktyget hade perioden 

satts till 1,0 vilket motsvarade en drifttid på 168 timmar per vecka för objekt 1, Forsdalaskolan. 

I övrigt noterades inga märkbara avvikelser. 

Pumpenergi Nuläge: 

Vid inventeringen hade fem pumpar noterats i objekt 1, Forsdalaskolan. Då eleffekten var 

okänd var det istället strömstyrkan över en fas som registrerades i EKL-verktyget och därefter 

togs pumpenergin ut enligt ekvation 6. 

Elenergi Nuläge: 

Under ”kompressorer och kylmedelskylare” erhölls att det fanns tre skåp som var antingen kyl 

eller frys. Det hade antagits en drifttid på omkring 44 timmar i veckan för samtliga och att de 

användes 52 veckor om året. Det innebar att ett antagande på att kylkompressorerna slog på 

och gick omkring 26 % av tiden de var igång. Belysningen för fastigheten samt antalet 

motorvärmare hade noterats samt deras elanvändning. Det noterades även att hissen upp till 

gymnastiksalen inte fanns med i objektets EKL. 
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Sammanställning Nuläge: 

Resultatet av samtliga antaganden och beräkningar som hade utförts under Nuläget vid 

inventeringen den 28 januari 2010 presenteras i Figur 28. De största 

energianvändningsposterna noterades vara ventilationen och transmissionsförlusterna. 

 

Figur 28. Det totala uppskattade energibehovet vid inventeringen (Nuläget) för objekt 1, Forsdalaskolan. 

Börläge 
I Börläget i EKL-verktyget fanns det precis som under Nuläget ett antal delområden som 

behandlade det totala energibehovet för Börläget, dvs. efter åtgärder som togs fram vid 

inventeringens PUR. Delområdena delades upp i Transmission, Produktion- och 

distributionsförluster, Varmvatten, Ventilation, Kyla, Pumpenergi och Elenergi. För objekt 1, 

Forsdalaskolan, var två av dessa, Produktion- och distribution och Kyla inte med i denna EKL 

och därför hade de båda värdet noll. 

Transmission Börläge: 

Under tillägget för transmissionen noterades en ökad negativ transmission vilket innebar att 

man justerat ytterligare från grundvärdena som angavs i Nuläget för objekt 1. Tillägget för 

transmissionen hade minskat med 5 kWh/m2 vilket hade motiverats med att man skulle täta 

fönstren, justera styr- och reglertekniken samt sänka temperaturen under nätter och helger. 

Detta redovisas i Figur 29. 

 

Figur 29. De uppskattade transmissionsförlusterna efter uppskattade åtgärder (Börläget) för Forsdalaskolan. 

Varmvatten Börläge: 

För varmvattnet noterades ett antagande på att vattenbesparingen skulle vara omkring 15 % 

medan det i detta objekts EKL var antaget att de vattenbesparande åtgärderna skulle generera 

en besparing på omkring 18 %. 
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Ventilation Börläge: 

En minskning av 2 olika flöden hade genomförts. I aggregat TA1 var den beräknade 

minskningen 20 % och för aggregat TA2 var den beräknade minskningen på omkring 30 %. 

Tilluftstemperaturerna hade sänkts på samtliga aggregat till 17ׄ°C och frånluftstemperaturen 

för TA2 hade ändrats till 21°C. Perioden hade sänkts till 0,9 istället för 1,0 och motiverades 

med avstängning av ventilationen under helger och lov. Det noterades en ändring av antalet 

drifttimmar per vecka från 50 timmar för aggregat TA1 till 45 timmar, 85 timmar för TA2 hade 

ändrats till 45 timmar och de övriga TA3-TA8 hade ändrats från 35 timmar i veckan till 27 

timmar i veckan. 

Pumpenergi Börläge: 

För de pumpar som skulle bytas ut var antagandet för eleffekten 0,5 kW respektive 0,25 kW i 

jämförelse med pumparna som fanns där tidigare som hade en eleffekt på 1,0 kW respektive 

0,55 kW. Eleffekten antogs vara 50 % mindre för pumparna, i övrigt noterades inga avvikelser 

i jämförelse med Nuläget, dvs. en direkt verkan på energianvändningen. 

Elenergi Börläge: 

De uppgifter som var angivna i Nuläget i objektets EKL var detsamma som vid Börläget trots 

de installerade behovsstyrningarna och närvarogivarna på samtliga toaletter och 

förrådsutrymmen. 

Sammanfattning Börläge: 

Resultatet av samtliga antaganden och beräkningar som utfördes under Börläget för 

uppskattning av det totala energibehovet presenteras i Figur 30. Den beräknade besparingen 

av energiförbrukningen per år uppgick till omkring 27 % enligt de antaganden och beräkningar 

som hade genomförts för objektet. En besparing på omkring 9 % av transmissionsförlusterna, 

18 % för de vattenbesparande åtgärderna samt 63 % besparing på ventilationsåtgärderna. 

 

Figur 30. Det totala uppskattade energibehovet och de beräknade besparingarna (Börläget) för objekt 1, Forsdalaskolan. 
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16. DESIGO INSIGHT för objekt 1 - Forsdalaskolan  
De ventilationsaggregat som var uppkopplade mot DESIGO INSIGHT kontrollerades den 14 

oktober 2015 med avseende på deras inställningar och funktioner. För TA1 noterades att 

ventilationen var i drift vid uppkopplingen mot DESIGO INSIGHT. En schematisk bild av 

uppbyggnaden av systemet redovisas i Figur 31. Det noterades att aggregatet gick på omkring 

56 % av sin kapacitet och att värmeväxlingen låg på 52 % vilket inte räckte till för att värma 

tilluften vilket hade resulterat i att värmebatteriet som gick på fjärrvärme gick på 19 % av dess 

kapacitet. 

 

Figur 31. Ventilationsaggregatet TA1 (Matsal, kök, personal och slöjd) i DESIGO INSIGHT för objekt 1, Forsdalaskolan, med 
samtlig utrustning visualiserad. Denna figur var hämtat vid 08.30 den 14 oktober 2015 och det var omkring noll grader 
utomhus i Lycksele enligt www.temperatur.nu, 1,5°C enligt data i DESIGO INSIGHT. 

En schematisk bild av aggregat TA2 och dess system redovisas i Figur 32. Även detta aggregat 

var i drift vid uppkopplingen mot DESIGO INSIGHT och gick på 97 % av sin kapacitet med en 

värmeväxling tillräckligt hög för att värma tilluften till det angivna börvärdet på 16°C. 

 

Figur 32. Ventilationsaggregatet TA2 (Gymnastik och omklädningsrum) i DESIGO INSIGHT för objekt 1, Forsdalaskolan, med 
samtlig utrustning visualiserad. Denna figur var hämtat vid 08.30 den 14 oktober 2015 och det var omkring noll grader 
utomhus i Lycksele enligt www.temperatur.nu, 0,8°C enligt data i DESIGO INSIGHT. De röda markeringarna visualiserar 
analyspunkter för aggregatet. 

http://www.temperatur.nu/
http://www.temperatur.nu/


44 
 

Vid närmre analys av Figur 32, se röda markeringar, noterades att närvarogivaren (ett öga) var 

på i något eller båda omklädningsrummen samt att tilluftsfläkten gick på nästintill 

maxkapacitet. Det noterades även att CO2-halten låg på 486 ppm vilket var lågt då uteluften 

vanligtvis ligger på 400 ppm. Dålig luft anses vara när värdet överstiger 1 000 ppm (0,1 %) 

medan det arbetshygieniska gränsvärdet för CO2 var på omkring 5 000 ppm (0,5 %) 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). Vid kontroll av styrningen för CO2-givaren i gymnastiksalen 

erhölls att börvärdesförskjutningen för aggregatet med avseende på CO2 började redan vid 500 

ppm vilket var relativt lågt, se Figur 33. Vanligtvis hade förskjutningen påbörjats vid 750-800 

ppm då det var en gymnastiksal där aktiviteten är något högre per person. 

 

Figur 33. Börvärdesförskjutning via CO2 för ventilationsaggregat TA2 i objekt 1, Forsdalaskolan. Denna figur var hämtat vid 
08.30 den 14 oktober 2015 och det var omkring noll grader utomhus i Lycksele enligt www.temperatur.nu. 

De övriga sex ventilationsaggregaten hade inte lika komplex uppbyggnad och styrdes med 

avseende på tilluftstemperaturen som även justerades efter utomhustemperaturen. 

17. Förstudie av objekt 2 – Furuviksskolan, Flamman  

& Hallonet 
Detta avsnitt är en introduktion till objekt nummer 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet. 

17.1. Introduktion till byggnaderna 
Nedan presenteras byggnaderna med hjälp av fotografier och de planritningar som erhölls för 

de byggnader som ingick i objektet, det är totalt fyra stycken som går under samma objekt. 

Byggnad 1, Furuviksskolan, består av två delar. En högre del som har ett källarplan under sig 

och en lägre del som visas nedan i Figur 34. 

http://www.temperatur.nu/
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Figur 34. Byggnad 1 i objekt 2, Furuviksskolan, med demonstration av den höga respektive den låga delen av byggnaden. 

Planritningarna för de två delarna presenteras i två separata ritningar där Figur 35 omfattar 

den låga delen samt den ”övre våningen” av den höga delen av skolan. I Figur 36 presenteras 

planritningen av det som kom att kallas källaren och omfattade endast den höga delen av 

skolan.   

 

Figur 35. Planritning av byggnad 1, Furuviksskolan, från år 1996. 

 

Figur 36. Planritning av källaren i byggnad 1, Furuviksskolan från år 1996. 

Byggnad 2, förskolan ”Hallonet” var en förskola som bestod av 4 avdelningar för barn i 

åldrarna 1-5 år; Blåbäret, Hallonet och Lingonet samt Språkförskolan Pippi. Planritningen för 

”Hallonet” presenteras i Figur 38. 
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Figur 37. Byggnad 2 i objekt 2, förskolan Blåbäret, Lingonet, Hallonet samt Pippi. 

 

Figur 38. Planritning byggnad 2 i objekt 2, förskolan ”Hallonet” i objekt 2 från år 2011. 

Byggnad 3, förskola/fritids ”Flamman” bestod av två delar, en hög del och en låg del, precis 

som byggnad 1. Detta berodde på att den övre delen flyttades till Furuvik och därefter byggdes 

den ut med den låga delen. Planritningen för Flamman presenteras i Figur 40. 

 

Figur 39. Byggnad 3 i objekt 2, förskola/fritids ”Flamman”. 
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Figur 40. Planritning av byggnad 3 i objekt 2, förskolan/fritids "Flamman" från år 1996. 

Byggnad 4 var gymnastiken som samtliga övriga byggnader nyttjade. Under gymnastiksalen 

fanns en källarvåning som användes som förråd, där fanns även apparatrummet för 

byggnadens ventilationsaggregat. På bottenvåningen fanns det förutom gymnastiksalen även 

två omklädningsrum med duschutrymmen och toaletter samt ett kontor för fastighetsskötaren. 

Planritningen för gymnastiken presenteras i Figur 42. 

 

Figur 41. Byggnad 4 i objekt 2, gymnastiksalen med tillhörande utrymmen för fastighetsskötare samt källare med 
förrådsutrymmen. 
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Figur 42. Planritning av byggnad 4 i objekt 2, gymnastiken, från år 1965. 

17.2. Information angivet i PUR 
Fastigheten Stubben 11, Furuviksskolan, Hallonet samt gymnastiken uppfördes år 1948. 

Förskolan Flamman var delvis återuppbyggd efter en brand år 2001 men en äldre del fanns 

kvar. Skolan och gymnastiken hade en total BRA på 1954 kvm, Hallonet hade en BRA på 384 

kvm och Flamman 261 kvm. I byggnaderna fanns undervisningslokaler, WC, mottagningskök 

med matsal, gymnastiksal med omklädningsrum med mera. 

Skolan hade blandat 3-glasfönster och kopplade 2-glas med lister som var okej. Vinden var 

”golvad” på den höga delen av byggnaden och bjälklagsisoleringen var inte besiktningsbar. På 

den låga delen var bjälklagsisoleringen inte heller inspekterbar på grund av ett hänglås som 

hade rostat fast. Hallonet hade 3-glasfönster i den nya delen och kopplade 2-glas i den gamla 

delen med fungerande lister. Bjälklagsisoleringen på den nya delen var 300 mm medan den 

gamla delen inte var inspekterbar. Gymnastiken hade 2-glasfönster i omklädningsrummet och 

vaktmästeriet, i hallen var fönstren övertäckta. Flamman hade genomgående kopplade 2-

glasfönster med väl fungerande lister och en bjälklagsisolering på 400 mm spån. 

Värmekällan var fjärrvärme som var anslutet i undercentralen i skolan och försågs till de övriga 

byggnaderna med varmvatten via kulvertar. Den äldre delen av Hallonet hade dock fortfarande 

direktverkande elradiatorer medan den nya delen hade installerad golvvärme. Det noterades 

att duschblandarna i gymnastiken inte hade någon tidsbegränsning. Positivt att det allmänt 

var bra skick på radiatortermostaterna. 

TA1 i byggnad 1, skolan, hade en roterande värmeväxlare (VVX) med äldre remdrivna fläktar. 

TA2 hade korsströms-VVX med moderna direktdrivna fläktar. Styrningen var före detta 

Schneider styrsystem (TAC) och båda var uppkopplade via DUC till kommunens 

driftorganisation. VA1 i Hallonet hade roterande VVX med frekvensomvandlare och 

direktdrivande fläktar och hade samma typ av styrsystem som TA1 och TA2 med TAC och 

uppkoppling via DUC till kommunens driftorganisation. Den äldre delen av Flamman hade två 
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klassrumsaggregat och ett äldre tilluftsaggregat (60-tal), med tillhörande frånluftsfläkt och 

hade lokal reglercentral av äldre slag. Vid inventeringstillfället var det driftsstopp på 

aggregatet. För köket finns en frånluftsfläkt (FF) som reglerades via en 5-stegstrafo, dvs. man 

kunde styra fläktens varvtal på fem olika nivåer. 

TA1 i gymnastiksalen var en äldre (1964), närvarostyrt tilluftsaggregat med tillhörande 

frånluftsfläkt och styrdes från en lokal reglercentral. Flamman hade ett klassrumsaggregat och 

ett äldre FTX-aggregat (från- och tilluftsventilation med återvinning) med roterande VVX med 

äldre remdrivna fläktar. Hastigheten kunde regleras via ett 5-stegstrafo och fläktarna gick 

automatiskt ned på halvfart vid minusgrader. En sammanställning av objektets ventilation 

presenteras i Tabell 12. 

Tabell 12. Ventilationsaggregat, drifttider, flöden och temperaturer före åtgärder för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och 
Hallonet innan åtgärder.  

 

Radonhalterna och CO2-halterna uppmättes inte och OVK var godkänd. 

När det kom till belysningen fanns det blandade armaturer och ljuskällor i byggnaderna. Några 

klassrum i skolan hade T5-armaturer. Belysningen i gymnastiksalen var närvarostyrd och 

ytterbelysningen styrdes med tidur och skymningsrelä som tänder belysningen när det blir 

mörkt och släcker belysningen när det blir ljust igen. 

Vid inventeringen fanns det inga kommande projekt i fastigheten och temperaturen var +9°C. 

När det kom till personbelastningen erhölls följande verksamhetstider och riktlinjer på 

personbelastning enligt Tabell 13. 

Tabell 13. Personbelastning och verksamhetstid angivet i PUR för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet. 

 

 

Dessutom gavs följande data, se Tabell 14. 
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Tabell 14. Data angivet för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet i PUR. 

 

17.3. Noterade åtgärder i PUR 
Nedan presenteras de åtgärder som planerades under EPC-projektet för objekt 2, 

Furuviksskolan, Flamman och Hallonet. 

17.3.1. Luftbehandlingsinstallationer 
Luftflödet i Hallonets nya del som förses av VA1 skulle minskas från 1520/1520 till 1000/1000. 

17.3.2. Tappvatteninstallationer 
En heltäckande åtgärd skulle utföras av samtliga perlatorer och duschmunstycken samt 

snålspolande toaletter. 

17.4. Förbrukningsstatistik 
Detta avsnitt behandlar energianvändningen som fanns dokumenterad för objekt 2, 

Furuviksskolan, Flamman och Hallonet, vid fastighetsenheten vid Lycksele kommun samt från 

Siemens Advantage Service Center. 

17.4.1. Lycksele kommun 
I Tabell 15 t.o.m. Tabell 17 presenteras den förbrukningsstatistik som angivits för 

Furuviksskolan, Flamman och Hallonet. Samtliga data erhölls av driftchefen på 

fastighetsenheten vid Lycksele kommun och visar den totala förbrukningen per år. Innan år 

2010 var vattenanvändningen inte uppmätt för skolan, förskolan eller gymnastiksalen och 

innan år 2008 var elanvändningen inte noterad för skolan och förskolan samt Gymnastiken 

som även går på samma mätare.  Fjärrvärmeanvändningen var däremot dokumenterad redan 

från 2005. 
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Tabell 15. Förbrukningsstatistik vattenanvändningen för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet angivet i m3. 

 

Tabell 16. Förbrukningsstatistik av elanvändningen för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet angivet i kWh. 

 

Tabell 17. Förbrukningsstatistik av fjärrvärmeanvändningen för objekt2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet angivet i kWh. 

 

17.4.2. Siemens ASC-rapport 
I Figur 43 t.o.m. Figur 45 presenteras förbrukningsstatistiken för Furuviksskolan, Flamman 

och Hallonet från den 1 juni 2014 till den sista maj 2015 för vatten-, el- och 

fjärrvärmeanvändningen. Denna data erhölls från Siemens ASC-rapport som sammanställer 

nuläget för objekten. Vattenanvändningen för Furuviksskolan, Flamman och Hallonet visas i 

Figur 43. 

Period Skolv. Skola Skolv. Fritids Flamman Skolv. Förskola/Dagis Skolv. Gymnastik Summa Period

2005 92 92

2006 88 88

2007 89 89

2008 89 89

2009 93 93

2010 608 76 167 99 950

2011 613 60 195 61 929

2012 602 76 255 73 1006

2013 611 75 257 87 1030

2014 539 66 246 53 904

Vattenförbrukning [m3]

Period Skolv. Skola + Skolv.Förskola/Dagis Skolv. Flamman Summa Period

2005 25 096,0 25 096,0 

2006 29 375,0 29 375,0 

2007 21 471,0 21 471,0 

2008 145 008,3 20 773,0 165 781,3 

2009 152 229,3 21 002,0 173 231,3 

2010 168 454,2 17 365,0 185 819,2 

2011 146 494,2 17 013,0 163 507,2 

2012 125 970,6 18 339,0 144 309,6 

2013 113 081,7 18 301,0 131 382,7 

2014 108 937,8 13 828,0 122 765,8 

Elförbrukning [kWh]

Period Skolv. Tot [kWh]

2005 256 550,0 

2006 286 760,0 

2007 240 160,0 

2008 252 250,0 

2009 287 660,0 

2010 320 610,0 

2011 246 520,0 

2012 326 170,0 

2013 310 690,0 

2014 293 190,0 

Fjärrvärmeförbrukning
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Figur 43. Vattenanvändning på Furuviksskolan, Flamman och Hallonet i jämförelse med basåret (gul), kalkylerad nivå (grön) 
samt garanterad nivå (blå). Där den mörkblåa linjen visar aktuella vattenanvändningen och den mörkröda visar användningen 
för föregående period angivet i m3. 

Vattenanvändningen var ojämn i jämförelse med basårsantagandet, den kalkylerade nivån och 

den garanterade nivån. Det noterades även en stor skillnad mellan den aktuella användningen 

och användningen för föregående period, september månad var ett bra exempel på detta. I 

övrigt höll sig vattenförbrukningen relativt nära den garanterade nivån. För att se hur detta 

yttrar sig över hela året presenteras data i Tabell 18. 

Tabell 18. Vattenanvändning Furuviksskolan, Flamman och Hallonet där den beräknade basårsanvändningen kalkylerade 
nivån, garanterade nivån är ställd i jämförelse med den aktuella användningen mellan den första juni 2014 och sista maj 2015 
samt användningen för perioden innan. 

 

Tabellen visar på att det i nuläget hade erhållits en besparing på omkring 27,5 % vilket var 

bättre än den garanterade nivån som låg på 13,5 %. Vid en titt på vattenanvändningen för 

föregående period var dock den totala besparingen endast omkring 13 %. Elanvändningen för 

Furuviksskolan, Flamman och Hallonet presenteras i Figur 44 för samma period, mellan den 

första juni 2014 och den sista maj 2015. 

Nivå m3 Besparing Besparing (%)
Basår 699,98 - -

Kalkylerad nivå 595,06 0,149890 14,99 %

Garanterad nivå 605,55 0,134904 13,49 %

Aktuell användning 507,68 0,274722 27,47 %

Användning föregående period 610,22 0,128232 12,82 %

Vatten
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Figur 44. Elanvändning på Furuviksskolan, Flamman och Hallonet i jämförelse med basåret (gul), kalkylerad nivå (grön) samt 
garanterad nivå (blå). Där den mörkblåa linjen visar aktuella elanvändningen och den mörkröda visar användningen för 
föregående period angivet i kWh. 

Elanvändningen gick upp under vinterhalvåret till skillnad från basårskurvan, den kalkylerade 

nivån och den garanterade nivån. Det noterades att det inte var någon direkt skillnad mellan 

den aktuella perioden och föregående period. Båda hade varsin topp relativt nära varandra 

men i övrigt följer de varandra. För att se hur detta yttrar sig över hela året presenteras data i 

Tabell 19. 

Tabell 19. Elanvändning för Furuviksskolan, Flamman och Hallonet där den beräknade basårsanvändningen kalkylerade nivån, 
garanterade nivån ställd i jämförelse med den aktuella användningen mellan den första juni 2014 och sista maj 2015 samt 
användningen för perioden innan. 

 

Den kalkylerade nivån låg på omkring 8 % och den garanterade nivån för objektet hade satts 

till omkring 7 % men för de senaste två perioderna kom man endast upp i omkring 5 % vilket 

var något lågt. Värmeanvändningen för Furuviksskolan, Flamman och Hallonet presenteras i 

Figur 45 under samma period, från första juni 2014 till sista maj 2015. 

Nivå kWh Besparing Besparing (%)
Basår 131 979,72 - -

Kalkylerad nivå 121 213,00 0,081579 8,16 %

Garanterad nivå 122 289,67 0,073421 7,34 %

Aktuell användning 125 521,85 0,048931 4,89 %

Användning föregående period 125 733,58 0,047327 4,73 %

EL
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Figur 45. Värmeanvändningen på Furuviksskolan, Flamman och Hallonet i jämförelse med basåret (gul), kalkylerad nivå (grön) 
samt garanterad nivå (blå). Där den mörkblåa linjen visar aktuella värmeanvändningen och den mörkröda visar användningen 
för föregående period angivet i MWh. 

Värmeanvändningen visade sig vara högre än basårsanvändningen under merparten av året. 

Under vintermånaderna ökar skillnaden mellan användningen och basårskurvan. För att se 

hur detta yttrar sig över hela året presenteras data i Tabell 20. 

Tabell 20. Värmeanvändningen för Furuviksskolan, Flamman och Hallonet där den beräknade basårsanvändningen 
kalkylerade nivån, garanterade nivån är ställd i jämförelse med den aktuella användningen mellan den första juni 2014 och 
sista maj 2015 samt användningen för perioden innan. 

 

Tabellen visar på en garanterad besparing på nästan 8 % medan det i själva verket handlar om 

en ökad användning på omkring 23 %, dvs. 23 % mer än under det valda basåret. 

17.5. Information angivet i mötesprotokoll och uppföljningar 
Nedan presenteras den information som erhölls från de protokoll och rapporter som 

studerades för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet. 

17.5.1. Byggmöten 
Under byggmöte nummer 1 som hölls den 27 maj 2009 erhölls information om att 

fönsterrutorna på idrottshallen var täckta av plast samt att önskemål om att bygga igen dessa 

fanns om ekonomin tillät detta. Det noterades även att bygglov för detta saknades men att det 

skulle vara någorlunda enkelt att få. Under byggmöte nummer 2 som hölls den 12 juni 2009 

noterades bland ”fastigheter att behandla med avvikelser” att Furuvik 1:2 skulle flyttas från 

väntelistan till ”Utgår”. 

Nivå MWh Besparing Besparing (%)
Basår 284,44 - -

Kalkylerad nivå 259,58 0,087400 8,74 %

Garanterad nivå 262,07 0,078646 7,86 %

Aktuell användning 348,94 -0,226761 -22,68 %

Användning föregående period 359,94 -0,265434 -26,54 %

Värme
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17.5.2. Kvartalsmöten under Fas 3 
Under kvartalsmöte nummer 6, den 18 december 2012, angavs att Furuviksskolan hade utökat 

sin verksamhet samt att Lycksele kommun skulle lämna underlag för beräkning av en 

baslinjejustering. Det nämndes att taket hade tilläggsisolerats under september till oktober 

2012 samt att detta inte skulle påverka det första året. Data för denna ändring skulle lämnas 

av Lycksele kommun och Siemens skulle utföra en baslinjejustering. Det gavs även information 

om att gymnastikhallen hade tilläggsisolerats, att de hade byggt igen fönstren som nämndes 

ovan och rivit skorstenen under 2012 men att detta inte skulle påverka det första året. Lycksele 

kommun skulle lämna data på detta och Siemens skulle utföra en baslinjejustering. 

I protokollet från kvartalsmöte nummer 10, som hölls den 26 februari 2014 stod det att ett 

styrbyte för värme hade offererats då det gamla styrsystemet var uttjänat. Sedan, i 

kvartalsmöte nummer 11, som hölls den 28 augusti 2014 kommenterades den aktuella 

rapporten med att Furuviksskolan hade haft styrproblem i 1 år. Detta hade lett till 68 MWh 

lägre förbrukning men att Furuviksskolan som total hade en förbrukning på 6 MWh mer i 

jämförelse med basåret, orsaken var dock oklar. Förutom denna information erhölls även att 

styret inte fungerade mot överordnat system men det lokala styret hade satts igång. 

17.5.3. Dokumenterade baslinjejusteringar 
Bland rapporterna för förändringen av energianvändning uppgavs att Furuviksskolans 

gymnastiksal hade byggt igen fönster som uppgavs vara en yta av 46 m2. Den tidigare 

transmissionen uppgavs vara 17 500 kWh/år och därefter beräknades en besparing på 16 500 

kWh/år vilket gav en ny transmission på 1000 kWh/år. Detta innebar en sänkning av 

transmissionen med omkring 94 %. Det angavs även att denna förändring skulle börja gälla 

från och med den 1 september 2012. 

I en annan rapport för förändringen av energianvändningen stod det att Furuviksskolans 

gymnastiksal hade tilläggsisolerat taket. Den tidigare transmissionen hade uppskattats till 10 

570 kWh/år och man beräknade att denna tilläggsisolering skulle ge en besparing på 7700 

kWh/år vilket innebar att den nya transmissionen för gymnastiksalens tak skulle ligga på 2 

860 kWh/år. Detta innebar en sänkning av transmissionen på omkring 73 %. Denna justering 

skulle också börja gälla från och med den 1 september 2012. 

Till sist erhölls även informationen att en justering genomfördes av energianvändningen då 

Furuviksskolan hade rivit en paviljong och samtidigt fått en ny förskola. Den beräknade 

transmissionen för paviljongen som även gick på direktverkande el var 32 000 kWh/år. För 

den nya förskolan angavs en justering på +17 585 kWh/år för fjärrvärmen samt +2 753 kWh/år 

för ökad elförbrukning. Den totala uppskattningen uppskattades därför till +17 585 kWh/år 

för ökad fjärrvärmeförbrukning och -29 247 kWh/år för justering av elanvändningen. 

17.5.4. OVK protokoll 
I det senaste OVK-protokollet från den 30 april 2014 erhölls under dokumentation att en pärm 

skulle kompletteras med protokoll för injustering. Under besiktning av kanalsystem erhölls att 

luftintagen skulle rengöras samt att kanalsystemen skulle rengöras. Styr- och reglerutrustning 

var trasig och gick inte att reglera. I lokalerna var frånluftsdon i behov av rengöring samt nya 

filterstrumpor och gallernät i tilluftsdonen skulle bytas. Det noterades ljud/vibrationer från en 

frånluftsfläkt och som övrig iakttagelse fanns det ingen återvinning. Gammal styrutrustning 

som borde ses över ur energisynpunkt samt att det borde monteras ett filter för spiskåpan. 

18. Nuläge för objekt 2 – Furuviksskolan, Flamman & Hallonet 
För att kunna fastställa vad som hade hänt i objektet under och efter EPC-projektet utfördes 

ett besök av objektet. Under besöket inspekterades de åtgärder som var dokumenterade samt 
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vilket skick det var på åtgärderna i nuläget, fyra år senare. I förstudien av objekt 2 hade 

samtliga byggmöten och protokoll studerats för att få ett upplägg av besöket och få en struktur 

över vad som skulle inventeras och inspekteras (se Bilaga C). Väl på plats användes viss 

utrustning, bland annat en flödesmätare, avståndsmätare och temperaturgivare samt en 

systemkamera för dokumentation. 

18.1. Inspektionen 
Inspektionen var uppdelad i fyra delar, lika många delar som antalet byggnader och 

presenteras här nedan. 

18.1.1. Byggnad 1 – Furuviksskolan 
I byggnad 1 hade endast vattenbesparande åtgärder genomförts vilket inspekterades och det 

noterades att det hade genomförts på samtliga toaletter och perlatorer enligt överenskommelse 

i PUR. I övrigt noterades att det på den höga delen av skolan hade skett en tilläggsisolering av 

takbjälklaget för år 2012, se Figur 46. Denna delvis tilläggsisolering var dock oklar i sin 

omfattning då takbjälklaget inte kunde inspekteras på grund av säkerhetsskäl. Markeringen 

kan därför vara något osäker. 

 

Figur 46. Den tilläggsisolering som hade skett av en del av den höga delen av skolan med undantag för den streckade arean 
som inte har bekräftats som tilläggsisolerad. 

Ventilationen i byggnad 1 bestod av TA1/FA1 som försåg skolan och TA2/FA2 som försåg köket 

och matsalen, för placering se Figur 47. Båda aggregaten var till- och frånluftsaggregat med 

värmeåtervinning, typ FTX och båda fanns i samma apparatrum i ett vindsutrymme ovanför 

trapphuset. En kartläggning av inomhustemperaturen genomfördes och noterades samt övriga 

observationer, se Figur 47. Markeringen för justerbara radiatorer i Figur 47 var exempel på 

radiatorer som noterades vara justerbara för personal och elever.  

 

Figur 47. Placering av de två ventilationsaggregaten (Observera att de ligger en trappa upp på vindsvåningen) samt uppmätta 
inomhustemperaturer samt övriga observationer för byggnad 1, Furuviksskolan. 
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Det noterades att det fanns två luftvärmare i byggnad 1, se Figur 47. Luftvärmarna var av typ 

FRICO AC 200 Thermozone (se Figur 48) och hade placerats ovanför två av de större 

entréerna. 

 

Figur 48. Luftvärmare FRICO AC200 Thermozone som fanns på två ställen i byggnad 1, Furuviksskolan. 

I källaren i byggnad 1 genomfördes en inventering av utrustning och temperaturer vilket 

redovisas i Figur 49. I källaren satt fjärrvärmecentralen för objektets alla byggnader och bestod 

av två kretsar som försågs av varsin pump. En ny huvudcirkulationspump noterades, se Figur 

50. Dessutom noterades en ny fjärrvärmemätare. 

 

Figur 49. Uppmätta inomhustemperaturer samt övriga observationer för källaren i byggnad 1, Furuviksskolan. 

 

Figur 50. Fjärrvärmecentralens pumpar, till höger de två cirkulationspumparna till de två fjärrvärmekretsarna och till vänster 
den nya huvudcirkulationspumpen. 
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På väggen till vänster om fjärrvärmecentralen satt elmätare för skolan, förskolan (byggnad 2), 

gymnastiken (byggnad 4) samt hockeyplanens belysning. För hockeyplanen fanns en separat 

undermätare, se till vänster i Figur 51, som fastighetsskötaren brukade läsa av och 

dokumentera.  

 

Figur 51. Position av elmätare vid fjärrvärmecentralen i källaren i byggnad 1, Furuviksskolan. Den mäter elen för skolan 
(byggnad 1), förskolan (byggnad 2), gymnastiken (byggnad 4) samt belysningen för hockeyplanen vid skolan. 

I övrigt noterades att byggnad 1 hade väldigt många öppningsbara fönster, se Figur 52. Ett 

stickprov av tätningslister visade på väl fungerande tätning av fönstren. Det noterades även att 

det var hög solinstrålning i personalutrymmena som var placerade längst ned i mitten i Figur 

47.  

 

Figur 52. Exempel på mängden öppningsbara fönster i byggnad 1, Furuviksskolan. 

18.1.2. Byggnad 2 – förskolan ”Hallonet” 
I byggnad 2 hade en del förändringar genomförts. För det första delades ventilationen nu upp 

på två separata ventilationsaggregat, VA01 och VA02 varav VA02 var nytt. Den gamla delen av 

förskolan som tidigare gick på direktverkande el hade byggts om och går nu på fjärrvärme och 

förses av aggregat VA02. Detta stämde överens med de noteringar som gavs från 

baslinjejusteringarna för objektet. I Figur 53 presenteras de utrymmen som förses av 

respektive aggregat. Klassrumsaggregaten hade tagits bort och finns inte i byggnaden efter 

renoveringen. 
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Figur 53. Schematisk bild av de två ventilationsaggregaten och dess verksamhetsområden i byggnad 2, förskolan. 

Byggnad 2 inspekterades och inomhustemperaturer samt övriga observationer noterades, se 

Figur 54. Det noterades att det fanns ett till kök som värmde upp mat till samtliga barn på 

förskolan. Det noterades även en väldigt hög temperatur på tappvarmvattnet som visade på ett 

fel då en strypventil hade gått sönder. Fastighetsskötaren hävdade dock att temperaturen på 

tappvarmvattnet brukade ligga kring 58°C enligt ronderingen som hade genomförts någon 

vecka innan besöket. I byggnad 2 fanns även en vattenmätare som fastighetsskötaren 

instruerade var en undermätare till den mätare som fanns i byggnad 1. Resultatet av 

inspektionen av byggnad 2 visas i Figur 54. 

 

Figur 54. Uppmätta inomhustemperaturer samt övriga observationer för byggnad 2, förskolan ”Hallonet”. 

Det noterades att det fanns en luftvärmare i byggnad 2, se Figur 55. Denna luftvärmare var av 

typ FRICO AC 100 Thermozone och hade placerats ovanför en av huvudentréerna. 
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Figur 55. Luftvärmare FRICO AC100 Thermozone som fanns i byggnad 2, förskolan. 

18.1.3. Byggnad 3 – förskola/fritids ”Flamman” 
I byggnad 3, förskolan och fritids ”Flamman” hade få ändringar utförts. En ny reglercentral 

hade installerats i apparatrummet mot en nyare version, se till höger i Figur 56. Detta 

genomfördes för att kunna ha nattsänkning på systemet. Det noterades att det fanns en 

elpatron för tappvarmvattnet i Flamman och den stod på året runt enligt fastighetsskötaren, 

se till vänster i Figur 56. I apparatrummet fanns som beskrivet i PUR ett 5-stegstrafo för 

ventilationsaggregatet som var av typ FTX och som styrdes olika med avseende på vinter och 

sommar. I PUR beskrevs att den justerade efter minusgrader men det var oklart om den var i 

bruk samt hur den opererade då fastighetsskötaren inte hade kunskap om detta, den hade inte 

rörts på en väldigt lång tid. En bild av 5-stegstrafot presenteras i mitten av Figur 56. 

Båda aggregaten som omnämns i PUR var fortfarande i bruk och det hade inte genomförts 

några ändringar av denna utrustning. I Figur 57 visas en bild av själva aggregatet och dess 

närvarogivare som styr huruvida aggregatet går på hel- eller halvfart. 

 

Figur 56. Utrustning apparatrummet byggnad 3, förskola/fritids "Flamman". Till höger nya reglercentralen för nattsänkning, 
i mitten femstegstrafot och till vänster elpatronen för tappvarmvattnet. 
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Figur 57. Klassrumsaggregatet i byggnad 3, förskola/fritids "Flamman", med tillhörande närvarogivare. 

Vid inspektionen av byggnad 3 noterades inomhustemperaturer och övriga observationer, se 

Figur 58. Värt att notera var den höga temperaturen på tappvarmvattnet. Fastighetsskötaren 

noterade att temperaturen på tappvarmvattnet brukar ligga kring 58°C enligt ronderingen som 

genomfördes någon vecka innan besöket. 

 

Figur 58. Uppmätta inomhustemperaturer samt övriga observationer för byggnad 3, förskola/fritids ”Flamman”. 

18.1.4. Byggnad 4 – gymnastiken 
I byggnad 4, gymnastiken, hade vissa ändringar skett. Bland annat hade en stor del av fönstren 

byggts igen. På ena långsidan hade de stora fönstren byggts igen och på den andra långsidan 

hade de övre fönstren byggt igen, se Figur 59. Arean överst i figuren beräknades med hjälp av 

avståndsmätare till 32 m2 och arean underst i figuren fick uppskattas. Långsidan var lika lång 

och fönsterhöjden uppskattades vara mellan 80-100 cm vilket gav en approximativ area mellan 

12,8-16,0 m2. Den totala arean för de igenbyggda fönstren låg då mellan 44,8-48 m2.  
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Figur 59. De igenbyggda fönstren av byggnad 4, gymnastiken. 

Under inspektionen av byggnad 4, gymnastiken noterades även inomhustemperaturer samt 

övriga observationer, se Figur 60. Det noterades att duscharna i omklädningsrummet inte 

hade någon aqua ventil. En ventil som ger tidsbegränsning på duscharna. Det hade istället 

installerats snålspolande duschhandtag. Belysning och ventilation styrdes via närvaro och 

ventilationen bestod av en FT, en till- och frånluftsfläkt utan värmeåtervinning. I Figur 60 har 

positionen för frånluftsfläkten markerats med FF. 

 

Figur 60. Uppmätta inomhustemperaturer samt övriga observationer för byggnad 4, gymnastiken. 

18.1.5. Övriga observationer 
Under besöket av Furuviksskolan, Flamman och Hallonet noterades att det fanns en grusplan 

bakom Hallonet som på vintern brukade användas som hockeyplan och hade därför två stora 

strålkastare för belysning. Fastighetsskötaren informerade att denna belysning även nyttjades 
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för så kallad ”lekbelysning” av vissa delar av verksamheten under de mörka månaderna på 

hösten och vintern. Denna belysning gick på skolans elmätare men hade funnits där sedan 

innan 2008, dock på en separat mätare som brukade avläsas av fastighetsskötaren med jämna 

mellanrum. Förbrukningen av dessa strålkastare varierade med avseende på klimatet då det 

avgör hur frekvent hockeyplanen används.  

19. EKL för objekt 2 – Furuviksskolan, Flamman & Hallonet 
Nedan presenteras den analys som genomfördes av EKL-verktyget och de beräkningar och 

antaganden som hade använts för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet under 

EPC-projektet. 

Objektsdata 
Under Objektsdata anges standardvärden för objektet. Här noterades att vattenanvändningen 

var uppskattad till 700 m3. Det fanns inte någon vattenmätare på skolan eller förskolan vid 

inventeringen av Furuviksskolan, Flamman och Hallonet men hur detta hade uppskattats 

angavs inte i EKL-verktyget. Objektets EKL var dessutom en sammanställning av de fyra 

separata byggnaderna och samtlig information hade sammanslagits för de fyra byggnaderna. 

Det noterades att ingen el hade angivits som uppvärmning under Objektsdata. 

Nuläge 
I Nuläget i EKL-verktyget fanns ett antal delområden som behandlade det totala energibehovet 

för nuläget, dvs. innan åtgärder då inventeringen av objektet utfördes. Delområdena delades 

upp i Transmission, Produktion- och distributionsförluster, Varmvatten, Ventilation, Kyla, 

Pumpenergi och Elenergi. För objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet, var ett av 

dessa områden, Kyla inte med i denna EKL och därför erhöll värdet noll. Generellt för Nuläget 

hade man även angivit en korrektion för det geografiska läget på 1,544 med riktlinjer som 

angav 1,0 för Stockholmsregionen och 0,84 för Malmöregionen. 

Transmission Nuläge: 

EKL-verktyget hade vissa utgångsvärden som skulle fyllas i av användaren vid beräkning av 

transmissionen. De data som hade valts för transmissionen presenteras i Figur 61. Det 

noterades att tillägget för transmissionen, som var till för att kompensera för icke 

driftoptimerade byggnader, avdrag för isolering med mera var i detta fall var noll. Istället hade 

man till skillnad från objektsdata angivit ett byggår, 1980-1994 vilket inte stämde överens med 

byggåret 1946-1959 som angavs i objektsdata.  

 

Figur 61. Transmissionsförlusterna vid inventeringstillfället (Nuläget) i EKL för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet. 

Den totala summan av transmissionen presenteras i Figur 62 och redovisade den 

direktverkande elen för uppvärmning. Den hade uppskattats stå för omkring 4 % av all 

uppvärmning för de fyra byggnaderna med ett effektbehov på omkring 40 W/m2. Den 

direktverkande elen uppskattades därför bidra med omkring 7 061 kWh. 
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Figur 62. Totala transmissionen samt procent av den totala uppvärmningen som producerades av direktverkande el och 
effektbehovet för transmissionen av den direktverkande elen i objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet. 

Produktion- och distributionsförluster Nuläge: 

I Figur 63, under produktion- och distributionsförluster, hade kulverten uppskattats vara 

omkring 50 meter lång och att själva kulvertförlusten uppskattades till omkring 300 kWh per 

år och meter rör. Detta resulterade i en summa på 15 000 kWh och med korrigering för det 

geografiska läget höjdes den till 23 155 kWh.  

 

Figur 63. Produktions- och distributionsförluster för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet för Nuläget. 

Varmvatten Nuläge: 

Under objektsdata angavs mängden vatten som förbrukades under basåret. De utgångsvärden 

som valdes för vattenförbrukningen var ett lågt riktvärde med 40 % varmvatten, de erhållna 

resultaten blev då en total vattenförbrukning på 2339 m3 kallvatten varav 936 m3 hade varit 

varmvatten. En rimlighetsbedömning genomfördes sedan mellan de schematiska värdena som 

erhölls och de värden som erhölls från den uppskattade vattenkonsumtionen, 700 m3 

kallvatten. Med samma antagande av varmvattenförbrukning blev den erhållna 

varmvattenförbrukningen 280 m3. Sedan användes nyckeltalet 57,5 kWh/m3 som redovisades 

i avsnitt 8.3. 

280 𝑚3 ∙ 57,5
𝑘𝑊ℎ

𝑚3
= 16 100 𝑘𝑊ℎ 

Ventilation Nuläge: 

I EKL-verktyget används ett antal parametrar vid beräkning av ventilationen som uppskattas 

av personen som sedan fyller i data för varje enskild EKL. Data som flöde (m3/s), till- och 

frånluftstemperatur, temperaturverkningsgrad, period (typ av drift; 0,92 för drift på dagen, 

1,08 drift på natten, 1,0 dygnet runt), drifttimmar/vecka, strömmen för fläktarna i ampere 

samt SFPv som var en faktor för systemeffektivitet (kW/m3/s). I EKL-verktyget hade perioden 

satts till 0,92 vilket motsvarade en dagsdrift för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och 

Hallonet. I övrigt noterades inga märkbara avvikelser. 

Pumpenergi Nuläge: 

Under pumpenergi fanns 6 cirkulationspumpar samt två stycken tvillingpumpar i skolan men 

i EKL-verktyget redovisades endast hur mycket energi som en av vardera sortens pump och 

inte den totala energianvändningen för samtliga pumpar. Eftersom eleffekten var okänd var 

det angivet att strömstyrkan över någon fas mäts och multipliceras med en approximativ faktor 

enligt ekvation 5.  
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Elenergi Nuläge: 

I EKL-verktyget noterades att övrig användning av elenergi inte hade fyllts i mer än ett 

schablonvärde för objektets belysning. 

Sammanställning Nuläge: 

Resultatet av samtliga antaganden och beräkningar som hade utförts under nuläget vid 

inventeringen den 28 januari 2010 presenteras här nedan. De största 

energianvändningsposterna noterades vara ventilationen och transmissionsförlusterna även 

för objekt 2. 

 

Figur 64. Det totala uppskattade energibehovet vid inventeringen (Nuläget) för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och 
Hallonet. 

Börläge 
I Börläget i EKL-verktyget fanns det precis som under Nuläget ett antal delområden som 

behandlade det totala energibehovet för Börläget, dvs. efter åtgärder som togs fram vid 

inventeringens PUR. Delområdena delades upp i transmission, Produktion- och 

distributionsförluster, Varmvatten, Ventilation, Kyla, Pumpenergi och Elenergi. För objekt 2, 

Furuviksskolan, Flamman och Hallonet, var en av dessa, Kyla inte med i denna EKL och därför 

erhöll värdet noll. 

Transmission Börläge: 

Under tillägget för transmissionen noterades en ökad negativ transmission vilket innebar att 

en ytterligare justering hade genomförts från grundvärdena som angavs i Nuläget för objekt 2. 

Tillägget för transmissionen hade minskat med 4 kWh/m2 vilket hade motiverats med 

besparingar under loven. Detta redovisas i Figur 65. I övrigt erhölls ingen förändring av de 4 

% som under Nuläget hade angivits för den direktverkande elen som uppvärmning vilket 

stämde överens med PUR från inspektionen. 
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Figur 65. De uppskattade transmissionsförlusterna efter uppskattade åtgärder (Börläget) för Furuviksskolan, Flamman och 
Hallonet. 

Produktions- och distributionsförluster Börläge: 

Det noterades inga förändringar av produktions- och distributionsförlusterna efter planerade 

åtgärder, i Börläget. 

Varmvatten Börläge: 

Under varmvattnet hade man räknat med att de vattenbesparande åtgärderna skulle generera 

en besparing på 15 % i enlighet med mallen för EKL-verktyget. Det noterades att nyckeltalet 

57,5 kWh/m3 hade använts även för detta objekt. 

Ventilation Börläge: 

För ventilationen noterades en ändring av perioden för TA1 och TA2. Perioden för dessa 

aggregat hade ändrats från en period på 0,92 till 0,83. Det noterades att denna justering inte 

fanns dokumenterad i PUR, möten eller protokoll. Dessutom hade ett av flödena, TA1, ändrat 

luftflöde från 1,40 m3/s till 1,12 m3/s. Till sist noterades att tilluftstemperaturen på 

klassrumsaggregaten och TA1 i gamla delen av Hallonet hade sänkts från 19°C till 18°C. 

Pumpenergi Börläge: 

Under pumpenergi noterades en förändring av tvillingpumparna. En faktor på 0,3 hade 

multiplicerats med pumpenergin vilket medförde att den sänktes med 882 kWh/år. Detta var 

inte motiverat på något sätt i EKL-verktyget, det var heller inte angivet någon ändring av detta 

i PUR, möten eller protokoll.  

Elenergi Börläge: 

Under elenergi noterades inga förändringar av elanvändningen efter planerade åtgärder, i 

Börläget. 

Sammanställning Börläge: 

Resultatet av samtliga antaganden och beräkningar som utfördes under Börläget för 

uppskattning av det totala energibehovet presenteras i Figur 66. Den beräknade 

energianvändningen hade uppskattats till omkring 9 % enligt de antaganden och beräkningar 

som genomfördes för objektets EKL. En besparing på omkring 9 % för 

transmissionsförlusterna, 15 % för de vattenbesparande åtgärderna samt 9 % besparing på 

ventilationsåtgärderna. 
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Figur 66. Det totala uppskattade energibehovet och de beräknade besparingarna (Börläget) för objekt 2, Furuviksskolan, 
Flamman och Hallonet. 

20.  DESIGO INSIGHT för objekt 2 – Furuviksskolan, 

 Flamman & Hallonet 
Det var endast ett ventilationsaggregat som var uppkopplat mot DESIGO INSIGHT och det var 

aggregatet VA2, se Figur 67. I övrigt blev det svårt att analysera och utvärdera styr- och 

reglerutrustningen vid objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet. Det noterades inga 

avvikelser för aggregat VA2. 

 

Figur 67. Ventilationsaggregatet VA2 (del av Förskolan Hallonet) i DESIGO INSIGHT för objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och 
Hallonet, med samtlig utrustning visualiserad. Denna figur var hämtat vid 08.30 den 14 oktober 2015 och det var omkring noll 
grader utomhus i Lycksele enligt www.temperatur.nu, 4°C enligt data i DESIGO INSIGHT. 

  

http://www.temperatur.nu/
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21. Förstudie av objekt 3 – Storgården 
Detta avsnitt är en introduktion till objekt nummer 3, Storgården. 

21.1. Introduktion av byggnaden 
I Figur 68 t.o.m. Figur 72 presenteras byggnaderna med hjälp av fotografier och de 

planritningar som erhölls för byggnaden med indelningar för de tre delarna Hus A, Hus B och 

Hus C. Objektet är indelad i 4 våningsplan, källaren, souterrängplan, bottenplan och plan 1. 

Sedan fanns det ett plan till på Hus A som i denna avhandling kom att benämnas som 

”vindsvåningen”. 

 

Figur 68. Objekt 3, Storgården, med dess tre indelningar, Hus A, Hus B och Hus C. 

 

Figur 69. Våningsplanet Källaren för objekt 3, Storgården. 



69 
 

 

Figur 70. Våningsplanet Souterrängplan för objekt 3, Storgården. 

 

Figur 71. Våningsplanet Bottenplan för objekt 3, Storgården. 
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Figur 72. Våningsplanet Plan 1 för objekt 3, Storgården. 

21.2. Information angivet i PUR 
Fastigheten Lugnet 1:49, Storgården, uppfördes 1965 och var ett äldreboende som bestod av 

tre sammanbyggda hus. Husen benämndes Hus A, Hus B och Hus C. Totala BRA var 2778 kvm 

och i objektet fanns omkring 30 lägenheter. 

Nyttjare i fastigheten upplevde problem med inomhusmiljön, vintertid upplevdes drag och på 

sommaren var det för varmt. Vid inventeringen fanns det delvis 2-glasfönster. Byte till 3-

glasfönster övervägdes som förslag men det blev inte kostnadseffektivt. Eventuellt skulle 

tätningslister användas för att minska dragkänslan i huset vintertid. En annan sak som 

rekommenderades var att solskydd skulle monteras för att minska solinstrålningen. Över lag 

fanns det gamla radiatortermostater och icke justerbara ventiler och inomhustemperaturen 

var generellt sett relativt hög. Reglerutrustning för både värme och ventilation var gammal. 

Byte till ny utrustning klarade dock inte återbetalningstiden utan klassades som 

underhållningsåtgärd. Förutom detta övervägdes en närvarostyrning av belysning och 

ventilation i souterrängdelen av Hus C. Det var osäkert hur verksamheten skulle komma att se 

ut framöver och på grund av det lades idén åt sidan. 

Lägenhetsdelen hade relativt jämn personbelastning och nyttjades dygnet runt. I Tabell 21 

presenteras personbelastningen och verksamhetstiderna för objekt 3, Storgården. 

Tabell 21. Personbelastning och verksamhetstider för objekt 3, Storgården. 
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Vid inventeringen var temperaturen omkring 10,5°C utomhus och på bottenplan och plan 1 var 

det 23-24°C. Suterrängvåningen i Hus C höll en temperatur på 22-23°C och källaren i Hus A 

omkring 18,5-21°C. På vintern hade de anställda upplevt det kallt och sommartid alldeles för 

varmt. Fönstren gick inte att öppna och perosnalen upplevde att det var dålig ventilation. När 

det kom till varmvatten uppmättes temperaturen för tappvarmvattnet till drygt 62°C vid ett 

tappställe. Mycket lite belysning stod på inomhus, dock var korridorerna alltid tänd och 

belysningen i rummen och lägenheterna besiktades inte. Tids- och klimatstyrning fanns på 

befintliga motorvärmare. 

Ventilationen bestod av två aggregat, TA2/FA2 samt TA3/FA3. Aggregat TA2/FA2 var från 

1983 och hade roterande värmeåtervinning och betjänade Hus A. TA2/FA2 styrdes via tidur 

mellan hel- och halvfartsdrift. Helfart mellan 07.00-19.30 alla dagar. Aggregat TA3/FA3 var 

tillverkat 1995 och betjänade både Hus B och Hus C och hade en batterivärmeväxlare. 

TA3/FA3 gick på helfart mellan 07.00-16.00 alla dagar. Vid besiktningstillfället gick 

aggregaten dock på halvfart och då det inte fanns någon omkoppling kunde inte luftflödet för 

helfartsdrift mätas upp. Luftflödet för halvfart uppmättes inte heller. I EKL var därför 

luftströmmarna vid helfarts- och halvfartsflöde antagna. Dessa antaganden redovisas i Tabell 

22. 

Tabell 22. Ventilationsaggregat och temperaturer före åtgärden för objekt 3, Storgården. 

 

Radon- och CO2-halterna uppmättes inte men OVK var godkänd för fastigheten. Dessutom 

gavs följande data, se Tabell 23. 

Tabell 23. Angiven data för objekt 3, Storgården. 

 

21.3. Noterade åtgärder i PUR 
Nedan presenteras de åtgärder som planerades under EPC-projektet för objekt 3, Storgården. 

21.3.1. Luftbehandlingsinstallationer 
På grund av åldern på aggregat TA3/FA3 föreslogs att hela aggregatet skulle bytas ut, vilket 

dock inte klarade återbetalningstiden vilket resulterade i att det istället föreslogs att fläktarna 

skulle bytas ut, inklusive en frekvensomvandlare för att kunna styra varvtalet. 

På aggregat TA2/FA2 föreslogs byte av fläktar inklusive frekvensomvandlare. Det fanns ett kök 

samt mindre snickerilokal där det ibland kunde lukta lim och målarfärg vilket medförde att det 

kunde bli svårt att byta typ av värmeåtervinning. Detta skulle resultera i nya luftflöden enligt 

Tabell 24. 
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Tabell 24. Ventilationsaggregat och temperaturer efter åtgärder för objekt 3, Storgården. 

 

21.3.2. Värmeinstallationer 
Byte/installation av radiatortermostater och ventiler samt injustering av värmesystemet skulle 

införas i hela byggnaden vilket skulle omfatta omkring 143 radiatorer. Dessutom skulle en 

sänkning av värmekurvan utföras på tre ställen. 

21.3.3. Tappvatteninstallationer 
Perlatorer, ca 47 tappställen, och duschmunstycken, ca 15 duschar, skulle bytas ut och 

varmvattentemperaturen skulle sänkas till 52°C från 62°C. 

21.3.4. Elinstallationer 
Närvarostyrd belysning skulle installeras i matsalen och dagrummet på bottenvåningen samt 

på plan 1 samt i personalmatsalen på bottenplan i Hus B och Hus C (ca 5 stycken). Det skulle 

även genomföras i förråden, toaletterna, badrummen, HWC-toaletterna, linneskåpen och 

städutrymmen i samtliga hus (ca 14 stycken). 

21.3.5. Byggnadsskal 
Tätningslister skulle bytas på de äldre fönstren i Hus B och Hus C, detta skulle Lycksele 

kommun själva utföra, det var därför inte någon åtgärd som togs av Siemens BT i Umeå. 

21.4. Förbrukningsstatistik 
Detta avsnitt behandlar energianvändningen som fanns dokumenterad för objekt 3, 

Storgården, vid fastighetsenheten vid Lycksele kommun samt från Siemens Advantage Service 

Center. 

21.4.1. Lycksele kommun 
I Tabell 25 presenteras den förbrukningsstatistik som angivits för Furuviksskolan, Flamman 

och Hallonet. Samtliga data erhölls av driftchefen på fastighetsenheten vid Lycksele kommun 

och visar den totala förbrukningen per år. Samtlig data som erhölls för objektet var från 2011 

och framåt. 

Tabell 25. Förbrukningsstatistik för fjärrvärme-, el- och vattenanvändning för objekt 3, Storgården per år. 

 

21.4.2. Siemens ASC-rapport 
I Figur 73 presenteras förbrukningsstatistiken för Storgården från den 1 juni 2014 till den sista 

maj 2015 för vatten-, el- och fjärrvärmeanvändningen. Denna data erhölls från Siemens ASC-

rapport som sammanställer nuläget för objekten. Vattenanvändningen för Storgården 

perioden visas här nedan. 

Aggregat Drifttider Luftflöde Temp, till Temp, från

hel/halvfart [h] (T/F) [l/s] [°C] [°C]

TA2/FA2 94/7 4 17 50/1690 19 21

TA3/FA3 163/105 7 65/7 7 0 19 23

Period Storgården Period Storgården Period Storgården
2011 1405 2011 141 2011 384

2012 1528 2012 146 2012 434

2013 1368 2013 149 2013 426

2014 1849 2014 180 2014 425

Vattenförbrukning [m3] Elförbrukning [MWh] Fjärrvärmeförbrukning [MWh]
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Figur 73. Vattenanvändningen på Storgården i jämförelse med basåret (gul), kalkylerad nivå (grön) samt garanterad nivå 
(blå). Där den mörkblåa linjen visar aktuella vattenanvändningen och den mörkröda visar användningen för föregående period 
angivet i m3. 

Vattenanvändningen var ojämn i jämförelse med basårsantagandet, den kalkylerade nivån och 

den garanterade nivån. Det noterades att det var relativt stor skillnad mellan den aktuella 

användningen och användningen för föregående period, den hade ökat något i jämförelse med 

föregående period. I övrigt noterades att vattenanvändningen håller sig närmre basåret än den 

garanterade nivån. För att se hur detta yttrar sig över hela året presenteras data i Tabell 26. 

Tabell 26. Vattenanvändning objekt 3, Storgården, där den beräknade basårsanvändningen kalkylerade nivån, garanterade 
nivån är ställd i jämförelse med den aktuella användningen mellan den första juni 2014 och sista maj 2015 samt användningen 
för perioden innan. 

 

Den kalkylerade besparingen hade antagits till omkring 15 % och en garanterad nivå hade givits 

på omkring 13,5 %. För föregående period höll objektet den garanterade nivån men för den 

aktuella perioden skiljer sig stort och har en knapp besparing på omkring 0,5 % i jämförelse 

med basåret. Elanvändningen för objekt 3, Storgården för samma period, redovisas i Figur 74. 

Nivå m3 Besparing Besparing (%)

Basår 1 844,00 - -

Kalkylerad nivå 1 567,02 0,150206 15,02 %

Garanterad nivå 1 594,72 0,135184 13,52 %

Aktuell användning 1 832,79 0,006079 0,61 %

Användning föregående period 1 589,48 0,138026 13,80 %

Vatten
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Figur 74. Elanvändningen på Storgården i jämförelse med basåret (gul), kalkylerad nivå (grön) samt garanterad nivå (blå). Där 
den mörkblåa linjen visar aktuella elanvändningen och den mörkröda visar användningen för föregående period angivet i 
kWh. 

Elanvändningen mellan oktober och mars månad noterades vara högre än basårsantagandet, 

den kalkylerade nivån och den garanterade nivån. För att se hur detta yttrar sig över hela året 

presenteras data i Tabell 27. 

Tabell 27. Elanvändningen för objekt 3, Storgården där den beräknade basårsanvändningen, kalkylerade nivån och 
garanterade nivån är ställd i jämförelse med den aktuella användningen mellan den första juni 2014 och sista maj 2015 samt 
användningen för perioden innan. 

 

Det noterades att den garanterade nivån låg på nästan 15 % medan det för de senaste 

perioderna hade en minskning på omkring 4-6 %. Fjärrvärmeanvändningen för objekt 3, 

Storgården under samma period, presenteras i Figur 75. 

Nivå kWh Besparing Besparing (%)

Basår 108 969,97 - -

Kalkylerad nivå 91 044,46 0,164500 16,45 %

Garanterad nivå 92 837,01 0,148050 14,80 %

Aktuell användning 103 948,03 0,046086 4,61 %

Användning föregående period 102 886,68 0,055825 5,58 %

El
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Figur 75. Fjärrvärmeanvändningen på Storgården i jämförelse med basåret (gul), kalkylerad nivå (grön) samt garanterad nivå 
(blå). Där den mörkblåa linjen visar aktuella fjärrvärmeanvändningen och den mörkröda visar användningen för föregående 
period angivet i MWh. 

Fjärrvärmeanvändningen håller sig vid det antagna basårets data för objekt 3, Storgården. För 

att se hur detta yttrar sig över hela året presenteras data i Tabell 28. 

Tabell 28. Fjärrvärmeanvändningen för objekt 3, Storgården där den beräknade basårsanvändningen, kalkylerade nivån och 
garanterade nivån är ställd i jämförelse med den aktuella användningen mellan den första juni 2014 och sista maj 2015 samt 
användningen för perioden innan. 

 

Det noterades att den kalkylerade nivån var hög på omkring 18,5 % och en garanterad nivå på 

16 % men i själva verket använder objekt 3 mellan 5-8 % mer än under basåret. 

21.5. Information angivet i mötesprotokoll och uppföljningar 
Nedan presenteras den information som erhölls från de protokoll och rapporter som 

studerades för objekt 3, Storgården. 

21.5.1. Byggmöten 
Under byggmöte nummer 2 som hölls den 10 juni 2009 erhölls informationen om att 

fastigheten återremitterades från PUR-genomgång för ytterligare kontroll av takisolering i Hus 

C inte framgick av objektets PUR. 

I byggmöte nummer 3, som hölls den 26 juni 2009, erhölls en fortsatt diskussion angående 

inomhusklimatet och med avseende på typ av verksamhet skulle temperaturen vara min 23°C. 

Nivå MWh Besparing Besparing (%)

Basår 450,80 - -

Kalkylerad nivå 367,60 0,184561 18,46 %

Garanterad nivå 376,92 0,163886 16,39 %

Aktuell användning 473,42 -0,050177 -5,02 %

Användning föregående period 488,60 -0,083851 -8,39 %

Värme
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Under detta byggmöte noterades även att det eventuellt kom att bli fönsterbyten under 

rubricerad byggnad (Hus C) vilket skulle utredas till nästa byggmöte. 

Under byggmöte nummer 4, som hölls den 12 augusti 2009, hade informationen angående 

fönsterbyten kontrollerats av Lycksele kommun och det konstaterades att fönsterbyten inte 

skulle ske enligt de arbeten som pågick i fastigheten. Därför fick Siemens i uppgift att 

kontrollera möjligheten att ta med fönsterbyten i projektet. 

21.5.2. Kvartalsmöten under Fas 3 
Under kvartalsmöte nummer 6, som hölls den 18 december 2012, erhölls informationen att 

Storgården hade utökad verksamhet vilket skulle utredas. Det noterades även att en ny hiss 

hade installerats och Siemens skulle i och med detta beräkna en ny baslinje. Förutom detta 

noterades följande; ”byte av VA (goldagg) 2010, enligt befintlig ÄTA energikartläggning 2010-

01-28”. 

I kvartalsmöte nummer 10 från den 26 februari 2014 erhölls informationen om att Storgården 

hade en hög värmeanvändning, och man undrade om den kunde vara felavläst. Det noterades 

att det var avvikelser med avseende på värme och el för Storgården och att detta skulle utredas. 

Under kvartalsmöte nummer 11, från den 28 augusti 2014, erhölls att det skett nya 

installationer och att en ny FEA skulle komma samt att det handlade om omkring -17 MWh. 

21.5.3. Dokumenterade baslinjejusteringar 
Det erhölls tre rapporter för förändring av energianvändningen för objekt 3, Storgården. Den 

första utfärdades den 25 mars 2013 och angav ett byte av aggregat TA2/FA2. Det angavs att 

det befintliga aggregatets styr hade gått sönder under entreprenadstiden Fas 2. Lycksele 

kommun hade då bytt ut aggregatet med ny styr utanför Siemens entreprenad. Denna 

förändring angav en förändring från tidigare börläge där 81 586 kWh värmeenergi och 26 824 

kWh elenergi skulle ändras till ett nytt börläge på 33 107 kWh värmeenergi och 26 824 kWh 

elenergi vilket resulterade i en besparing på 48 479 kWh värme/år. I rapporten noterades även 

en kommentar som angav att ”det borde ha varit besparing på nya fläktar också”. 

Rapport nummer 2 utfärdades den 6 januari 2014 och avsåg ett byte av en cirkulationspump 

för radiatorkretsen i Hus B där de ändrade från en Grundfos UPS 40 F06-60 med 3 fas till en 

Wilo Stratos 40/1-8 1F 12-310W med 0,22-1,37 A. Detta beräknades ge en minskning på el med 

722 kWh/år. 

I rapport 3, som utfärdades den 8 januari 2015 angavs en ombyggnad för hemtjänst personal, 

270 m2. Nytt aggregat med roterande VVX med elbatteri samt utbyggnad av motorvärmare. 

Ändringen som noterades var att det innan ändring var ett gammalt aggregat som betjänade 

den gamla ytan 270 m2 och räckte bara till ett grupprum för 36 m2 (140 l/s). I och med det nya 

aggregatet för 234 m2 med en luftmängd på 360 l/s och 180 l/s i halvfart utökades 

elanvändningen med 3 847 kWh/år. Drifttiden för helfart uppskattades till 48 timmar/vecka 

och drifttiden för halvfart uppskattades till omkring 57 timmar/vecka. Utökningen av 

motorvärmare var på 10 stycken normala uttag med Garo huv vilket beräknades ha en utökning 

på 2 700 kWh/år med avseende på elförbrukningen. Utökningen av 12 stycken special 

motorvärmare med uttag med fast ström för tjänstebilarna beräknades bidra till en utökning 

på 31 100 kWh/år med avseende på elförbrukningen. 

21.5.4. OVK-protokoll 
I det senaste OVK-protokollet från den 1 juli 2014 erhölls ingen information om brister eller 

avvikelser för objekt 3, Storgården. 
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22. Nuläge för objekt 3 – Storgården  
För att kunna fastställa vad som hade hänt i objektet under och efter EPC-projektet utfördes 

ett besök av objektet. Under besöket inspekterades de åtgärder som var dokumenterade samt 

vilket skick det var på åtgärderna i nuläget, fyra år senare. I förstudien av objekt 3 hade 

samtliga byggmöten och protokoll studerats för att få ett upplägg av besöket och få en struktur 

över vad som skulle inventeras och inspekteras (se Bilaga C). Väl på plats användes viss 

utrustning, bland annat en flödesmätare och temperaturgivare samt en systemkamera för 

dokumentation. 

22.1. Inspektionen 
Inspektionen delades in i fem delar, samma som antalet våningsplan och presenteras här 

nedan. 

22.1.1. Källaren 
I källaren under Hus B och Hus C fanns förrådsutrymmen och apparatrum där den nya 

cirkulationspumpen för radiatorkretsen, se Figur 76, vilket stämde bra överens med 

informationen angivet i objektets PUR. I källaren noterades även att det fanns isolering som 

var bristfällig och delvis innehöll asbest. Dessutom noterades att delar av avloppssystemet 

hade byts ut från gjutjärn, vissa gjutjärnsbrunnar fanns dock kvar. 

 

Figur 76. Den nya cirkulationspumpen för radiatorkretsen i Hus B och Hus C (markerad med rött) och tillhörande utrustning. 

22.1.2. Souterrängplan 
I objektet fanns olika verksamheter. På souterrängplanet fanns hemtjänsten i Hus C, i Hus B 

fanns det en entré, hiss samt trapprum och i Hus A fanns omklädningsrum för anställda på de 

olika verksamheterna samt tvättstuga, torkrum och förrådsutrymmet, se Figur 77. I övrigt 

nyttjades lokalerna i Hus A ytterst lite. Temperaturer och övriga observationer som noterades 

vid besöket presenteras i Figur 77. 
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Figur 77. Uppmätta inomhustemperaturer samt övriga observationer för souterrängplanet för objekt 3, Storgården. 

Inomhustemperaturen noterades ligga kring 21°C istället för 23°C vilket var försvarbart då 

verksamheten i objektet hade ändrats. Eftersom Hus A främst bestod av förrådsutrymmen som 

kunde klassas som varmförråd kan temperaturen i dessa utrymmen vara något lägre i dessa 

utrymmen. Det noterades även att radiatorer var på i förrådsutrymmet till höger i Figur 77 

samt att radiatorn satt löst. I Hus A fanns gammal utrustning som fortfarande var i bruk. I 

apparatrummet angränsande mot Hus B fanns äldre styrutrustning i form av en shunt 

(Danfoss ECL 9300) för fjärrvärmen, se Figur 78. Denna styr hade många manuella funktioner 

och vred samt installationer som utfördes manuellt i form av att klippa till en plåtskiva bakom 

uret till vänster i Figur 78.   

 

Figur 78. Styrutrustning av fjärrvärmen för objekt 3, Storgården. Till vänster, själva styrningen (en shunt) som i sin tur styr 
regleringen som visas till höger i bilden. 

I samma utrymme fanns dessutom en äldre utrustning för styr av temperaturen på 

tappvarmvattnet, se till vänster i Figur 79. Vid justering av tappvarmvattnets temperatur vred 
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man på reglaget och inväntade att systemet skulle stabiliseras för att sedan läsa av den nya 

tappvarmvattentemperaturen. Det noterades att en nu huvudvärmebärarpump, se till höger i 

Figur 79, hade installerats i enlighet med PUR-mötenas protokoll. De avloppsproblem som 

hade omnämnts i samband med bytet av denna pump hade åtgärdats genom ett byte av 

stammen i tvättstugan i Hus A samt de gjutjärnsbrunnar som noterades i källaren i Hus B. 

 

Figur 79. Till vänster reglage för tappvarmvatten och till höger en ny huvudvärmebärarpump som hade installerats i Hus C, 
souterrängplan, för objekt 3, Storgården. 

Cirkulationspumparna för radiatorsystemet i Hus A noterades vara av äldre slag. Dessa var 

placerade i ett annat apparatrum med en röd prick i Figur 77. Denna utrustning var mest troligt 

överdimensionerad, se Figur 80. Styrutrustningen för radiatorpumparnas system var gammal 

och hade en central på väggen som styrde ett reglage till en ventil, se Figur 80. Pumparna 

noterades vara på 250 W vardera och utrustningen hade ingen isolering då en asbestisolering 

hade tagits bort från ledningarna. 

 

Figur 80. Radiatorsystemet i Hus A, objekt 3, Storgården. 
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Styrningen var en äldre variant av märket Landis & Gyr som styrdes med hjälp av vreden, se 

till vänster i Figur 81. Den styrde i sin tur reglaget som satt på ventilen, se till höger i Figur 81, 

som var en ventil på 40 kvs (m3/h). 

 

Figur 81. Styr- och reglerutrustning för cirkulationskretsen för radiatorsystemet i Hus A, objekt 3, Storgården. 

På souterrängplan fanns ventilationsaggregatet TA3/FA3 som försåg Hus B och bottenplan 

och plan 1 i Hus C. Souterrängplan i Hus C hade ett eget aggregat, LB04, som hade installerats 

år 2012, se deras positioner i Figur 77. LB04 var av typ FTX med roterande VVX med 

värmebatteri, se Figur 82. Informationen som erhölls av aggregatet LB04 presenteras i Tabell 

29. 

Tabell 29. Information angivet för LB04 vid besök av objekt 3, Storgården. 

 

Aggregatet hade ett läge, helfart, övrig tid var aggregatet avstängt. Aggregatet var på mellan 

07.00-18.00 men efter 18.00 kunde aggregatet gå igång vid närvaro i lokalerna. 

 

Figur 82. Ventilationsaggregat LB04 med tillhörande värmebatteri vid besök av objekt 3, Storgården. 

Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Flöde Tid Tid

[°C] [°C] [°C] [°C] helfart [l/s] helfart halvfart
LB04 Hemtjänst Hus C 18,1 22,1 9,9 13 320/320 07.00-18.00* 0

* Närvarostyrd ventilation efter kl 18.

Ventilationsaggregat
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Aggregatet TA3/FA3 var en batterivärmeväxlare med fjärrvärmebatteri. Informationen som 

erhölls av aggregat TA3/FA3 presenteras i Tabell 30. 

Tabell 30. Information angivet för TA3/FA3 vid besök av objekt 3, Storgården. 

 

Aggregatet var inställt att gå på helfart mellan 06.00 och 16.00. All övrig tid gick aggregatet 

istället på halvfart. Det noterades att frånluftstemperaturen var låg, 19°C, i jämförelse med 

tilluften. Vid undersökning av detta visade det sig att frånluften leds i ett rör på utsidan av 

huset, se Figur 83. Frånluften gick ut genom taket på Hus C för att sedan ledas en bit längs 

taket och sedan gå ned längs husväggen och sedan in i aggregatet. Till höger i Figur 83 visas 

ledningen för avluften som leds parallellt med frånluften. Det noterades även att fläktbytet 

med FRO var en EC-fläkt som styrdes mellan 0-10 volt enligt PUR. 

 

Figur 83. Ledningen för frånluften i aggregat TA3/FA3 vid besöket av objekt 3, Storgården. 

22.1.3. Bottenplan 
Verksamheternas uppdelning på bottenplan var följande: sjuksköterskor i Hus B, 

ensamkommande flyktingbarn mellan 13-18 år i Hus C samt psykboende i Hus A. På grund av 

att samtliga rum i Hus A och Hus C var privata deltog de inte i utredningen. De temperaturer 

och observationer som erhölls redovisas i Figur 84. 

Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Flöde Tid Tid

[°C] [°C] [°C] [°C] helfart [l/s] helfart halvfart

TA3/FA3 20,9 19 5 - 815-890 06.00-16.00 övrig tid

Ventilationsaggregat
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Figur 84. Uppmätta inomhustemperaturer samt övriga observationer för bottenplan för objekt 3, Storgården. 

Även på bottenplan noterades inomhustemperaturen vara lägre än 23°C vilket var försvarbart 

då typen av verksamhet hade förändrats. Köket, av typ hushållskök (se blå markering i Figur 

84), i Hus A hade byggts om år 2008 och i Hus C noterades att ett par fönster stod på glänt vid 

besöket. 

22.1.4. Plan 1 
Verksamheternas uppdelning på plan 1 var följande: personalrum i Hus B, ensamkommande 

flyktingbarn mellan 13-18 år i Hus C och psykavdelning i Hus A. På grund av att samtliga rum 

i Hus A och Hus C var privata deltog de inte i utredningen. De temperaturer och observationer 

som erhölls presenteras i Figur 85. 

 

Figur 85. Uppmätta inomhustemperaturer samt övriga observationer för plan 1 för objekt 3, Storgården. 
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Även på plan 1 noterades inomhustemperaturen vara lägre än 23°C vilket var försvarbart då 

typen av verksamhet hade förändrats. Det noterades att en ny diskmaskin hade installerats 

under år 2008, se till vänster i Figur 86. I Hus C stod på även denna våning ett fönster på glänt 

och i Hus A noterades bristfällig tätning av balkongdörrarna. Dörrarna var även lätta i 

konstruktionen vilket försvårade tätningen då många på psykavdelningen använde dörrarna 

ofta. Till höger i Figur 86 visar på tidigare fuktproblem kring en av dessa balkongdörrar. 

 

Figur 86. Observationer på plan 1 i Hus A vid besöket av objekt 3, Storgården. Till vänster den nya diskmaskinen som 
installerades hösten 2008 och till höger ett exempel på balkongdörrarna och dess indikationer på problem med fukt (markerat 
med rött).  

22.1.5. Vindsvåningen Hus A 
På vindsvåningen i Hus A fanns det utrymmen som användes som förråd. Där fanns även 

ventilationsaggregatet TA2/FA2 som hade bytts ut i enlighet med tidigare dokumentation. 

Informationen som erhölls av aggregatet presenteras i Tabell 31. 

Tabell 31. Information angivet för TA2/FA2 vid besök av objekt 3, Storgården. 

 

Rummet som aggregatet var placerat i hade tilläggsisolerats, se Figur 87, men det gällde dock 

inte fönstret i utrymmet som bestod av ett äldre 2-glasföster. 

Tilluft Frånluft Uteluft Avluft Flöde Tid Tid

[°C] [°C] [°C] [°C] helfart [l/s] helfart halvfart
TA2/FA2 20,1 21,6 9,1 10 1400/1400 07.00-22.00 övrig tid

Ventilationsaggregat
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Figur 87. De tilläggsisolerade väggarna och fönstret i aggregatrummet på vindsvåningen i Hus A vid besök av objekt 3, 
Storgården. 

Det noterades att omkring 2/3 av vindsvåningen var varmställd medan resterande utrymmen 

var kallställda vid besöket. Den varmställda delen, se Figur 88, användes som förrådsutrymme 

men hade tecken på fuktproblem och eventuella läckage i konstruktionen, se Figur 88. 

 

Figur 88. Observationer av vindsvåningens varmställda del vid besök av objekt 3, Storgården. Till vänster en översiktsbild, i 
mitten exempel på misstänkt läckage i konstruktionen och till höger exempel på golvsläpp på grund av ogynnsamma 
förhållanden.  

I mitten i Figur 88 noterades att det hade varit ett läckage i taket. Det var dock oklart om och 

hur det hade åtgärdats. Golvmattan på den varmställda delen hade släppt från golvet vilket 

kunde bero på problem med fukt. Vid samtal med personalen i Hus A erhölls informationen 

om att det tidigare hade läckt vatten ned till deras vårdtagares rum och förstört väggarna. Vid 

samtal med fastighetsskötaren erhölls informationen om att det ofta fanns behov av att laga 

olika läckage i taket av Hus A. 

I den kallställda delen av vindsvåningen noterades en lägre temperatur på omkring 17°C. I 

denna del fanns dock en typ av plastmatta medan väggar och tak var typiska för kallställda 

vindsutrymmen, se Figur 89. Det noterades att samtliga ventilationsrör och annan utrustning 
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var väl isolerad men precis som i utrymmet för ventilationsaggregatet TA2/FA2 hade fönstren 

inte isolerats. 

 

Figur 89. Den kallställda delen av vindsvåningen i Hus A vid besöket av objekt 3, Storgården. 

22.1.6. Övriga observationer  
I objektets PUR angavs att vattenbesparande åtgärder skulle genomföras genom att byta 

perlatorer och duschmunstycken samt snålspolande toaletter. Vid besöket noterades att de 

gemensamma toaletterna hade installerad snålspolning och över lag var det installerat nya 

perlatorer men inte heltäckande. Exempel på områden var bland annat personalutrymmena 

på plan 1. Tvättstugorna på psykavdelningen på bottenplan och plan 1 samt nere på 

souterrängplan i Hus A i vissa utrymmen. 

Det noterades att lite belysning stod på i korridorerna vilket inte stämde överens med 

informationen angivet i objektets PUR. Vid samtal med personalen som arbetade med de 

ensamkommande flyktingbarnen erhölls informationen om att samtliga barn hade fått varsin 

laptop från skolan och samtliga hade varsin mobiltelefon. Varje dag serverades lunch och 

middag på boendet på plan 1 och det andra köket användes av de boende för självhushållning 

av mellanmål eller liknande. I Hus C noterades även ett antal fönster stå på glänt i de två köken 

samt att fönster på souterrängplan såg något modernare ut och kunde ha bytts ut. Det fanns 

dock inga handlingar som bekräftade detta och personalen visste inte om det hade utförts. 

Hus A noterades ha något högre andel solinstrålning till de allmänna ytorna än Hus C. I Hus 

A noterades köket på bottenplan byggts om under 2008. Köket var ett vanligt hushållskök och 

hade fått ny utrustning. I Hus A noterades även att fönstren hade bytts ut. Vid samtal med 

personalen erhölls informationen om att bytet hade skett någon gång mellan 2007 till 2008. 

Vid mätning av temperaturen av tappvarmvattnet noterades en temperatur på 60,4°C. I övrigt 

noterades att radiatortermostater och ventiler var utbytta och värmesystemet var injusterat av 

ett företag som hette Energiretur och värmekurvan har justerats i Danfoss-styrningen genom 

att klippa till en plåtskiva under klockan (se Figur 78). Förutom detta noterades ingen ny 

styrutrustning eller andra förändringar av VVS-systemet.  

23. EKL för objekt 3 – Storgården 
Nedan presenteras den analys som genomfördes av EKL-verktyget och de beräkningar och 

antaganden som hade använts för objekt 3, Storgården under EPC-projektet. 
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Objektsdata 
Under objektsdata anges standardvärden för objektet. I detta fall noterades ingenting som 

ansågs vara avvikande. 

Nuläge 
I Nuläget i EKL-verktyget fanns ett antal delområden som behandlade det totala energibehovet 

för nuläget, dvs. innan åtgärder då inventeringen av objektet utfördes. Delområdena delades 

upp i Transmission, Produktion- och distributionsförluster, Varmvatten, Ventilation, Kyla, 

Pumpenergi och Elenergi. För objekt 3, Storgården, var två av dessa områden, Produktion- och 

distributionsförluster samt Kyla inte med i denna EKL och erhöll därför värdet noll. Generellt 

för Nuläget hade det angivits en korrektion för det geografiska läget på 1,544 med riktlinjer 

som angav 1,0 för Stockholmsregionen och 0,84 för Malmöregionen. 

Transmission Nuläge: 

EKL-verktyget har vissa utgångsvärden som ska fyllas i av användaren vid beräkning av 

transmissionen. De data som hade valts för transmissionen presenteras i Figur 90. Det 

noterades att tillägget för transmissionen, som var till för att kompensera för icke 

driftoptimerade byggnader, avdrag för isolering med mera i detta fall var minus 7 kWh/m2 

redan innan åtgärder. Det noterades även att det var angivet att objektet hade 2+1-glas som 

fönstertyp fastän det i objektets PUR stod att objektet hade 2-glasfönster. 

 

Figur 90. Transmissionsförlusterna vid inventeringstillfället (Nuläget) i EKL för objekt 3, Storgården. 

Varmvatten Nuläge: 

Under objektsdata angavs mängden vatten som förbrukades under basåret. De utgångsvärden 

som valdes för vattenförbrukningen var ett lågt riktvärde med 40 % varmvatten. En 

rimlighetsbedömning genomfördes sedan mellan de schematiska värdena som erhölls och de 

värden som erhölls från vattenförbrukningen på 1 844 m3 kallvatten vilket gav omkring 738 m3 

varmvatten. Det hade angivits vid inventeringstillfället att tappvarmvattnet var omkring 

60,4°C på Storgården. Vid kontroll av beräkningarna som genomförts i objektets EKL hade 

temperaturen på kallvattnet satts till 5°C och frångick därmed nyckeltalet som var förinställt i 

EKL-mallen och beräknat fram ett nytt nyckeltal på 66,5 kWh/m3 enligt avsnitt 8.2. 

Ventilation Nuläge: 

EKL-verktyget används ett antal parametrar vid beräkning av ventilationen som uppskattas av 

personen som sedan fyller i data för varje enskild EKL. Data som flöde (m3/s), till- och 

frånluftstemperatur, temperaturverkningsgrad, period (typ av drift; 0,92 för drift på dagen, 

1,08 drift på natten, 1,0 dygnet runt), drifttimmar/vecka, strömmen för fläktarna i ampere 

samt SFPv som var en faktor för systemeffektivitet (kW/m3/s). I EKL-verktyget hade perioden 

satts till 0,92 vilket motsvarade en dagsdrift för objekt 3, Storgården. Det noterades att 

helfartsflödena hade fyllts i enligt PUR, i övrigt noterades inga märkbara avvikelser.  
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Pumpenergi Nuläge: 

Under pumpenergi fanns det 7 olika angivna pumpar; P-TA2/FA2, P-TA3/FA3, Huvudpump, 

CP VVS, Radshunt Hus A, Radshunt Hus B & C och CP VVC. För samtliga pumpar utom 

huvudpumpen hade drifttiden 168 timmar i veckan (drift dygnet runt) angivits. För 

huvudpumpen var det istället 127 timmar i veckan vilket motsvarade omkring 76 % av veckan 

som pumpen var i drift. För samtliga 7 pumpar angavs en drift av 52 veckor per år och därefter 

hade pumpenergin beräknats enligt ekvation 5. 

Elenergi Nuläge: 

Det noterades inga specifika avvikelser under elenergin för nuläget. 

Sammanställning Nuläge: 

Resultatet av samtliga antaganden och beräkningar som hade utförts under Nuläget vid 

inventeringen den 3 februari 2010 presenteras i Figur 91. De största 

energianvändningsposterna noterades vara ventilationen och transmissionsförlusterna även 

för objekt 3. 

 

Figur 91. Det totala uppskattade energibehovet vid inventeringen (Nuläget) för objekt 3, Storgården. 

Börläge 
I Börläget i EKL-verktyget fanns det precis som under Nuläget ett antal delområden som 

behandlade det totala energibehovet för Börläget, dvs. efter åtgärder som togs fram vid 

inventeringens PUR. Delområdena delades upp i Transmission, Produktion- och 

distributionsförluster, Varmvatten, Ventilation, Kyla, Pumpenergi och Elenergi. För objekt 3, 

Storgården, var två av dessa, Produktions- och distributionsförluster samt Kyla inte med i 

denna EKL och erhöll därför värdet noll. 

Transmission Börläge: 

Under tillägget för transmissionen noterades en ökad negativ transmission vilket innebar en 

ytterligare justering från de grundvärden som angavs i Nuläget för objektet, se Figur 92. 

Tillägget för transmissionen hade minskat med ytterligare 9,4 kWh/m2 vilket inte hade 

motiverats med någon specifik åtgärd. 
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Figur 92. Transmissionsförlusterna efter åtgärder (Börläget) i EKL för objekt 3, Storgården. 

Varmvatten Börläge: 

Under varmvattnet beräknades de vattenbesparande åtgärderna generera en besparing på 

omkring 15 % i enlighet med mallen för EKL-verktyget. Nyckeltalet hade i Börläget återinförts 

på 57,5 kWh/m3 istället för att beräkna ett nytt värde för det nya givna Börvärdet på 52°C som 

enligt avsnitt 8.2. hade gett ett nyckeltal på 54,8 kWh/m3. 

Ventilation Börläge: 

För ventilationen noterades en justering av frånluftstemperaturen till 21°C vilket inte var 

angivet i objektets PUR. I övrigt inga specifika avvikelser. 

Pumpenergi Börläge: 

Under pumpenergi noterades en förändring av antalet veckor tre av pumparna var i drift. Från 

att ha varit i drift året runt (52 veckor) hade pumparna fått en drift på 44 veckor per år. Detta 

hade inte kommenterats och kan vara en kompensation för justeringen av värmekurvan då 

denna förändring var på pumparna; P-TA2/FA2, P-TA3/FA3 och Huvudpumpen. 

Elenergi Börläge: 

Under elenergi hade man för belysningen genomfört en förändring av drifttiden för ett område 

kallat ”Garage” som hade en yta på 420 m2. Där hade drifttiden gått från 80 timmar till 57 

timmar och för ”Övriga ytor” hade det ändrats från 55 timmar till 54 timmar. Detta hade inte 

kommenterats och det kan ha sin grund i den närvarobelysning som skulle installeras. I övrigt 

noterades inga ändringar för elenergin. 

Sammanställning Börläge: 

Resultatet av samtliga antaganden och beräkningar som utfördes under Börläget för 

uppskattning av det totala energibehovet presenteras i Figur 93. Det noterades att den 

beräknade besparingen av energiförbrukningen per år skulle uppgick till 18 % enligt de 

antaganden och beräkningar som genomfördes för denna EKL. En besparing på omkring 17 % 

för transmissionsförlusterna, 27 % för de vattenbesparande åtgärderna samt 18 % besparing 

på ventilationsåtgärderna. 
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Figur 93. Det totala uppskattade energibehovet och de beräknade besparingarna (Börläget) för objekt 3, Storgården. 

24. Förslag på åtgärder 
På grund av projektets omfattning och olika delområden ansågs det lämpligt att dela upp 

förslag på åtgärder med avseende på de olika delarna av utredningen.  

24.1. EPC-projektet 
Nedan följer de förslag på åtgärder som behandlar själva EPC-projektet i sin helhet. 

24.1.1. Information 
För att nå bra och effektiva energibesparingar krävs en tydlig dialog med de personer som 

vistas och lever i objekten. Dialogen mellan såväl parterna som ingår avtal om EPC-projekt 

som dialogen mellan parterna och de som nyttjar fastigheten kan vara av stor vikt för att nå de 

sista besparingarna ur effektiviseringssynpunkt. För att uppnå en god energibesparing bör 

denna dialog utformas i form av möten och utskick av information om projektet och dess syfte 

samt vad som krävs av personerna i fastigheterna för att uppnå ett lyckat resultat. 

Det rekommenderas att utforma en informationsfolder med matnyttig information om EPC-

projektet och dess syfte. Informationen bör även omfatta hur det mänskliga beteendet kan 

hjälpa och stjälpa projektet för att på så sätt öka medvetenheten hos personal och boende i 

objekten. I denna broschyr kan man även beskriva vad de två parterna har enats om för 

inomhusklimat och förtydligande kring de valda temperaturerna. 

I detta fall var kommunen beställaren och inom projektet fanns många objekt som hade 

verksamhet för barn och ungdomar. Detta bör utnyttjas som ett tillfälle för att lära barnen och 

ungdomarna om ”vad huset mår bra av”. Inom detta kan exempelvis snålspolningen förklaras 

på ett pedagogiskt sätt för att försäkra att den installerade utrustningen används på rätt sätt. 

24.1.2. Inventeringen 
Under besöken i de tre olika objekten noterades stora skillnader mellan de inventeringar som 

hade genomförts för objekten. Inventeringen utgör själva grunden för hela projektet och bör 

vara någorlunda jämn i sin utvärdering. Naturligt kom det att finnas skillnader då det var olika 

tekniker som genomförde dessa inventeringar men skillnaden i både antalet åtgärder och valet 
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av åtgärder var i vissa fall häpnadsväckande. I objekt 1 hade flertalet åtgärder genomförts 

medan objekt 2 endast erhöll de minsta åtgärderna i form av vattenspar. 

Vid samtal med en energiingenjör på Siemens som var kontaktperson under projektets gång 

erhölls att energiingenjörerna hade omkring en halv till en hel dag på sig att inventera objektet. 

Under denna tid var fastighetsskötaren med stundvis eller under hela besöket. Då fanns det 

inte heller någon PUR eller annan dokumentation att tillhandahålla innan besöket som erhölls 

för detta projekt. Tiden som lades ned under detta projekt per objekt låg mellan en hel dag till 

en och en halv dag och då hade förstudien genomförts innan. Under förstudien erhölls en bild 

av objektet och dess utrustning vilket energiingenjörerna inte har tillgång till på samma sätt. 

Det rekommenderas därför en större tidsbudget för att utföra inventeringen.  

24.1.3. EKL-verktyget 
Vid analys av objekt 1, Forsdalaskolan, erhölls att ett felaktigt värde av stor vikt hade matats in 

i EKL-verktyget. För att undvika detta rekommenderas att sätta i system att de 

energiingenjörer som arbetade i dessa EKL-verktyg och i samma projekt hade haft en 

fördelning där de studerade varandras beräkningar och antaganden. Denna åtgärd hade 

kunnat leda till mindre felmarginal och många små fel hade haft större chans att bli upptäckta 

innan beräkningarna skickades vidare till beställaren. Förutom detta hade energiingenjörerna 

haft chansen att bolla olika teorier kring lämpliga antaganden mellan varandra och inte fastna 

i ett eget tankemönster. Detta skulle kräva några extra timmar och resurser men med tanke på 

utfallet kan det vara värt för projekt av denna storlek. 

Precis som under inventeringen noterades olika fokus på energibesparingarna mellan de olika 

objekten. Vissa objekt fick närvarostyrd belysning, andra inte. I vissa objekt genomfördes 

genomgående styr- och regler medan andra endast fick vattenspar som åtgärd under detta 

EPC-projekt. Trots att de tre objekten var av samma storlek i BRA var antalet åtgärder väldigt 

olika dem emellan. Vid samtal med kontaktpersoner på Siemens skall de lågt hängande 

frukterna skördas i ett EPC-projekt. Det var därför upp till energiingenjörerna att avgöra vilka 

besparingar som skulle ge störst besparing utan att kosta för mycket under installation. Det 

var dock diskutabelt hur detta avgjordes då olika tekniker med olika bakgrund inventerar 

objekten. För att förhindra att det blir områden som får mer fokus än andra rekommenderas 

att energiingenjörerna bör sättas i mindre grupper om 2-3 personer, med olika bakgrund. Om 

en var från el och styr, en annan från VVS och en tredje med större kunskap inom 

byggnadskonstruktion hade de kunnat titta på samtliga objekt i ett område och gått igenom de 

bäst lämpade åtgärderna med avseende på avkastning och investeringskostnad. Det hade även 

inneburit att samtliga hade deltagit i samma EKL och på så vis kunna täcka upp för de fel som 

kunde ha letat sig in i verktyget. 

Det rekommenderas även att utveckla en dokumentation vid användning av EKL-verktyget 

som ger en förklaring av de antaganden och observationer som har utförts. Vid återblick av en 

EKL av ett objekt skulle det bli mycket lättare att följa arbetet som utförts samt förstå de 

antaganden som har genomförts. Om detta inte genomförs kan det leda till tveksamheter kring 

om huruvida justeringarna i objektets EKL byggde på erfarenheter eller ett fel som uppstått. 

Vid ändring av koden i EKL-verktyget rekommenderas att detta kommenteras och 

dokumenteras. Dokumentationen kan utföras i ett separat dokument eller genom att skapa 

utrymmen för kommentarer angående detta i EKL-verktyget. 

24.2. Forsdalaskolan 
Nedan presenteras de förslag på åtgärder som specifikt behandlar objekt 1, Forsdalaskolan. 
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24.2.1. Förslag på åtgärder av fastigheten och dess funktion 
För objekt 1, Forsdalaskolan, fanns en del byggnadstekniska åtgärder som rekommenderas. 

Till en början rekommenderas att kolla över samtliga tätningslister och se över ett eventuellt 

byte av modell för tätningen för att uppnå ett bättre resultat. Under besöket noterades att en 

del tätningslister inte tätade korrekt mellan fönstret och dess karm. Om detta inte går att 

genomföra på ett bra sätt rekommenderas att byta ut de öppningsbara fönstren mot nya 

konstruktioner. Vid genomförande av denna åtgärd uppskattas drag från fönstren minska samt 

lägre transmission på grund av oavsiktlig ventilation eller läckage. 

I skolan rekommenderas att samtliga aggregat som stod i kapprummen byggs in av 

säkerhetsskäl. Under besöket av objektet sågs barn åla in under aggregaten vilket kan vara 

riskfyllt då delar av utrustningen satt fast på undersidan av aggregatet. Det noterades även att 

mycket annat material var samlat i kapprummen som exempelvis fotbollar och bandyklubbor 

vilka kan komma åt känslig utrustning på aggregatet. En enklare inbyggnad rekommenderas 

för barnens säkerhet samt aggregatens hållbarhet. Denna konstruktion kan vara en inbyggnad 

med låsbara dörrar, se till vänster i Figur 94. En annan lösning kan vara en L-formad modul 

som förankras runt aggregatet i golvet och väggen, se till höger i Figur 94. 

 

Figur 94. Exempel på rekommenderad inbyggnad av ventilationsaggregat som står i kapprummen för objekt 1, 
Forsdalaskolan. Till vänster ett exempel på en fast konstruktion och till höger en löstagbar konstruktion som förankras i golvet 
och väggen. 

Det fanns tecken på att ventilationsaggregat TA2 kunde vara för litet gentemot dess uppgift 

och område. Vid observation av DESIGO INSIGHT erhölls att aggregatet gick nästintill på full 

effekt vid närvaro i omklädningsrummen. Detta kan leda till att aggregatet inte kan öka 

ventilationen vid ökad CO2-halt i gymnastiksalen samtidigt som det finns närvaro i 

omklädningsrummen. För att aggregatet inte ska behöva gå på full effekt lika ofta 

rekommenderas att öppningen mellan omklädningsrummen och trapphuset till 

gymnastiksalen byggs igen, se Figur 95, samt installation av ett spjäll på tilluften och frånluften 

i gymnastiksalen, se Figur 96. Det som uppnås genom att installera dessa spjäll är att vid 

närvarogivning i omklädningsrummen endast ventilera omklädningsrummen. Att spjällen på 

till- och frånluft stängs och medför att aggregatet inte behöver ventilera lika stor yta. När det 

sedan blir ökad aktivitet i gymnastiksalen kan CO2-givaren reglera spjället och reglera flödet 

som ventilerar gymnastiksalen. På så vis undviks onödig ventilering av gymnastiksalen och 

aggregatet får inte lika hög belastning under lika lång tid. 
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Figur 95. Illustration av exempel på igenbyggd vägg med dörr mellan omklädningsrummet och trapphuset upp till 
gymnastiksalen. 

 

Figur 96. Illustration av rekommenderad installation av spjäll i till- och frånluften till gymnastiken i objekt 1, Forsdalaskolan. 

Möjligheten att kunna installera detta spjäll på till- och frånluften utgår från att det är möjligt 

att styra med de två givarna separat. Dessutom behöver till- och frånluften vara relativt enkla 

ledningar med få förgreningar, detta för att begränsa antalet spjäll som blir i behov av 

installation. Vid besök av objekt 1, Forsdalaskolan noterades att tilluftsdonen i gymnastiksalen 

var samlade på en och samma vägg, se Figur 97. Detta kan tyda på en större tilluftsledning som 

i så fall är lättare att installera ett spjäll på. Det rekommenderas att utredas och om så möjligt 

även genomföras på både till- och frånluften. 
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Figur 97. De tilluftsdon som noterades i gymnastiksalen i objekt 1, Forsdalaskolan. 

En annan åtgärd som behövs vid installation av väggen mellan omklädningsrummet och 

trapphuset är belysningen, se Figur 95. Där rekommenderas en närvarogivare installeras från 

båda håll för att belysningen ska kunna tändas både vid uppåtgående och nedåtgående aktivitet 

i trappen. Genom att bygga igen denna öppning kan även temperaturen som noterades vara 

låg bli något högre i omklädningsrummen. 

En annan rekommendation är att installera närvarostyrd belysning i omklädningsrummen då 

det har erfarits att belysningen kan stå på utan någon närvaro. Det rekommenderas dessutom 

att det installeras en dörr som är en tung svängdörr för att försäkra att dörren alltid går igen 

och på så vis bildar en barriär mellan de olika temperaturzonerna mellan gymnastiksalen och 

omklädningsrummen och håller inne värmen i omklädningsrummet. Till sist rekommenderas 

styrkurvan för CO2-givaren justeras. Istället för att trappa upp ventilationen redan vid 500 

ppm rekommenderas en upptrappning av ventilationen vid 750-800 ppm. 

24.2.2. Förslag på åtgärder av EKL  
I objekt 1, Forsdalaskolans EKL fanns en del åtgärder som kom att påverka beräkningarna med 

avseende på värme. Det fanns en del åtgärder som kunde genomföras i och med detta och de 

presenteras stegvis nedan. 

Justering av medeltemperaturen mellan september och maj månad 
Först rekommenderas en justering av medeltemperaturen mellan september och maj månad 

från det tidigare använda värdet på -8°C till EKL-verktygets mall för EPC-projektet i Lycksele 

på -1,2°C. Ändringen av detta värde gav en del påslag i EKL-verktyget och resulterade i ett nytt 

totalt energibehov innan åtgärder, se Figur 98, för objektet samt en ny uppskattat total för 

energibehovet efter åtgärder, se Figur 99. Det totala energibehovet minskade med 24 MWh/år 

i och med denna justering och en avvikelse på förbrukningen med 6 % vilket leder till att 

tillägget för transmissionen var tvungen att justeras för att få objektets EKL att gå ihop. 

Transmissionens procentuella inverkan på energibehovet ökade från 75 % till 78 % och det 

totala energibehovet minskade från 222 016 kWh/år till 211 836 kWh/år. Samtidigt hade den 

beräknade besparingen beräknats till 24 % vilket var 3 % mindre än det som hade angivits i 

den EKL som framfördes för objekt 1 under EPC-projektet. 
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Figur 98. Det totala energibehovet innan åtgärder efter justering av medeltemperaturen mellan september och maj månad 
för objekt 1, Forsdalaskolan. 

 

Figur 99. Totala uppskattade energibehovet och de beräknade besparingarna efter åtgärder för Forsdalaskolan med justering 
för medeltemperaturen mellan september och maj månad. 

Justering av data för korrektion av det geografiska läget samt medel-
temperaturen mellan september och maj månad 
Sedan rekommenderas en adderad justering av data för korrektionen av det geografiska läget 

från det tidigare använda värdet på 1,250 till EKL-verktygets mall för EPC-projektet i Lycksele 

på 1,544. Ändringen av detta värde gav en del påslag i EKL-verktyget och resulterade i ett nytt 

totalt energibehov innan åtgärder, se Figur 100, för objektet samt en ny uppskattat total för 

energibehovet efter åtgärder, se Figur 101. Efter justering av både medeltemperaturen och det 

geografiska läget erhölls en skillnad av det totala energibehovet från den EKL som framfördes 

för objekt 1 under EPC-projektet ökat med 18 MWh/år. 

Avvikelsen i energiförbrukningen gick från +6 % till -8 % vilket innebar att tillägget för 

transmissionen var i behov av justering för att objektets EKL skulle gå ihop. Justeringen 

medförde en ökning av transmissionens procentuella inverkan ytterligare, till 82 %. Det totala 

energibehovet efter åtgärder ändrades till 250 831 MWh/år vilket innebar en ökning av 

börvärdet på den totala energianvändningen med 29 MWh/år från det man hade angivit i den 

EKL som framfördes för objekt 1 under EPC-projektet. Det var en ökning med omkring 13 % i 
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energibehov. Den totala besparingen efter dessa två justeringar beräknades vara omkring 22 

% istället för 27 %. 

 

Figur 100. Det totala energibehovet innan åtgärder efter justering av medeltemperaturen mellan september och maj månad 
samt korrigering för det geografiska läget för objekt 1, Forsdalaskolan. 

 

Figur 101. Det totala uppskattade energibehovet och de beräknade besparingarna efter åtgärder för Forsdalaskolan med 
justering för medeltemperaturen mellan september och maj månad samt korrigering för det geografiska läget. 

Som ett resultat av de två justeringarna var det aktuellt att genomföra en justering av tillägget 

för transmissionen för att undvika avvikelsen i energianvändning. I objektets EKL hade denna 

angivits vara -2 kWh/m2 innan åtgärder men för att erhålla en avvikelse på 0 % var tillägget 

för transmissionen tvunget att justeras till –8 kWh/m2. För att därefter erhålla samma 

antagande av transmissionsbesparing efter åtgärder var tillägget för transmissionen tvungen 

att ändras från -7 kWh/m2 till -12 kWh/m2 och kom att förändra det totala energibehovet före 

åtgärder, se Figur 102, samt det totala energibehovet efter åtgärder, se Figur 103. 

Vid justering av medeltemperaturen mellan september och maj månad, geografiska läget samt 

tillägget för transmissionen erhölls en skillnad av det totala energibehovet som minskade med 

5 MWh/år från den EKL som framfördes för objekt 1 under EPC-projektet. Det totala 

energibehovet efter åtgärder visade dock fortfarande på en ökning i jämförelse med den EKL 

som framfördes men dock en lägre ökning på omkring 9 MWh/år. En liten minskning av 

transmissionens procentuella inverkan noterades minska från 82 % till 80 %. 



96 
 

 

Figur 102. Det totala energibehovet innan åtgärder efter justering av medeltemperaturen mellan september och maj månad 
samt korrigering för det geografiska läget och ändring av tillägget för transmissionen för objekt 1, Forsdalaskolan. 

 

Figur 103. Det totala uppskattade energibehovet och de beräknade besparingarna efter åtgärder för Forsdalaskolan med 
justering för medeltemperaturen mellan september och maj månad samt korrigering för det geografiska läget och tillägget 
för transmissionen. 

Justering av besparingen av tappvarmvattnet, tillägget för transmissionen, det 
geografiska läget samt medeltemperaturen mellan september och maj månad 
Till sist rekommenderas en adderad justering av den beräknade besparingen på 

tappvarmvattnet från det tidigare använda värdet på 18 % till EKL-verktygets mall för 

vattenbesparing på 15 %. Förutom detta ändrades även nyckeltalet som presenteras i avsnitt 

8.2. med avseende på det geografiska läget. Ändringen av detta värde gav en del påslag i EKL-

verktyget och resulterade i ett nytt totalt energibehov innan åtgärder, se Figur 104, för objektet 

samt en ny uppskattat total för energibehovet efter åtgärder, se Figur 105. 

Efter justering av besparing av tappvarmvatten med tillhörande nyckeltal, tillägg för 

transmissionen, geografiska läget samt medeltemperaturen mellan september och maj månad 

erhölls att det totala energibehovet innan åtgärder fortfarande var lägre men dock endast 4 

MWh/år i jämförelse med den EKL som framfördes för EPC-projektet. Det totala 

energibehovet efter åtgärder med avseende på värme var fortfarande en ökning och i detta fall 

omkring 10 MWh högre per år än vad teknikerna hade räknat med i den EKL som framfördes. 

Den procentuella besparingen var densamma på omkring 22 % och i övrigt noterades inga 

större förändringar genom att ändra den procentuella besparingen för varmvattnet och dess 
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nyckeltal. Resultatet av de fyra justeringarna gav alltså en ökad energianvändning på 10 MWh 

än den EKL som framfördes för objekt 1. 

 

Figur 104. Det totala energibehovet innan åtgärder efter justering av medeltemperaturen mellan september och maj månad 
samt korrigering för det geografiska läget och ändring av tillägget för transmissionen och besparingen av varmvattnet med 
tillhörande nyckeltal för objekt 1, Forsdalaskolan. 

 

Figur 105. Det totala uppskattade energibehovet och de beräknade besparingarna efter åtgärder för Forsdalaskolan med 
justering för medeltemperaturen mellan september och maj månad samt korrigering för det geografiska läget, tillägget för 
transmissionen och varmvattenbesparingen med tillhörande nyckeltal. 

24.2.3. Förslag på vidare utredning av EKL 
Under utredningen av objekt 1, Forsdalaskolans EKL fanns det vissa antaganden och 

beräkningar som inte hade kommenterats och som inte gick att bekräfta som rätt eller fel. 

Exempel på sådana uppgifter anges här för förslag på vidare utredning. Observera även att de 

justeringar som presenterades i avsnitt 24.2.2. låg kvar i EKL-verktyget vid denna analys då de 

justeringarna antogs vara självklara till sitt ursprung. Notera att de ändringar som testas under 

detta avsnitt alltid har justerat tillägget för transmissionen för 0 % i avvikelse samt att 

besparingen på transmissionen höll 8-9 %. 

Valet av period 
Den valda perioden hade satts till 1,0 för objekt 1, Forsdalaskolans EKL i Nuläget och därefter 

till 0,92 i Börläget. Detta innebar att det tidigare var en drift dygnet runt och att det under 

EPC-projektets åtgärder ändrades till dagsdrift. Vid kontroll av information angivet i objektets 

PUR erhölls att drifttiderna låg på 52,5 h/vecka för TA1 och 62,5 h/vecka för TA2. De övriga 
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aggregaten TA3-TA8 hade närvarostyrning enligt PUR vilket medförde att valet av perioden 

kunde ifrågasättas om så var rimligt. I objektets EKL hade TA2 dock en drifttid på 168 timmar 

vilket försvårade tolkningen av vilken information som var korrekt. 

Valet av perioden hade inte motiverats med någon kommentar eller liknande för att ge en 

förståelse för eventuella antaganden som kan ha varit inbakad i denna data. Det antogs att 

detta skulle ha varit dagsdrift både för Nuläget och Börläget och vid den justeringen erhölls att 

det totala energibehovet innan åtgärder var 297 MWh/år (en minskning på 2 MWh/år) samt 

att den beräknade ventilationsbesparingen minskade med 4 % och omkring 6 MWh/år. 

Transmissionen ökade med omkring 4 MWh/år och ventilationen ökade med omkring 0,5 

MWh/år, se Figur 106, och den totala energiförbrukningen skulle uppgå till 233 MWh/år, se 

Figur 107. Den nya beräknade besparingen blev då 21 % istället för 22 % som var resultatet av 

de fyra justeringar som genomfördes av den ursprungliga EKL för objekt 1.  

 

Figur 106. Det uppskattade totala energibehovet inklusive de 4 justeringarna samt ändring av perioden till 0,92 i Nuläget och 
Börläget, Objekt 1, Forsdalaskolan. 

 

Figur 107. Det totala uppskattade energibehovet inklusive de 4 justeringarna och ändring av perioden till 0,92 för Nuläget 
och Börläget, Objekt 1, Forsdalaskolan. 

Flöden samt till- och frånluftstemperaturer i ventilationsaggregat 
I objekt 1, Forsdalaskolans EKL noterades ett antal beräkningarna som kunde ändras med 

avseende på hur energiingenjören genomförde sina antaganden men kunde varken bekräftas 

som godtagbara eller förkastas. För ventilationsaggregat TA2 noterades att 
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frånluftstemperaturen hade satts till 17°C vilket var samma värde som tilluftstemperaturen. 

Det skulle innebära att det inte fanns någon gratisvärme för TA2 att ta tillvara på trots 

aktiviteter i utrymmena. 

För TA2 noterades även att det i objektets EKL hade antagit ett minskat flöde på 30 % för 

aggregatet. Då TA2 idag förser både gymnastiken och omklädningsrummen utan att ha 

inkopplade spjäll kan detta ifrågasättas och bör utredas hur dessa antaganden går till väga. Vid 

kontroll av aggregatet i DESIGO INSIGHT erhölls att aggregatet gick på nästintill full kapacitet 

vid närvaro i omklädningsrummen vilket gav tecken på att ett minskat flöde på 30 % vilket var 

svåruppnåeligt. Vid justering av flödet vid Börläget till samma värde som i Nuläget erhölls 

följande data för det totala energibehovet efter åtgärder, se Figur 108. Det noterades att 

justeringen skulle innebära en ökning med 3 MWh/år med avseende på värme. 

 

Figur 108. Det totala uppskattade energibehovet inklusive de 4 justeringarna och ändring av flödet för ventilationsaggregat 
TA2 till 100 % efter åtgärder. 

Elektriska radiatorer 
Under energianvändningen i objektets EKL angavs inte de elektriska radiatorer som fanns i 

baracken som var en del av en utbyggnad av skolan. Dessa fanns enligt uppgifter från 

fastighetsskötaren innan basåret 2008. Det var dock svårt att tolka om detta har tagits med på 

någon annan post och rekommenderas därför utredas vidare. 

Byte av ventilationsaggregat TA3, TA6, TA7 samt TA8 
Under besöket av objekt 1, Forsdalaskolan noterades att 4 aggregat hade bytts ut. Tre av dessa 

hade enligt uppgifter från fastighetsskötaren haft värmebatterier som stått på vilket 

rekommenderas utvärderas ytterligare. Nu under vintern rekommenderas att detta följs upp 

för att avgöra huruvida det kan vara en förklaring till en hög elanvändning. 

24.2.4. Förslag på åtgärder av baslinjen 
Nedan presenteras de baslinjejusteringar som rekommenderas för objekt 1, Forsdalaskolan. 

Baslinjejustering av data 
På grund av de rekommenderade justeringarna av objekt 1, Forsdalaskolans EKL 

rekommenderas även en baslinjejustering för felinmatad data av medeltemperaturen mellan 

september och maj månad, det geografiska läget, tillägget för transmissionen samt 

besparingen och nyckeltalet för tappvarmvattnet. Den baslinjejusteringen skulle resultera i en 

minskad energianvändning på omkring 10 MWh/år, se Figur 105. 
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I ASC-rapporten som erhölls för objekt 1, Forsdalaskolan, noterades ett fel i det angivna data 

för den kalkylerade nivån och garanterade nivån. I den EKL som gällde för objekt 1, 

Forsdalaskolan, var det angivet att det totala uppskattade energibehovet var 222 MWh/år med 

avseende på värme, se Figur 30, avsnitt 15. I ASC-rapporten hade den kalkylerade nivån 

angivits till 199,49 MWh/år med en garanterad nivå på 207,00 MWh/år vilket i själva verket 

var 15 MWh lägre per år än den egentliga kalkylerade nivån. Den garanterade nivån hade satts 

till 3,6 % lägre än den kalkylerade nivån för att erhålla en säkerhetsmarginal. Vid beräkning av 

en ny garanterad nivå för de i objektets EKL angivna data erhölls en garanterad nivå på 230,73 

MWh/år, se Tabell 32. Vid addering av de 10 MWh/år som var ett resultat av en felberäkning 

skulle den kalkylerade nivån vara 231,47 MWh/år och den garanterade nivån omkring 240,55 

MWh/år, se Tabell 33. 

Tabell 32. Justering av ASC-rapportens data i enlighet med EKL för objekt 1, Forsdalaskolan. 

 

Tabell 33. Justering av ASC-rapportens data i enlighet med rekommenderade baslinjejustering för medeltemperaturen mellan 
september och maj månad, korrigering efter geografiskt läge samt tillägg för transmissionsförluster. 

 

På grund av denna baslinjejustering erhålls en garanterad nivå på omkring 14 % istället för 26 

% vilket inte löser problemet med den höga energianvändningen med avseende på värme men 

det gav en minskad garanterad besparing på 32,91 MWh/år i jämförelse med de ASC-rapporter 

som skapas i dagsläget. 

Baslinjejustering av igenbyggda fönster 
Under besöket av objekt 1, Forsdalaskolan noterades att samtliga fönster utom ett hade byggts 

igen i gymnastiksalen. De igenbyggda fönstren motsvarade en area av 14,4 m2 vilket togs med 

hjälp av en avståndsmätare, se nummer ett i Figur 7. För att beräkna den besparade 

transmissionsförlusten beräknades transmissionen för fönstren och därefter för de igenbyggda 

fönstren. Differensen mellan dessa värden motsvarar då den baslinjejustering som 

rekommenderas. 

För att beräkna transmissionsförlusten för fönstren behövdes antingen fönstrets U-värde eller 

värmeledningsförmåga samt dess tjocklek. Eftersom det i objektets PUR angavs att samtliga 

fönster var 2-glas antogs även gymnastiksalens fönster vara just äldre 2-glasfönster. Enligt 

energifönster.nu angavs ett U-värde för vanliga 2-glasfönster på omkring 3,0 W/m2K (EQ 

Fönster, 2015). Då erhålls att: 

𝑃𝑡 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝐷𝑈𝑇) 

Nivå MWh/år Besparing Besparing (%)

Basår 280,99 - -

Kalkylerad nivå 222,02 0,209879 20,99 %

Garanterad nivå 230,73 0,178867 17,89 %

Aktuell användning 289,54 -0,030428 -3,04 %

Användning föregående period 282,26 -0,004520 -0,45 %

Värme

Nivå MWh/år Besparing Besparing (%)

Basår 280,99 - -

Kalkylerad nivå 231,47 0,176238 17,62 %

Garanterad nivå 240,55 0,143904 14,39 %

Aktuell användning 289,54 -0,030428 -3,04 %

Användning föregående period 282,26 -0,004520 -0,45 %

Värme
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Där DUT är den dimensionerade utetemperaturen som i objektets EKL hade angivits till -30 

grader. Generellt vad DUT för Lycksele enligt EKL-verktygets mall -26 för projektet. Tinne var 

inomhustemperaturen i gymnastiken som noterades vara omkring 18°C.  

𝑃𝑡 = 3,0
𝑊

𝑚2𝐾
 ∙ 14,4 𝑚2 ∙ (291𝐾 − 247𝐾) = 1 900,8 𝑊 

För att erhålla en överblick av hur mycket det handlar om på ett år användes följande ekvation: 

𝐸 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐺𝑡 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝐺𝑡   [Wh/år] 

Som enligt ekvation 27 kan skrivas 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑛) ∙ 8760 

Där Tg beror av klimatskalet. Eftersom vi inte erhåller gratisenergin, Eg, för Forsdalaskolan 

används ett nyckeltal för Tg på +17°C som gäller för äldre bostäder (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). Normalårstemperaturen Tun var 1,8 enligt dokument som erhölls från en energiingenjör 

på Siemens. Transmissionsförlusten per år blev då: 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 3,0
𝑊

𝑚2𝐾
 ∙ 14,4 𝑚2 ∙ (290 − 274,8) ∙ 8760 ≈ 5 750

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

För att sedan ta reda på hur mycket transmissionsförluster man har genom de igenbyggda 

fönstren måste det erhålla värmemotståndet i byggnadsmaterialet, dvs. tjockleken på varje 

skikt och dess värmeledningsförmåga. Det erhölls av fastighetsenheten i Lycksele att 

Forsdalaskolans gymnastiksal hade en yttervägg som totalt var 260 mm. De igenbyggda 

fönstren hade då utifrån och in följande material; 23 mm panel, 34 mm läkt, vindpapp, 2×95 

mm regel med isolering där regelns inverkan antags vara försumbar och till sist 23 mm panel. 

Utifrån denna källa erhölls att ytan var omkring 20 m2. 

Eftersom fönstren mättes vid besöket av objektet kommer däremot 14,4 m2 att användas för 

beräkningen av fönstrets nya transmission. När tjockleken erhölls togs därefter 

värmeledningsförmågan fram för typerna av material som ingick i byggnationen. De två lager 

med panel på 23 mm samt läkten på 34 mm antogs vara gran eller tall vilket gav ett värde på 

värmeledningsförmågan på omkring 0,115 W/mK. Vindpappen var så tunn att den inte 

räknades med i detta fall och isoleringsmaterialet hade en värmeledningsförmåga på omkring 

0,038 W/mK (Cengel & Ghajar, 2011). 

För att erhålla U-värdet för konstruktionen användes följande samband (Soleimani-Mohseni, 

Bäckström, & Eklund, 2014):  

𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 =
𝛿

𝜆
 

𝑅𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 =
1

𝛼𝑖𝑛
+ 𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡,1 + 𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡,2 + ⋯ + 𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡,𝑛 +

1

𝛼𝑢𝑡
 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
 

Där δ stod för skiktets tjocklek i meter och λ stod för värmeledningsförmågan för materialet 

angivet i W/mK. 1/αin är lika med 0,13 [m2K/W] för insidan av väggen där lufttemperaturen är 

Tin och inkluderar både konvektion och strälning. 1/αut är lika med 0,04 [m2K/W] för utsidan 

av väggen samt taket och inkluderar både konvektion och strålning (Soleimani-Mohseni, 

Bäckström, & Eklund, 2014). 
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U-värdet för konstruktionen blev då: 

𝑅𝑡𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
0,023

0,115
= 0,2

𝑊

𝐾
 

𝑅𝑙ä𝑘𝑡 =
0,034

0,115
≈ 0,30

𝑊

𝐾
 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 =
0,190

0,038
≈ 5

𝑊

𝐾
 

𝑅𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 = 0,13 + 𝑅𝑡𝑟ä𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 + 𝑅𝑙ä𝑘𝑡 + 𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑅𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 + 0,04

= 0,13 + 0,2 + 0,3 + 5 + 0,2 + 0,04 = 5,87
𝑊

𝐾
 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
=

1

5,87
≈ 0,17

𝑊

𝑚2𝐾
  

Då erhölls att: 

𝑃𝑡 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝐷𝑈𝑇) 

Där DUT är den dimensionerade utetemperaturen som i objektets EKL hade angivits till -30 

grader. Generellt vad DUT för Lycksele enligt EKL-verktygets mall -26 för projektet. Tinne var 

inomhustemperaturen i gymnastiken som noterades vara omkring 18°C.  

𝑃𝑡 = 0,17
𝑊

𝑚2𝐾
 ∙ 14,4 𝑚2 ∙ (291𝐾 − 247𝐾) = 108 𝑊 

För att erhålla en överblick av hur mycket det handlar om på ett år användes följande ekvation: 

𝐸 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐺𝑡 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ 𝐺𝑡   [Wh/år] 

Som enligt ekvation 27 kan skrivas 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑔 − 𝑇𝑢𝑛) ∙ 8760 

Där Tg beror av klimatskalet. Eftersom vi inte erhåller gratisenergin, Eg, för Forsdalaskolan 

används ett nyckeltal för Tg på +17°C som gäller för äldre bostäder (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). Normalårstemperaturen Tun var 1,8 enligt dokument som erhölls från en energiingenjör 

på Siemens. Transmissionsförlusten per år blev då: 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 0,17
𝑊

𝑚2𝐾
 ∙ 14,4 𝑚2 ∙ (290 − 274,8) ∙ 8760 ≈ 326

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Differensen mellan fönstren och de igenbyggda fönstren blev då 5 424 kWh/år. Denna 

baslinjejustering rekommenderas genomföras för objekt 1, Forsdalaskolan. 

Luftvärmepump baracken 
Vid kontakt med fastighetsenheten på Lycksele kommun erhölls information och data för 

luftvärmepumpen som hade installerats i baracken som var en del av en utbyggnad (se Bilaga 

C1 och C2). Det erhölls av barackens värmebehov uppgick till 10 200 kWh varav energi till 

värmepumpen var 1 800 kWh och de direktverkande elradiatorerna var på 3 060 kWh. Den 

beräknade energianvändningen för uppvärmning hade uppskattats till 4 900 kWh/år. Denna 

ytterligare energianvändning rekommenderas läggas till med hjälp av en baslinjejustering. 

 

 



103 
 

24.3. Furuviksskolan, Flamman och Hallonet 
Nedan presenteras de förslag på åtgärder som specifikt behandlar objekt 2, Furuviksskolan, 

Flamman och Hallonet. 

24.3.1. Förslag på åtgärder av fastigheterna och deras funktion 
Vid besök av objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet erhölls att det fanns radiatorer 

som gick att reglera. Det rekommenderas installation av fasta vred som kan spärras för 

samtliga radiatorer för att erhålla en bättre reglering av inomhustemperaturen. 

Då Furuviksskolan med tillhörande byggnader var ett relativt komplext system 

rekommenderas att ny styr- och reglerutrustning installeras i samtliga fyra byggnader. Denna 

utrustning rekommenderas kopplas upp mot DESIGO INSIGHT för underlättad styrning av 

samtliga byggnader och skulle resultera i en större möjlighet för energieffektiva justeringar av 

systemen under deras verksamma tid. Förutom styr- och regler rekommenderas även att 

överväga närvarostyrd belysning i samtliga toaletter och klassrum då det under besöket 

noterades att belysningen ofta stod på hela dagarna samt att aqua ventiler installeras i 

duschrummen i gymnastiken för att undvika att de kan stå på under längre tid än nödvändigt. 

24.3.2. Förslag på åtgärder av EKL 
I objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonets EKL hade det rekommenderats att utföra 

en separat EKL för varje byggnad då samtliga hade verksamhet av olika slag samt olika 

byggnadsår med mera. Det hade även underlättat vid en utredning för att kunna observera 

vilka antaganden eller justeringar som hörde till vilken byggnad. Genom att dela upp denna 

EKL per byggnad hade en bättre bild av transmissionsförlusterna kunnat erhållas istället för 

att byta värdet på byggnadsåret som kompensation. Det rekommenderas även på lång sikt att 

bygga om ca 2/3 av fönstren i Furuviksskolan till fasta enheter för att undvika oavsiktlig 

ventilation och läckage och på så sätt erhålla lägre transmissionsförluster.  

Få åtgärder genomförts av objekt 2 vilket kunde ifrågasättas. I andra objekt fanns det i vissa 

fall dokumenterat att det rekommenderades att ett byte av fönster skulle genomföras men att 

det inte höll återbetalningstiden men i detta fall fanns det inte några kommentarer kring detta. 

24.3.3. Förslag på vidare utredning av EKL 
Det rekommenderas en fortsatt utredning av de minskade transmissionsförlusterna som 

noterades i objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonets EKL. Det var angivet en 

besparing efter åtgärder på 9 % vilket motsvarade 16 055 kWh/år. Av dessa stod de 

vattenbesparande åtgärderna för 2 415 kWh/år samt en mindre transmissionsförlust på grund 

av det minskade flödet i VA1. Resterande transmissionsbesparing hade inte motiverats. 

24.3.4. Förslag på åtgärder av baslinjen 
Vid besöket av objekt 2, Furuviksskolan, Flamman och Hallonet erhölls information om en 

felaktig baslinjejustering. Det hade noterats och genomförts en baslinjejustering av taket på 

gymnastiksalen när det i själva verket var en del av skolan som hade tilläggsisolerats. Ytan för 

taket på gymnastiken respektive den del av skolan som blev tilläggsisolerad beräknades enligt 

nedan. Måtten var tagna med hjälp av avståndsmätaren, se nummer 1 i Figur 7, men fick till 

viss del uppskattas på grund av byggnadens komplexitet genom att ta givna värden från 

avståndsmätaren och därefter gå på skalan i skolans ritning. 

𝐴𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘𝑒𝑛 = 16 𝑚 ∙ 17,049 𝑚 = 272,784 𝑚2 ≈ 273 𝑚2 

𝐴𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 = 8,7 𝑚 ∙ 27,5 𝑚 = 239,25 𝑚2 ≈ 239 𝑚2 
𝐴𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎

𝐴𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘𝑒𝑛
=

239

273
= 0,87546 ≈ 0,88 

1 − 0,88 = 0,12 = 12 % 
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Enligt baslinjejusteringen som hade beräknats var transmissionsbesparingen på 7 700 kWh/år 

för en yta som hade uppskattats till 272,9 m2. Den yta som i själva verket hade tilläggsisolerats 

var enligt ovan 12 % mindre och det fanns inga dokumenterade beräkningar för denna 

baslinjejustering då de hade gått förlorade i ett datahaveri enligt vederbörande. Det medförde 

i sin tur att en kontroll av dessa beräkningar inte kunde genomföras utan betraktades istället 

som korrekta i sitt utförande. Då gymnastiksalen och skolan hade samma byggnadsår och båda 

ytorna hade källare antogs att den tilläggsisolering som lades till skulle påverka 

transmissionsförlusten i skolan på ett liknande sätt. Om så hade varit fallet hade 

baslinjejusteringen varit följande: 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑛𝑦 = 7 700 ∙
𝐴𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑣 𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎

𝐴𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘𝑒𝑛
= 7 700 ∙ 0,88 = 6 776

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

𝐷𝑖𝑓𝑓 = 7 700 − 6 776 = 924 
𝑘𝑊ℎ

å𝑟
 

Detta alternativ hade inneburit att baslinjen hade ökat med omkring 1 MWh/år i relation till 

dagens läge. För att erhålla en översikt av hur stor påverkan det hade att räkna ut den nya 

baslinjen genomfördes en översiktlig beräkning för att därefter jämföra med den tidigare 

beräknade baslinjejusteringen. Vid kontakt med fastighetsenheten i Lycksele kommun erhölls 

att ytan som hade tilläggsisolerats var omkring 240 m2 vilket överensstämde med ytan som 

uppskattades på plats vid besöket. Det erhölls även att det var 400 mm Isocell 

cellulosaisolering som hade adderats till bjälklaget. Det angavs att värmeledningsförmågan var 

omkring 0,039-0,046 W/mK. Vilket skulle innebära ett ökat U-värde: 

𝑈𝑙å𝑔 =
1

𝑅𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
=

1

0,039
≈ 25,64

𝑊

𝑚2𝐾
 

𝑈ℎö𝑔 =
1

𝑅𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎
=

1

0,046
≈ 21,74

𝑊

𝑚2𝐾
 

Vilket innebar att U-värdet för denna tilläggsisolering låg någonstans mellan 21,74 och 25,64 

W/m2K. Vid beräkning av endast transmissionsförlusten genom detta lager erhölls följande: 

𝑃𝑡,𝑙å𝑔,𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) = 25,64 ∙ 239 ∙ (293 − 247) ≈ 282 𝑘𝑊 

𝑃𝑡,𝑙å𝑔,𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘𝑒𝑛 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) = 25,64 ∙ 239 ∙ (291 − 247) ≈ 270 𝑘𝑊 

𝑃𝑡,ℎö𝑔,𝑠𝑘𝑜𝑙𝑎 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) = 21,74 ∙ 239 ∙ (293 − 247) ≈ 239 𝑘𝑊 

𝑃𝑡,ℎö𝑔,𝑔𝑦𝑚𝑛𝑎𝑠𝑡𝑖𝑘𝑒𝑛 = 𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) = 21,74 ∙ 239 ∙ (291 − 247) ≈ 229 𝑘𝑊 

Transmissionsförlusten låg alltså någonstans mellan 239-282 kW för skolan och mellan 229-

270 kW för gymnastiksalen. Dock måste verksamhetstiden tas i beaktning då gymnastiksalen 

har en avsevärt lägre verksamhetstid i jämförelse med skolans verksamhet vilket påverkar 

transmissionsbesparingen ytterligare. Det bör även tas i åtanke att typen av ventilation var 

olika i de två fallen. Gymnastiken hade en frånluftsfläkt utan värmeåtervinning och skolan 

hade en roterande VVX med FTX-system. Det var dock oklart om den beräknade baslinjen 

hade justerats efter detta eller inte. 

24.4. Storgården 
Nedan presenteras de förslag på åtgärder som specifikt behandlar objekt 3, Storgården. 

24.4.1. Förslag på åtgärder av fastigheterna och deras funktion 
För objekt 3, Storgården, fanns det utrusning som var isolerad med asbest. Dessa 

rekommenderas avlägsnas och isoleras på nytt. De rör som redan idag hade frilagts från asbest 

skall även isoleras på nytt. Över lag noterades att majoriteten av utrustningen vara gammal 

och rekommenderas bytas ut för att sedan kunna koppla in styr- och reglerutrustning för 
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uppkoppling mot DESIGO INSIGHT. Detta rekommenderas för att kunna genomföra 

energieffektiviserande styrningar av systemen. Som det såg ut vid besöket var det svårt att 

genomföra några effektiviseringar överhuvudtaget i ett så stort objekt. 

Ett annan rekommenderad åtgärd var ventilationen. I dagsläget ventileras bottenplan och plan 

1 i Hus C på helfart mellan 06.00-16.00 vilket inte stämmer överens med dagens verksamhet 

som huserar i lokalerna. Under dagen bör de barn som bor i Hus C vara på skolan. Den aktivitet 

som var i Hus C under dagen var lunchen som samtliga åt på boendet. Det rekommenderas ny 

styr på ventilationsaggregat TA3/FA3 som anpassas efter den nuvarande verksamheten. 

Till sist rekommenderas att frånluftsröret i ventilationsaggregat TA3/FA3 antingen byggas om 

och ledas på insidan av husets yttre konstruktion eller isoleras för att undvika att frånluften 

kyls på vägen tillbaka till aggregatet och försummar värmeåtervinningen. Balkongdörrarna i 

Hus A rekommenderas ses över och åtgärdas för att undvika fuktskador vid balkongdörrarna 

och uppe på vindsvåningen i Hus A rekommenderas en omfattande utredning av husets tak då 

det under en längre tid funnits problematik med läckage. 

24.4.2. Förslag på åtgärder av EKL 
I objekt 3, Storgårdens EKL fanns en del åtgärder som kom att påverka beräkningarna med 

avseende på värme. Det fanns åtgärder som kunde genomföras i och med detta och de 

presenteras stegvis nedan. 

Justering av till- och frånluftstemperaturer 
I Storgårdens EKL noterades att tilluftstemperaturen mellan Nuläget och Börläget hade 

ändrats för aggregat TA2/FA2. Under Nuläget var tilluftstemperaturen 23°C och en 

frånluftstemperatur på 23°C vilket innebar att ingen gratisvärme, Eg, togs tillgodo. I börläget 

hade tilluftstemperaturen satts till 21°C och frånluftstemperaturen till 23°C vilket motsvarade 

en gratisvärme på omkring 2°C. Antagandet att det inte fanns någon gratisvärme innan 

åtgärder var relativt osannolikt vid ett boende som hade verksamhet dygnet runt om något 

mindre under nätterna. Det hade varit sannolikt att i Nuläget ha en frånluftstemperatur på 

25°C. Den beräknade besparingen efter åtgärder kan därför ifrågasättas i detta fall. Vid 

justering av tilluftstemperaturen i Nuläget till 21°C försvinner den totala besparingen på 

ventilationen men det uppskattade energibehovet efter åtgärder med avseende på värme var 

konstant, se Figur 109. 

 

Figur 109. Det totala energibehovet efter åtgärder för objekt 3, Storgården efter justering av tilluftstemperaturen i Nuläget 
till 21°C. 
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Vid antagandet att det istället var 23°C som var det korrekta värdet på tilluftstemperaturen 

och att frånluften skulle ha varit 25°C på grund av gratisvärme i både Nuläge som Börläge 

erhölls en avvikelse på 5 % för det totala energibehovet. Avvikelsen innebar att tillägget för 

transmissionen var tvunget att justeras med 5 kWh/m2, från -7 kWh/m2 till -2 kWh/m2 under 

Nuläget. Sedan justerades transmissionen i börläget till de 17 %, den procentuella besparing 

som hade antagits för objektet i dess EKL. Det antogs vara densamma med avseende på de 

åtgärder som införts av objektets klimatskal. Det totala uppskattade energibehovet efter 

åtgärder ökade med omkring 26 MWh/år med avseende på värme till skillnad från objektets 

EKL och besparingen på ventilationen blev noll, se Figur 110. 

 

Figur 110. Det totala energibehovet efter åtgärder för objekt 3, Storgården efter justering av tilluftstemperaturen till 23°C och 
frånluftstemperaturen till 25°C i såväl Nuläge som Börläge. 

Tredje scenariot som antogs för till- och frånluftstemperaturen i aggregat TA3/FA3 var 

avsaknaden av gratisvärme och en till- och frånluftstemperatur på 23°C under både Nuläge 

och Börläge. Det totala uppskattade energibehovet efter åtgärder med avseende på värme blev 

då en ökning på 29 MWh/år till skillnad från objektets EKL, se Figur 111. 

 

Figur 111. Det totala energibehovet efter åtgärder för objekt 3, Storgården efter justering av tilluftstemperaturen till 23°C och 
frånluftstemperaturen till 23°C i såväl Nuläge som Börläge. 
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Justering av tappvarmvattentemperaturen 
Vid besöket av objekt 3, Storgården, noterades att tappvarmvattentemperaturen var omkring 

61°C fastän den skulle vara sänkt till omkring 52°C. Vid justering av detta i EKL-verktyget var 

det även nödvändigt att justera transmissionsbesparingen, den justerades från 17 % till 

omkring 11 % och den uppskattade besparingen med avseende på vattenanvändningen 

ändrades till 10 % på grund av att endast de gemensamma toaletterna och kranarna hade 

åtgärder om vattenspar. Resultatet redovisas i Figur 112. 

  

Figur 112. Det totala energibehovet efter åtgärder för objekt 3, Storgården efter justering av tappvarmvattentemperaturen. 

Justeringen gav en ökad energianvändning med avseende på värme med omkring 22 MWh/år. 

24.4.3. Förslag på åtgärder av baslinjen 
För objekt 3, Storgården fanns inga förslag på åtgärder av baslinjen. 

25. Diskussion  
EPC-projektet är ett intressant och beprövat koncept som används i stor grad runt om i 

världen. Projektet har dock både styrkor och svagheter. Under denna analys har tre 

problemobjekt i ett EPC-projekt i Lycksele kommun studerats men det är viktigt att poängtera 

att EPC-projekt över lag fungerar bra, annars skulle det inte användas i så stor omfattning. 

Faktum är att marknaden och antalet entreprenörer ständigt ökar inom området i dagsläget. 

Fördelen med att använda sig att ett EPC-projekt är bland annat att åtgärdspaketen tas fram 

för ett större antal objekt och att de samlade beståndet får en översiktlig beräknad lönsamhet 

vilket möjliggör flertalet åtgärder. På så vis kan användningen av effektiva och billiga åtgärder 

för att sedan betala för de större och mer omfattande åtgärderna som inte ger lika stora 

besparingar i det korta loppet. Nackdelen med EPC-projekt är dock ett moment 22 som 

uppstår i Fas 1. I Fas 1 genomförs underlaget för hela projektet men det är även den fas i 

projektet som entreprenören inte får betalt för om de inte kommer överens om att genomföra 

de andra faserna med beställaren. Detta gör hela Fas 1 mycket riskfylld och viktigt för hela 

projektets utfall. Enligt information från en energiingenjör på Siemens har de omkring en halv 

till en hel dag på sig att inventera varje objekt vilket är ytterst lite tid för att kunna analysera 

och ta reda på vilka åtgärder som ska genomföras. Under denna analys användes en till en och 

en halv dag för att analysera och utvärdera objekten men då erhölls all information om 

systemen och andra uppgifter som studerades noggrant redan innan besöket. Eftersom det är 

lite tid som kan gå till inventeringen och sedan även beräkningarna på de energibesparande 

åtgärderna är det inte konstigt att det var saker som hade missats vid inventeringen och fel 
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som smugit sig in i de energitekniska beräkningarna. Det är här moment 22 uppstår. Det går 

inte att lägga för mycket resurser på den fas som inte blir betalad om inte affären går i lås och 

de två parterna skriver kontrakt på de två följande faserna, samtidigt är Fas 1 den viktigaste 

fasen för projektet. I artikeln skriven av P.Lee, P.T.I. Lam och W.L. Lee beskrev de att de största 

riskerna i EPC-projekt var dels att beställaren skulle ha svårt att betala för projektet under så 

lång tid, osäkerheter kring baslinjeberäkningarna och förhöjda kostnader för entreprenören 

vid icke fungerande installationer (Lee, Lam, & Lee, 2015). 

Det noterades att de olika teknikerna hade olika erfarenheter med sig när de genomförde sina 

inventeringar. En del av objekten hade mycket fokus på styr- och reglerteknik medan andra 

hade stort fokus på elanvändningen. Exempelvis var det olika mycket detaljer om 

elanvändningen som noterades i de olika objektens EKL. Detta hade kunnat undvikas om 

inventeringen istället hade utförts av tekniker i grupp om 2-3 personer med olika specialiteter. 

Även om det skulle kräva mer resurser skulle det mest troligt leda till en mer sammansatt 

inventering. Då hade även ett flertal ögon varit inne i EKL-verktyget och kunnat rätta till felen 

innan slutmaterialet kom fram till beställaren och en högre och jämnare kvalité hade uppnåtts. 

Även om timmarna bör användas sparsamt i Fas 1 för att kunna ge beställaren ett bra pris för 

projektet i sin helhet kan upplevelsen av EPC-projektet höjas och erhålla en bra 

marknadsföring för framtida projekt. Detta poängterades även av Lee, Lam och Lee, i deras 

artikel poängterade de vikten av att ha en positiv marknadsföring av EPC-projekt som redan 

har utförts (Lee, Lam, & Lee, 2015). Dessutom skulle det kunna leda till att flertalet objekt fick 

fler åtgärder utförda då teknikerna skulle titta på systemen med olika infallsvinklar efter deras 

egen specialitet och kunskapsområde. 

Projektets komplexitet yttrar sig även i dess storlek. I detta fall hade projektet en 

återbetalningstid på nio år vilket innebär att Fas 3 sträcker sig till hela nio år efter åtgärdernas 

utförande. Detta ställer höga krav på båda parter när det kommer till kommunikation under 

samtliga faser under hela projektet. Redan under Fas 1 hålls PUR-möten där 

energiingenjörerna sätter sig efter sin inventering och sina beräkningar tillsammans med 

fastighetsskötare hos beställaren. Här är det viktigt att samtliga deltar och försöker få ut så 

mycket som möjligt av mötena för att undvika fel i angivna uppgifter för samtliga objekts PUR. 

Under Fas 2 utförs åtgärderna vilket inte ställer lika höga krav på kommunikationen för att 

sedan öka igen i Fas 3. Under Fas 3 är själva uppföljningen, här är det av stor vikt att de två 

parterna samarbetar tätt tillsammans för att få ned alla detaljer över vad som händer i samtliga 

objekt. Ett exempel på detta var Forsdalaskolan som hade byggt igen fönstren i gymnastiksalen 

och installerat en hiss samt luftvärmepumpen i baracken men inte meddelat entreprenören 

om detta. Då genomförs inga baslinjejusteringar för dessa ändringar vilket i sin tur påverkar 

de ASC-rapporter som kontinuerligt genomförs. ASC-rapporterna ligger sedan till grund för 

hur objektet ser ut i jämförelse med den garanterade nivån för energianvändningen. Den långa 

projekttiden leder även till att nyckelpersoner inom projektet från båda parter kan ha avslutat 

sin anställning eller gått i pension vilket gör projektet sårbart och det blir av yttersta vikt att 

samtlig information dokumenteras noggrant. När nya personer kommer in i projektet från 

någon av parterna bör de få tillgång till så mycket information som möjligt för att kunna sätta 

sig in i sin position i arbetet. Då vet de vad som förväntas av dem i projektet och vad de har 

enats om när de två parterna ingått avtal med varandra. 

När det kommer till de tre objekten som analyserades och utvärderades under detta projekt 

noterades att Forsdalaskolan enligt ASC-rapporten hade en värmeanvändning på 75 MWh/år 

mer än den garanterade nivån för objektet efter åtgärder. Med de 4 justeringar som 

rekommenderats, samt justering av perioden för ventilationsaggregaten och justeringen av 

flödet i TA2 skulle det ge en baslinjejustering på omkring 14 MWh/år men då var det även ett 

fel i ASC-rapporten som hade noterats sedan innan. Där hade fel kalkylerad nivå satts in i 

databasen vilket i sin tur gav fel garanterad nivå för objektet. Vid en närmre kontroll av detta 
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skulle den nya garanterade nivån med avseende på dessa 14 MWh/år bli 245,3 MWh/år vilket 

skulle innebära att Forsdalaskolan skulle ha en värmeanvändning på omkring 37 MWh/år mer 

än garanterade nivån. Detta är ingen fullständig lösning på varför Forsdalaskolan använder 

mer än beräknat men det minskar luckan mellan aktuella användningen och den garanterade 

nivån. 

I övrigt har det varit svårt att uppskatta hur de förslag på åtgärder som angavs skulle komma 

att påverka objektens värmeanvändning då det var svårt att utföra vissa typer av mätningar, 

beräkningar och antaganden. Ett exempel på detta var flödena i ventilationsaggregaten. Där 

uppstod oftast problem med att ventilationen försvann under tak och att det inte fanns någon 

plats för att erhålla till- och frånluftsflödet på grund av att rören inte var tillräckligt långa för 

att kunna försäkra sig om icke turbulenta flöden. De flöden som erhölls från dokumentation 

har därför antagits vara korrekta i de fallen. När det kommer till Furuviksskolan, Flamman och 

Hallonet samt Storgården är rekommendationerna mer inriktade på styr- och reglerutrustning 

vilket har varit svårt att beräkna med avseende på de gamla nuvarande systemen men troligtvis 

kan det generera stora besparingar då det idag knappt går att genomföra några optimeringar 

av systemen. Ett exempel på detta var tappvarmvattentemperaturen som i Storgården hade 

noterats till 62°C vid inventeringen för att sedan i PUR ha angivits en sänkning ned till 52°C 

men vid besöket av objektet var temperaturen på tappvarmvattnet ändå omkring 61°C. Detta 

berodde mest troligt på att styrningen för tappvarmvattnet var så pass gammal att en sänkning 

inte kunde genomföras och hållas. 

En annan viktig del att ta i beaktning vid ett EPC-projekt är det mänskliga beteendets inverkan 

på objektens energieffektivitet. Under enkätundersökningen noterades vissa väsentliga 

beteenden som kan ha inverkan på de energitekniska systemen. Bland dessa var det noterat att 

det både i objekt 1 och 2 fanns tendenser till att personerna som var verksamma i objekten 

kunde öppna fönstren när de upplevde att det var för varmt eller dålig ventilation. Detta kan 

rubba ventilationssystemet och försämra dess funktion. Delvis tappar man 

värmeåtervinningen och även flödena kan påverkas genom att öppna fönstren. Att personalen 

även kände igen sig i att öppna dörrar för att erhålla bättre cirkulation kan i själva verket bero 

på en för hög inomhustemperatur vilket leder till sämre omblandning och upplevs då som dålig 

ventilation. Om detta problem inte uppmärksammas utan hanteras på egen hand kan det 

stjälpa systemet. Dessutom har hall och kapprum oftast en annan temperatur som ska hållas 

(se Bilaga A) vilket kan leda till att systemet går in för att värma även dessa utrymmen till 

samma temperatur som det andra utrymmet. Enligt artikeln skriven av Desmedt, Vekemans 

och Maes ansåg de att det bästa sättet att arbeta med energieffektivisering mot bostäder var 

med större kampanjer och varierade motivatorer. De beskrev även svårigheterna med att 

uppnå energieffektivitet om inte de verksamma personerna i fastigheterna såg fördelar i form 

av ekonomiska vinster eller annan vinning (Desmedt, Vekemans, & Maes, 2008). Detta kan 

även kopplas till dessa objekt. Personalen i objekten kanske inte har tillräckligt med 

information om huruvida deras beteende kan påverka de energitekniska systemen och 

intresset kan vara lågt då de inte vet vad de får ut av det heller. Detta kan vara anledningen till 

att det hade upplevts svårt att nå ut till personalen på objekten då de överordnade inte har 

uppfattat vikten av informationsmöten om EPC-projektet och dess syfte.  

Då detta projekt var en analysering och utvärdering av ett EPC-projekt och samtliga faser fanns 

det ett antal olika delmoment som kan inneha felkällor. Antagandet att samtliga data som inte 

kunde motbevisas antogs vara sanna är ett exempel på detta. Det finns ingenting som 

garanterar att EKL-verktyget inte har några felkällor. Det som dock talar för EKL-verktyget är 

att det är utformat efter en stor erfarenhet inom EPC-projekt och beräkningar som är väl 

beprövade av entreprenören. Andra felkällor kan vara de muntliga uppgifter som erhållits 

under projektet. Det kan vara små detaljer eller årtal som kan fela. Mätningar som har utförts 

kan ha små avvikelser men samtliga mätningar har utförts av samma person i fråga vilket 
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minskar skillnader mellan de mätningar som har tagits under studien. En annan felkälla kan 

även bero på om all dokumentation har hittats och om samtlig information har kommit med i 

studien. Detta har försökts undvikas genom att systematiskt gå igenom samtliga dokument 

med avseende på samtliga tre objekt som sedan har markerats med tre olika typer av 

markeringar för att sedan sammanställas i textformat. 

När det kommer till förslag på framtida arbeten bör möjligheten till mindre projekt studeras. 

Vid denna storlek på EPC-projekt som Lycksele har varit blir det lätt att vissa objekt blir mer 

prioriterade än andra. Ett exempel på detta fanns i de tre objekt som analyserades där flertalet 

åtgärder genomfördes på Forsdalaskolan medan de andra två objekten bara fick vattenspar 

och någon mindre åtgärd. När beställaren går ut med en så pass stor satsning som ett EPC-

projekt kan de som bor i kommunen bli förvirrade av att vissa objekt får flertalet åtgärder och 

andra inga alls och ett gap kan uppstå mellan olika objekt och dess prestanda. Utifrån detta 

kan det ibland vara av vikt att kunna utföra mindre antal objekt som ett projekt. Att de som 

bedöms vara svåra att inkludera i projektet kanske ska buntas ihop och utföras i ett senare 

skede där de får flertalet åtgärder utförda och kan komma upp i samma standard som de övriga 

objekten. 

Ett annat förslag på framtida arbeten är att utveckla en broschyr för de som arbetar och lever 

i objekten. Om det inte finns resurser eller intresse kan detta vara ett bra sätt att ändå nå ut till 

allmänheten. Här kan en introduktion till EPC-projekt ges, vad det har för syfte och hur de 

som är verksamma i objekten kan arbeta med för att objekten ska kunna uppnå bästa möjliga 

resultat. Dessa broschyrer bör skapas med avseende på olika typer av objekt, lägenhetshus, 

kommunala enheter som exempelvis skolor, äldreboenden med mera. 

Till sist rekommenderas att man vid framtida arbeten avgör om det bör finnas med någon typ 

av simulering vid uppföljning av problemobjekt. Det är ett bra sätt att kontrollera om det skulle 

vara klimatskalet eller byggnadens prestation som sätter gränser för de 

effektiviseringsåtgärder som genomförts. För objekt 1, Forsdalaskolan, som i detta fall 

simulerades hade många enklare åtgärder utförts men kan man verkligen garantera att desto 

fler åtgärder ger bättre resultat? När man plockar de åtgärder som ska kräva minst andel 

ingrepp på objektet samt bäst ekonomi gentemot de ekonomiska besparingarna, kan man då 

garantera att de fungerar i ett linjärt samband eller finns det en begränsning i byggnadens 

klimatskal som i sin tur ger en faktor på hur bra dessa effektiviseringar blir? Genom att 

genomföra mer detaljerade simuleringar kanske dessa typer av frågeställningar kan besvaras. 

26. Slutsats 
 Fas 1 är en kritisk del av ett EPC-projekt. 

 Inventeringen sätter grunden för projektets utfall, dvs. hur fastigheternas förbrukning 

kommer att förändras efter åtgärder. 

 EPC-projektets storlek sätter krav på god kommunikation, dokumentation och uppföljning 

som båda parter måste vara förberedda på. Extra viktigt är det för beställaren att veta 

vilken roll de har i de olika faserna. Om detta inte tillgodoses kan det leda till direkt 

påverkan på EPC-projektets utfall och objektens förbrukningsstatistik. 

 Analysen gav inga direkta och konkreta svar på den höga energianvändningen utan kan 

vara ett resultat av ett flertal olika anledningar som exempelvis, beräkningsfel, antaganden, 

mänskligt beteende med mera. 
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Följande mål uppfylldes under arbetets gång: 

 En analys av EPC samt EKL för samtliga objekt genomfördes med avseende på 

värmeförbrukningen. 

 En analys av de åtgärder som hade genomförts för varje objekt genomfördes med avseende 

på värmeförbrukningen. 

 Förslag på åtgärder av EPC samt EKL gavs. 

 En översiktlig simulering av ett objekt genomfördes. 

 Förslag på åtgärder gavs med avseende på värmeförbrukningen. 

  



112 
 

Referenser 
AB Svensk Byggtjänst & Föreningen Byggandets Kontraktskommitté, BKK. (2011). Allmänna 

bestämmelser ABT 06. Mölnlycke: Elanders Fälth & HÄssler AB. 

Boverket. (den 20 05 2014). OVK - obligatorisk ventilationskontroll. Hämtat från Boverket: 

http://www.boverket.se/sv/byggande/halsa-och-inomhusmiljo/ventilation/ovk/ 

Cengel, Y. A., & Ghajar, A. J. (2011). Heat and masstransfer 4th edition. New York: McGraw-

Hill Companies Inc. 

Concerted action EPBD. (den 01 09 2014). Home. Hämtat från Concerted Action - energy 

performance of buildings: http://www.epbd-ca.eu/ 

Dascalaki, E., Balaras, C., Gaglia, A., Droutsa, K., & Kontoyiannidis, S. (2012). Energy 

performance of buildings - EPBD in Greece. 

Desmedt, J., Vekemans, G., & Maes, D. (2008). Ensuring effectiveness of information to 

influence household behaviour. 

Enerdata intelligence consulting. (2012). ODYSSEE: Energy Efficiency Database. Hämtat 

från Enerdata.net: 

http://www.enerdata.net/enerdatauk/knowledge/subscriptions/database/energy-

efficiency-indicators.php 

Energimyndigheten . (2009). Att tilläggsisolera hus - fakta, fördelar och fallgropar. 

Stockholm: CM-gruppen. 

Energimyndigheten I. (2004). Handbok för kartläggning och analys av energianvändning - 

Tips och råd från energimyndigheten. Eskilstuna: Energimyndigheten. 

EQ Fönster. (2015). Vad säger etiketten? Hämtat från Energifonster.nu: 

http://www.energifonster.nu/sv/fakta/vad-sager-etiketten.aspx 

EQUA. (2015). Historia. Hämtat från EQUA: http://www.equa.se/se/about-us/history 

EQUA II. (2015). IDA Indoor Climate and Energy. Hämtat från EQUA: 

http://www.equa.se/se/ida-ice 

Forskningsprogrammet EFFEKTIV. (2003). Tappvarmvatten i flerbostadshus. Borås: 

Centrum för Effektiv Energianvändning (CEE). 

Korsfeldt, T., & Andersson, A. (2006). Energy Performance Contracting - en vinnande 

energieffektiviseringsaffär för alla inblandade parter. Eskilstuna: Statens 

energimyndighet. 

Lee, P., Lam, P., & Lee, W. (den 24 Januari 2015). Risks in Energy Performance Contracting 

(EPC) projects. Energy and Buildings, ss. 116-127. 

Siemens AB. (2015). EPC i kommunernas energiarbete - Mycket kvar att spara. Upplands 

Väsby: Siemens AB. 

SIEMENS AB Industry Sector Building Technology Devision. (2009). DESIGO 

byggnadsautomationssystem - flexibelt och energieffektivt. Huddinge: Xerox 

Mediacenter. 

Soleimani-Mohseni, M., Bäckström, L., & Eklund, R. (2014). EnBe energiberäkningar - 

formler, ekvationer, data och diagram. Lund: Studentlitteratur AB. 



113 
 

Umeå, S. B. (September 2015). EPC. (L. Svarvare, Intervjuare) 

Warfvinge, C., & Dahlblom, M. (2010). Projektering av VVS-installationer. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

 



- 1 - 
 

Bilaga A – Inomhustemperaturer  
Bör- och minimivärden med högsta tillåtna differens för inomhustemperaturerna som 

fastställdes under Fas 1 i EPC-projektet i Lycksele kommun. 

 

* För dessa fastigheter har specifikt överenskommen inomhustemperatur gjorts på grund av 

den verksamhet som bedrivs i fastigheten. 

  

Verksamhet Minvärde enl förf. [°C] Överensk. Bv [°C] Diff Bv [°C]
Entréhall 18 18 ±1°C

Entréhall Kommunhuset

Klassrum 19-21 20 ±1°C

Verkstadslokaler 

(Tannbergsskolan) 16 18 ±1°C

Laboratorielokal 20 20 ±1°C

Korridor 18 18 ±1°C

Konferensrum 19-21 20 ±1°C

Kapprum 18 18 ±1°C

Trapphus i hyreshus 15 15 ±1°C

Expedition/Kontorslokal 20 20 ±1°C

Personal/Elevutrymmen,

dagrum, restaurang, matsal 20 20 ±1°C

Källare 8-15 10 ±1°C

Varmförråd 8-15 10 ±1°C

Gymnastiksal 16-18 16 ±1°C

Omklädningsrum 20 20 ±1°C

Förskolor 19-21 21 ±1°C

Daghem 19-21 21 ±1°C

Skötrum 22 22 ±1°C

Bostad dagtid 20 20 ±1°C

Bostad nattetid 19 19 ±1°C

Bad- och duschrum 21 21 ±1°C

Varmgarage 5 10 ±1°C

Skyddsrum 8-15 10 ±1°C

Vårdavdelning 21 21 ±1°C

Behandlingsrum 23 23 ±1°C

Undersökningsrum 23 23 ±1°C

Tandvårdslokaler 20 20 ±1°C

Verkstadslokaler 16 16 ±1°C

Storgården * 23 ±1°C

Hjärtat * 23 ±1°C

Tuggengården ej * ±1°C

verksamhet
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Bilaga B – Frågeställningar och inspektionsmaterial för besök 

av objekten. 
Nedan presenteras de frågeställningar och inspektionsmaterial för de besök som utfördes av 

samtliga objekt. Dessa punkter låg som grund för besökets upplägg och struktur. 

Frågeställningar & inspektionsmaterial för objekt 1, Forsdalaskolan. 
Före besöket, vid genomgången av Forsdalaskolans PUR, byggmöten och annan 

dokumentation lades en struktur för generella frågeställningar samt vad som skulle 

inspekteras och kontrolleras i fastigheten. 

Följande frågeställningar fanns innan inspektionen 

 Har det skett några projekt i fastigheten? 

 Finns det nya installationer eller utrustning? 

 Har det skett några ändringar i källaren där fjärrvärmecentralen och 

cirkulationspumparna finns? 

 Har Siemens supportercenter genomfört några förändringar? 

 Har vaktmästaren genomfört några ändringar? 

 Hur ofta används gymnastiksalen utanför skoltid? Har det blivit några skillnader på den 

aktiviteten? 

 Är barackerna uppkopplade på samma vatten- och elmätare som själva objektet? 

Följande protokoll skapades för inspektion och kontroll av fastigheten  

 Tätning av öppningsbara fönster. 

 Inomhustemperaturer i fastighetens olika utrymmen. 

 Timer i gymnastiksalen, hur den används. 

 Fläktluftvärmaren samt den gamla utrustningen, samt vilken luft man värmer. 

 Reglerutrustningen i fjärrvärmecentralen, isolering med mera. 

 Cirkulationspumparna, ventiler, läckage etc. 

 Radiatorventiler i källaren. 

 Radiatorerna i omklädningsrummen samt gymnastiksalen. 

 Närvarobelysning i toaletter och förrådsutrymmen. 

 Tappvarmvattentemperatur. 

 Frånvarogivare i omklädningsrum samt gymnastiksalen. 

 Frånvarogivare i rum 258 och 259 samt belysningsstyrning. 

 Huvudsäkring el, 125 A till 100 A. 

 CO2-givaren som togs bort. 

 Kammarfläktar i fläktrummet. 

 

Frågeställningar & inspektionsmaterial för objekt 2, Furuviksskolan, 

Flamman och Hallonet. 
Före besöket, vid genomgången av Furuviksskolan, Flamman och Hallonets PUR, byggmöten 

och annan dokumentation lades en struktur för generella frågeställningar samt vad som skulle 

inspekteras och kontrolleras i fastigheten. 

Följande frågeställningar fanns innan inspektionen 

 Har det skett några projekt i fastigheten? 

 Finns det nya installationer eller utrustning? 
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 Har vaktmästaren genomfört några ändringar? 

 Hur ofta används gymnastiksalen utanför skoltid? Har det blivit några skillnader på den 

aktiviteten? 

Följande protokoll skapades för inspektion och kontroll av fastigheten 

 Vattenbesparande åtgärder i objektet. 

 Luftflöden ventilationsaggregat. 

 Inomhustemperaturer i fastighetens olika utrymmen. 

 Temperatur tappvarmvatten. 

 Gymnastiksalen. 

o Tilläggsisolering av taket. 

o Igenbyggda fönster. 

 Golvad vindsvåning höga delen av skolan. 

 Nya förskolan och den rivna paviljongen. 

 Direktverkande elen i Hallonet. 

 TA1 i Hallonet; 

o Åtgärder. 

o Installationer. 

 Klassrumsaggregaten och de äldre tilluftsaggregaten med tillhörande FF. 

 Ventilation Flamman. 

 Styrbyte TAC. 

 5-stegstrafo i köket. 

 T5-armaturer. 

 Totala personbelastningen samt belastning per byggnad. 

 Verksamhetstider. 

 Direktverkande el. 

 Tilluftstemperatur. 

 Takbjälklaget låga delen. 

 Mätaren för fjärrvärme. 

 

Frågeställningar & inspektionsmaterial för objekt 3, Storgården. 
Före besöket, vid genomgången av Storgårdens PUR, byggmöten och annan dokumentation 

lades en struktur för generella frågeställningar samt vad som skulle inspekteras och 

kontrolleras i fastigheten. 

Följande frågeställningar fanns innan inspektionen 

 Har det skett några projekt i fastigheten? 

 Finns det nya installationer eller utrustning? 

 Har vaktmästaren genomfört några ändringar? 

Följande protokoll skapades för inspektion och kontroll av fastigheten 

 Vattenbesparande åtgärder 

 Temperatur tappvarmvatten 

 Temperatur i lokaler och utrymmen 

 Belysning korridorer 

 Luftflöden TA2/FA2 och TA3/FA3 samt nya fläktar och FRO 

 Byte av aggregat TA2/FA2 
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 Nytt aggregat 

 Byte av fönster 

 Montering av solskydd till fönstren 

 Stickprov tätningslister fönster 

 Antal öppningsbara fönster per rum 

 Igenbyggda fönster 

 Byte av huvudvärmebärarpump samt 2 radpumpar 

 Avloppsproblem 

 Byte av radpump Hus B 

 Närvarostyrd belysning samt ventilation Hus C 

 Byte av radiatortermostater och ventiler samt injustering av värmesystemet 

 Byte av styrutrustning 

 Användning av snickerilokalen 

 Närvarostyrd belysning och dagrum botten samt plan 1 samt personalmatsal (Hus B och 

C) totalt omkring 5 stycken 

 Närvarostyrd belysning förråd, WC, HWC, badrum, linne och städ i alla Hus (ca 14 stycken) 

 Takkontroll, tilläggsisolering Hus C 

 Utökad verksamhet 

 Vatten-, el- och fjärrvärmeförbrukning innan år 2011 

 Halvfartsflöde aggregat innan åtgärder 

 Klimatstyrning ventilation eller värmesystem  
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Bilaga C1 – Energianalys lärarrum Forsdalaskolan 
Nedan presenteras den dokumentation som erhölls för den installerade baracken som var en 

del av en utbyggnad av skolan. Dokumentationen erhölls av fastighetsenheten på Lycksele 

kommun. 

Energiberäkning Forsdala skola  

 
Objekt: Cramo´s modulsystem C40, paviljong belägen i Lycksele, Forsdala. Den förväntade 

energiförbrukningen är beräknad med tak och golv mot uteluft och med luft/luft 

värmepump som värmesystem. Innan värmepumpen installeras används 

direktverkande el för att värma byggnaden. Denna värmeinstallation förblir, men 

används i detta läge som "spetsvärme" till byggnaden. En ny luftvärmepump av 

märket Panasonic Super Twin ska installeras i fastigheten som har golvytan 58 m2. 

Verksamhet: lärarrum.  

 

Uppgifter från återförsäljare av värmepump:  

 

Värmekapacitet: 6 kW  

COP-värde: 5,5  

SCOP: (vintersäsong) 4,7  

Installerad effekt 1,7 kW  

 

I beräkningen används indata:  

 

Värmekapacitet: 6 kW  

COP-värde 4  

Andel av värmebehov från Värmepumpar 70 %  

Andel av värmebehov från Elvärme 30 %  

 

 

Krav:  Energikrav:  

Tillåten energiförbrukning i klimatzon 1, är för eluppvärmda lokaler enligt BBR 95 

kWh/m2 Atemp  

Summa energikrav 95 kWh/m2  

 

Effektkrav:  

Installerad effekt för uppvärmning 5,5 kW  

Summa Effektkrav 5,5 kW  

Inga tillägg är aktuella  

 

 

Beräknings  För beräkningar har använts programmet KU/ME-2011 utvecklat av Karlstad  
-underlag  Universitet. Resterande indata och resultat redovisas i tillhörande Bilagda sidor.  
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Resultat:  Den energi som måste tillföras till byggnaden för att klara värmebehovet är 

beräknad till 10 200 kWh.  

Energi till Värmepump (10 200*0,7) / 4 = 1 800 kWh  

Energi direktverkande el: 10 200*0,3 = 3 060 kWh  

 

Den beräknade energiförbrukningen för uppvärmning uppgår till:  

4 900 kWh/år vilket motsvarar ca: 83 kWh/m2 och år.  

Den Installerade effekten uppgår till 1,7 kW exkl. befintlig installation  

 

 

Karlstad: 2014-03-21  

 

Handläggare:  

Michael Lind  
073-82 82 190  

micke@backstrand.com  
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Bilaga C2 – Indata energiberäkning lärarrum Forsdalaskolan 
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Bilaga D – IDA Indoor Climate and Energy 
Denna bilaga presenterar det arbete som utfördes i slutskedet av projektet. En enklare och mer 

översiktlig simulering utav ett av objekten. Objektet som valdes för denna simulering var 

objekt 1, Forsdalaskolan. 

Inledning 
IDA ICE är en programvara som är utvecklad av EQUA Simulation AB, ett svenskt företag som 

bildades 1995. 1998 släpptes första produkten, IDA ICE, som strax därefter blev kommersiellt 

tillgänglig (EQUA, 2015). 

I IDA ICE kan noggrann modulering av byggnader, VVS-systemen, samt styr- och 

reglersystemen som de skall byggas i verkligheten genomföras vilket säkerställer lägsta möjliga 

energianvändning och bästa möjliga komfort. Programmet har fem nyckelfunktioner; 

användarvänlighet, effektivitet, flexibilitet, transparens och kvalitet (EQUA II, 2015). IDA ICE 

kan importera både 2D och 3D CAD-filer samt andra ritverktyg men i detta fall ritades 

byggnaden upp för hand vilket presenteras i genomförande och metod. IDA ICE simulerade 

byggnaden för ett år där väder och klimatdata hämtades från en separat hemsida som hette 

”Climate Data Download Centre” hos tillverkaren EQUA. I detta fall hämtades filerna från 

”IWEC 2” som hade sammanställt väder- och klimatdata från The National Climatic Data 

Center och gjort en fil av data över 18 års tid. För vilka år var dock inte angivet för de data som 

hade sammanställts. 

Objektet som valdes att simuleras var objekt 1, Forsdalaskolan. Valet av att ta denna byggnad 

var självklar med avseende på den korta simuleringsperioden. Då objektet var en relativt enkel 

sammansatt kropp var det lättare att rita upp objektet för hand i simuleringsverktyget. 

Dessutom hade objektet en konstruktion som ansågs vara möjlig att genomföra en hel del 

ändringar på. Bland annat taket på byggnaden och dess innanmäte. Då väder- och klimatdata 

inte fanns för Lycksele i databasen användes det närmsta möjliga orten för simuleringen vilket 

var Umeå. Då väder- och klimatdata inte fanns för 2015 antog programmet att året kom att 

följa programmets valda väder- och klimatdata. I Figur 113 presenteras simuleringsverktygets 

temperatur från den hämtade databasen. 

 

Figur 113. Årstemperaturen från databasen för Umeå enligt simuleringsverktyget IDA ICE. 
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När det kom till tilläggsisolering av väggarna inifrån var det inte problemfritt. Den befintliga 

väggen blir då kallare och det kan i sin tur leda till problem med fukt inne i konstruktionen. 

Vid äldre tegelfasader som i detta fall fanns det risk för frostsprängning om den invändiga 

isoleringen blev tjockare än 45 mm (Energimyndigheten , 2009). Detta gällde för 

tilläggsisolering av hus men kan antas fungera liknande för större fastigheter. På grund av att 

man isolerar inifrån vill man även undvika för tjocka tilläggsisoleringar då det leder till mindre 

yta i klassrummen som följd. 

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget anses vara den mest kostnadseffektiva 

energibesparingsåtgärden. I många äldre småhus är tjockleken på vindsisoleringen endast 10-

15 cm mineralull eller 15-25 cm sågspån. Kraven för dagens byggnorm för nyproduktion av 

småhus är dock en isolertjocklek på 50-60 cm. En total isolertjocklek på 50 cm kan 

rekommenderas men med hänsyn till risken för fuktproblem och andra byggtekniska 

grundförutsättningar kan det vara svårt att komma upp i den tjockleken (Energimyndigheten 

, 2009). I detta fall var utrymmet inte en begränsning då det inte handlade om ett 

vindsutrymme då de mest troligt måste riva upp hela taken ovanifrån och det fanns inget som 

skulle begränsa en ökad takhöjd så länge det kunde ges bygglov för en ytterligare höjning av 

taket. 

Syfte och mål 
Syftet och målet med att genomföra denna simulering var främst att få en inblick i hur åtgärder 

i klimatskalet påverkade objektet ur energieffektiviseringssynpunkt. Att ge en inblick i hur 

simuleringar kan användas som hjälpmedel vid energieffektiviseringar samt finna nya exempel 

på åtgärder för det valda objektet. 

Antaganden och avgränsningar 
För simuleringen genomfördes ett antal antaganden och avgränsningar för att få simuleringen 

att fortlöpa och vara relativt snabb i sin utformning. Dels antogs att det inte fanns ett behov av 

att rita upp samtliga delar/klassrum i objektet då det var själva klimatskalet som var av intresse 

för dessa simuleringar. Avgränsningen för objektet håller sig till bottenplan, gymnastiksalen 

och den barack som var en del av en utbyggnad av objektet. Modellen kommer därför inte att 

ha med källarplanet eller den fristående baracken som har separat matning för elen samt 

separat värmeförsörjning som inte går på objektets data. 

På grund av den korta tidsaspekten för simuleringen fanns det inte tid att vänta på k-

ritningarna från fastighetsenheten vid Lycksele kommun då de var svårt att få fram för 

objektet. Det antogs därför att de förinmatade konstruktionerna som valdes skulle vara 

tillräckligt nära verkligheten för att kunna avgöra skillnader ur energibesparingssynpunkt vid 

tilläggsisolering av klimatskalet. 

För simuleringen antogs en godkänd felmarginal på 10 % med avseende på den totala 

levererade energin med tanke på de förenklingar som genomfördes i och med uppbyggnaden 

av simuleringen. Det antogs även att de klimat- och väderfiler som användes för orten Umeå 

var tillräckligt nära för att erhålla en visualisering av byggnadens prestanda jämtemot klimatet. 

Genomförande och metod 
När samtliga objekt hade besökts och analyserats valdes ett objekt ut som kandidat för en 

enklare simulering i IDA ICE. Simuleringen utfördes av objekt 1, Forsdalaskolan. Det första 

som genomfördes var självaste konstruktionen. Objektet ritades upp i 6 stycken Building 

Body’s och därefter lades en Zone till för varje Building Body, se Figur 114. I och med detta 

erhölls en enklare modell som i sin tur erhöll en kortare simuleringstid. Dessutom erhölls 

ingen data för objektet som bara angav en viss del av objektet. Det var objektet i sin helhet som 

därav var intressant. 
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Figur 114. Översikt av de Building Body's och zoner som tillsattes allt eftersom i simuleringsmodellen i IDA ICE för objekt 1, 
Forsdalaskolan, till vänster i 2D och till höger i 3D. 

Efter att samtliga zoner hade lagts till justerades takhöjden approximativt enligt de ritningar 

som erhölls från fastighetsenheten i Lycksele kommun. När detta var utfört lades dörrar och 

fönster in i modellen enligt ritningarna, se Figur 115. 

 

Figur 115. Färdigställd konstruktion i simuleringsverktyget IDA ICE för objekt 1, Forsdalaskolan. 

På grund av en markupphöjning i den sydliga delen av objektet, se till höger i Figur 116, valdes 

den bakre delen av väggen, se röd markering till vänster i Figur 116, skulle vara kopplad till 

marken (Connected to Ground). Kortsidorna av denna byggnadsdel togs inte med som 

koppling till mark då merparten av väggen inte var det, se till höger i Figur 116.  
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Figur 116. Till höger en bild av upphöjningen av marken samt skuggningen av grönområdet och till vänster (se röd markerad 
vägg) en beskrivning av vilken byggnadsdel som angavs vara Connected to Ground.  

I Figur 116 erhålls att det sker viss skuggning av träden i grönområdet bakom den sydliga delen 

av objektet. Detta approximerades enligt Figur 117 nedan med hjälp av en vägg som lades till 

som skuggning. Väggen som tillsattes är dock lägre och kortare än skogsområdet för att 

kompensera för dem genomsläpp av solljus genom träden som sker under dygnets alla timmar. 

 

Figur 117. En schablonmässig bild av skuggningen från träden i grönområdet i söderläget bakom gymnastiksalen med 
tillhörande omklädningsrum. 

Efter konstruktionen av byggnaden och närliggande skuggning genomfördes följande indata 

för att få simuleringen att efterlikna pilothuset. De tidigare angivna data och ritningar var 

grunden för samtliga antaganden i simuleringsverktyget. 

 Air handling unit: 

Här sattes tilluftstemperaturen till 17°C då tilluftstemperaturen efter åtgärder för objekt 1, 

Forsdalaskolan skulle hålla omkring 17°C för samtliga aggregaten enligt objektets PUR. 

Detta sattes till att hålla denna temperatur samtliga dagar under veckan. Därefter sattes 

värmeväxling och fläktarna till att vara i drift veckodagar mellan 07.00-17.00. Heating coil 

sattes till 0,6 och cooling coil sattes till noll och heat exchangers sattes till 0,75 på grund av 

att det var roterande VVX. 
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 Plant: 

Under Plant sattes varmvattnet till fjärrvärme (district heating) och en verksamhetstid på 

07.00-17.00. Och kylningen sattes till en funktion som kallas ”always off” då man inte har 

någon kylning i detta objekt. 

 Defaults: 

Under defaults (building defaults) sattes tappvarmvattnet och värmen till objektet till 

fjärrvärme (district heating). Under ”Elements of Construction” valdes följande 

konstruktion för de olika lager: 

 External walls: ©Brick/Concrete wall (example) 

 Internal walls: ©Interior wall with insulation (example) 

 Internal floors: ©Concrete floor 150mm (example) 

 Roof:  ©Wood joist roof (example) 

 External floor: ©Concrete floor 250mm (example) 

 Glazing:  ©2 pane glazing, clear, 4-12-4 (example) 

 Door construction: [Use wall construction] 

Integrated window  

shading:  ©No integrated shading 

 

 Thermal bridges: 

Köldbryggorna valdes till ett av de fasta relä som fanns att välja mellan och valdes där till 

värdet snäppet bättre än ”Typical” för samtliga alteranativ.   

 Extra energy and losses: 

Under “Extra energy and losses” fylldes tappvarmvattenkonsumtionen som hade 

uppskattats under börläget för objekt 1, Forsdalaskolan, dvs. 19 544 kWh/år samt att 

distributionen var under verksamhetstiden 07.00-17.00. ”Distribution system losses” 

sattes till det standardiserade värdet ”Typical”. 

Därefter togs varje separat zon i åtanke för dimensionering efter typ av verksamhet i zonen, 

elektrisk utrustning med mera. Följande information angavs för respektive zon: 

 Zon 1 – Omklädningsrummen: 

Ventilationsflödet sattes till hälften av vad TA2 enligt börvärdet i objektets PUR angivit, 

dvs. 350 l/s och tilluftstemperaturen har satts till 17°C och när det kom till antalet 

”occupants” valdes det till omkring 22 personer och verksamhetstiden begränsades till 

mellan kl. 08.00-11.00 samt mellan kl. 13.00-15.00. Equipment sattes till 7 enheter då man 

inte har mycket mer elektronisk utrustning i ett omklädningsrum förutom hissen och det 

angavs att det var verksamt under samma verksamhetstid som för ockupationen. 

Belysningen sattes till 20 enheter och samma verksamhetstid. 

 Zon 2 – Klassrummen: 

För klassrummen, som var den största zonen i simuleringen adderades flödet för TA3-TA8 

och det innebar ett tilluftsflöde på 3 075 l/s enligt börvärdet i objektets PUR. För denna 

zon angavs en ockupering på omkring 200 personer som var verksamma i zonen mellan kl. 

08.00-11.00 samt mellan kl. 12.00-15.00. utrustningen valdes till omkring 400 enheter då 

det även fanns klassrum som var labbsalar och i övrigt fanns en hel del teknisk utrustning 

i utrymmena i lokalerna i denna del av skolan. Antal enheter med lampor valdes till 380 då 

det fanns mycket varierad belysning i dessa utrymmen. Även om man inte ser det i denna 

simulering fanns även en korridor genom hela zonen. 

 Zon 3 – Matsal + slöjd: 

För matsalen och slöjden användes tilluftsflödet för TA1 på 1810 l/s. På antalet ockupanter 

sattes värdet 250 stycken då det är många som äter i matsalen och däribland även i 

personalrummet för skolans lärare. Sedan schemalades att det endast var maxbelastning 

mellan kl. 11.00-13.00 på måndagar till fredagar om det inte var lunch var ockupationen 
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omkring 50 personer. Under utrustning valdes att omkring 80 enheter fanns närvarande 

vilka hade sin aktivitet till hälften igång mellan kl. 07.00-11.00 och mellan kl. 14.00-17.00 

och på full kapacitet lite innan och under lunchtid, kl. 10.00-14.00. När det sedan kom till 

belysningen valdes antalet enheter till 290 stycken då det är en mängd olika typer av 

belysning i denna del av objektet. 

 Zon 4 – Entrén: 

Här sattes ventilationens tilluftsflöde till omkring 10 l/s och antalet ockupanter valdes till 

2 personer som var ständigt närvarande mellan 07.00-17.00. Under utrustning valdes 1 

enhet som var verksam under hela dagen mellan 07.00-17.00 och för belysning valdes 6 

enheter då de även hade en läshörna i detta utrymme. 

 Zon 5 – Baracken: 

När det kom till baracken ställdes ventilationsflödet på omkring 40 l/s och antalet 

ockupanter sattes till omkring 7 personer där verksamma tiden var till hälften (ca 3-4 

personer) mellan kl. 08.00-14.00 och till fullo (7 personer) mellan kl. 14.00-17.00 då detta 

utrymme var ett lärarrum. När det kom till utrustningen antogs ett antal på 35 stycken 

enheter då lärare hade datorer och skrivare i detta utrymme och belysningen antogs vara 

omkring 25 enheter för belysning som var verksamma hela tiden mellan kl. 07.00-17.00. 

 Zon 6 – gymnastiken: 

För gymnastiken angavs den andra halvan av tilluftsflödet från TA2 som var angivet i 

objektets PUR för börvärdet. Därefter sattes antalet ockupanter till omkring 22 personer 

som var närvarande mellan kl. 08.00-11.00 samt mellan kl. 13.00-15.00. Utrustningen 

sattes till 10 enheter som var verksamma under samma tid som det var närvaro i salen 

vilket var samma verksamhetstid som för belysningen som antogs vara omkring 70 

enheter. 

Efter samtliga inställningar genomfördes en helårssimulering med avseende på energi för att 

erhålla om den levererade energin till objektet stämde överens med avgränsningen på en 

felmarginal på 10 %. När detta hade observerats och godkänts enligt avgränsningen var det 

dags att börja åtgärda byggnadsskalet med avseende på konstruktionens ytterväggar, tak och 

golv. 

Som första justering av objektet valdes fokus på de ytterväggar som fanns i objektet. Tidigare 

hade man använt en förinmatad väggkonstruktion med tegelfasad följt av isolering och därefter 

betong då den nedre halvan av väggen på objektet var tegelfasad och den övre delen var 

träpanel. Att observera var dock att omkring hela träfasaden hade sådan omfattande mängd 

fönster och att gymnastiksalen dominerades av tegelfasad att det var ett rimligt antagande. På 

grund av den komplexa ytterpanelen valdes tilläggsisoleringen att adderas inifrån. På grund av 

att det var tegelfasad valdes en isolering på 45 mm följt av en gipsskiva på 13 mm. 

För att visualisera vad en ytterligare isolering inifrån kan bidra i energibesparing genomfördes 

även ett test med 100 mm isolering följt av 13 mm gipsskiva samt ett test med 150 mm isolering 

följt av 13 mm gipsskiva.  

Efter testerna med avseende på ytterväggarna valdes fokus på takkonstruktionen av objektet. 

Tidigare hade man använt en förinmatad takkonstruktion med isolering och trä som 

konstruktion. Till detta valdes att tilläggsisolera uppifrån med 400 mm isolering och därefter 

22 mm trä. På detta antas att en ny takpapp läggs på men det materialet fanns inte i IDA ICE 

och på grund av dess tunna tjocklek bortsåg man från detta. Efter att ha genomfört 

simuleringstest på 400 mm tilläggsisolering genomfördes ytterligare test på 500 mm och 600 

mm tilläggsisolering och därefter en träpanel på 22 mm i båda fallen för att avgöra skillnaden 

i energibesparing mellan de olika alternativen. Därefter genomfördes simuleringar av ett byte 

av samtliga fönster från 2-glas till 3-glasfönster och till sist utfördes kombinationer av de olika 

åtgärderna. 
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Resultat 
Vid första helårssimuleringen för grundmodellen med avseende på energi erhölls följande 

resultat för det totala värmebehovet med avseende på den klimat- och väderdata som 

simuleringsprogrammet IDA ICE använde sig av för orten Umeå, Figur 118. 

 

Figur 118. Totala värmebehovet för objektet baserat på klimat- och väderdata för Umeå. 

Denna helårssimulering gav även en total levererad energi för objektet under ett helt år baserat 

på de klimat- och väderdata som användes av simuleringsprogrammet för orten Umeå, se 

Figur 119. 

 

Figur 119. Total levererad energi för objektet under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå. 

Det noterades en total energianvändning på omkring 465,1 MWh. För objekt 1, Forsdalaskolan, 

erhölls ur ASC-rapporten vid addering av värmeanvändning och elanvändning omkring 425,9 

MWh för perioden mellan första juni 2014 till sista maj 2015. Detta innebär en felmarginal på 

omkring 39,2 MWh vilket motsvarar omkring 9,2 %. Om man tittar på endast värmebehovet, 
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dvs. fjärrvärmen (district heating), är differensen på omkring 6,7 MWh vilket är en differens 

på ca 2,3 % från verkligheten. 

För helårssimuleringen med en tilläggsisolering på 45 mm och en gipsskiva på 13 mm inifrån 

erhölls följande data för den total levererad energi baserat på de klimat- och väderdata som 

användes av simuleringsprogrammet för orten Umeå, se Figur 120. 

 

Figur 120. Total levererad energi för objektet under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med 
en tilläggsisolering av ytterväggarna med 45 mm isolering samt en gipsskiva på 13 mm påbyggt inifrån. 

Justeringen av ytterväggen resulterade i en minskning av den totala levererade energin på 

omkring 10,4 MWh vilket till största del endast kan läggas som minskning av 

värmeanvändning för objektet. Om man endast tittar på andelen fjärrvärme minskar den med 

omkring 3,6 %. 

Vid test av att istället använda sig av en tilläggsisolering på 100 mm följt av en gipsskiva på 13 

mm inifrån erhölls följande data för den totala levererade energin baserat på de klimat- och 

väderdata som användes av simuleringsprogrammet för orten Umeå, se Figur 121. 

 

Figur 121. Total levererad energi för objektet under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med 
en tilläggsisolering av ytterväggarna med 100 mm isolering samt en gipsskiva på 13 mm påbyggt inifrån. 

Justeringen av ytterväggen med 100 mm isolering följt av en gipsskiva på 13 mm resulterade i 

en minskning av den totala levererade energin på omkring 16 MWh vilket till största del endast 

kan läggas som minskning av värmeanvändning för objektet. Om man endast tittar på andelen 

fjärrvärme minskar den med omkring 5,5 %. 
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Vid test av att istället använda sig av en tilläggsisolering på 150 mm följt av en gipsskiva på 13 

mm inifrån erhölls följande data för den totala levererade energin baserat på de klimat- och 

väderdata som användes av simuleringsprogrammet för orten Umeå, se Figur 122. 

 

Figur 122. Total levererad energi för objektet under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med 
en tilläggsisolering av ytterväggarna med 150 mm isolering samt en gipsskiva på 13 mm påbyggt inifrån. 

Justeringen av ytterväggen med 150 mm isolering följt av en gipsskiva på 13 mm resulterade i 

en minskning av den totala levererade energin på omkring 19 MWh vilket till största del endast 

kan läggas som minskning av värmeanvändning för objektet. Om man endast tittar på andelen 

fjärrvärme minskar den med omkring 6,5 %. Värt att notera var även att de 50 mm extra 

isolering endast gav omkring 3 MWh extra per år. 

Vid fokus på att endast tilläggsisolera taket ovanifrån erhölls för en helårssimulering med en 

tilläggsisolering på 400 mm isolering och 22 mm träpanel följande data för den totala 

levererade energin baserat på de klimat- och väderdata som användes av 

simuleringsprogrammet för orten Umeå, se Figur 123. 

 

Figur 123. Total levererad energi för objektet under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med 
en tilläggsisolering av taket med 400 mm isolering samt en träpanel på 22 mm påbyggt uppifrån. 

Justeringen av taket med 400 mm isolering följt av en träpanel på 22 mm resulterade i en 

minskning av den totala levererade energin på omkring 10,7 MWh vilket till största del endast 

kan läggas som minskning av värmeanvändning för objektet. Om man endast tittar på andelen 

fjärrvärme minskar den med omkring 3,6 %, dvs. ungefär likvärdigt som tilläggsisoleringen av 

ytterväggen med 45 mm följt av en gipsskiva på 13 mm. 
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Vid test av att istället tilläggsisolera taket med 500 mm isolering och 22 mm träpanel erhölls 

följande data för den totala levererade energin baserat på de klimat- och väderdata som 

användes av simuleringsprogrammet för orten Umeå, se Figur 124. 

 

Figur 124. Total levererad energi för objektet under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med 
en tilläggsisolering av taket med 500 mm isolering samt en träpanel på 22 mm påbyggt uppifrån. 

Justeringen av taket med 500 mm isolering följt av en träpanel på 22 mm resulterade i en 

minskning av den totala levererade energin på omkring 11,6 MWh vilket till största del endast 

kan läggas som minskning av värmeanvändning för objektet. Om man endast tittar på andelen 

fjärrvärme minskar den med omkring 3,9 %. Värt att notera var att det endast blev en skillnad 

på omkring 0,9 MWh per år vid en decimeters extra isolering av taket. 

Vid test av att istället tilläggsisolera taket med 600 mm isolering och 22 mm träpanel erhölls 

följande data för den totala levererade energin baserat på de klimat- och väderdata som 

användes av simuleringsprogrammet för orten Umeå, se Figur 125. 

 

Figur 125. Total levererad energi för objektet under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med 
en tilläggsisolering av taket med 600 mm isolering samt en träpanel på 22 mm påbyggt uppifrån. 

Justeringen av taket med 600 mm isolering följt av en träpanel på 22 mm resulterade i en 

minskning av den totala levererade energin på omkring 12,3 MWh vilket till största del endast 

kan läggas som minskning av värmeanvändning för objektet. Om man endast tittar på andelen 

fjärrvärme minskar den med omkring 4,2 %. Värt att notera var att det endast blev en skillnad 

på omkring 1,6 MWh per år vid två decimeters extra isolering av taket i jämförelse med att 

tilläggsisolera med 400 mm. 
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Efter att ha testat isolering av ytterväggar och tak genomfördes även en simulering av att ha 3-

glasfönster på samtliga fönster i objektet. Det erhållna data för den totala levererade energin 

baserat på de klimat- och väderdata som användes av simuleringsprogrammet för orten Umeå, 

se Figur 126. 

 

Figur 126. Total levererad energi under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med byte av 
samtliga fönster till 3-glasfönster. 

Genom att byta ut samtliga fönster från 2-glas till 3-glasfönster erhåller man enligt 

simuleringsprogrammet en minskning av den totala levererade energin med omkring 13,5 

MWh per år. Om man endast tittar på andelen fjärrvärme minskade den med omkring 4,6 % 

vilket var högre än om man tilläggsisolerade taket med 600 mm isolering. 

Efter dessa olika simuleringar valdes några försvarbara kombinationer av åtgärder för att 

visualisera hur dessa åtgärder skulle samverka för att uppnå ännu bättre energibesparing. 

Först valdes att fokusera på en kombination av att tilläggsisolera både taket och ytterväggarna. 

Då det var relativt liten skillnad mellan de olika tjocklekarna på isoleringen i taket valdes 400 

mm som tilläggsisolering av taket och 45 mm tilläggsisolering för ytterväggarna för att 

minimera risken för frostsprängning i väggarna. Kombinationen av att tilläggsisolera 

ytterväggen inifrån med 45 mm följt av en gipsskiva på 13 mm samt att tilläggsisolera taket 

med 400 mm följt av en träpanel på 22 mm ovanifrån erhölls följande data för den totala 

levererade energin baserat på de klimat- och väderdata som användes av 

simuleringsprogrammet för orten Umeå, se Figur 127. 

 

Figur 127. Total levererad energi under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med en 
tilläggsisolering av taket med 400 mm isolering samt en träpanel på 22 mm påbyggt uppifrån samt en tilläggsisolering av 
ytterväggarna med 45 mm isolering följt av en gipsskiva på 13 mm påbyggt inifrån. 
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Notera att minskningen av den totala levererade energin resulterade i omkring 21,2 MWh och 

vilket motsvarar omkring 4,6 %. Det är dock viktigt att notera att i princip all förändring har 

skett på andelen fjärrvärme (district heating). Om man tittar på den procentuella minskningen 

med avseende på fjärrvärmeanvändning var den omkring 7,2 %. Vid antagandet att byggnaden 

som idag använder omkring 290,0 MWh fjärrvärme hade fått en minskning i samma 

storleksordning på omkring 7,2 % vid samma typ av åtgärder hade det inneburit en ny 

värmeanvändning på omkring 269,1 MWh. 

Därefter simulerades en kombination av att tilläggsisolera ytterväggarna med 45 mm och byta 

ut samtliga fönstren till 3-glasfönster och då erhölls följande data för den totala levererade 

energin baserat på de klimat- och väderdata som användes av simuleringsprogrammet för 

orten Umeå, se Figur 128. 

 

Figur 128. Total levererad energi under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med en 
tilläggsisolering av taket med 45 mm isolering följt av en gipsskiva på 13 mm påbyggt inifrån samt 3-glasfönster istället för 
2-glasfönster. 

Det noterades att den totala levererade energin minskade med omkring 23,9 MWh per år och 

vid analys av fjärrvärmeanvändningen minskade den med omkring 8,1 %. Sedan simulerades 

en kombination av att tilläggsisolera taket med 400 mm och byta ut samtliga fönstren till 3-

glasfönster och då erhölls följande data för den totala levererade energin baserat på de klimat- 

och väderdata som användes av simuleringsprogrammet för orten Umeå, se Figur 129. 

 

Figur 129. Total levererad energi under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med en 
tilläggsisolering av taket med 400 mm isolering samt en träpanel på 22 mm påbyggt uppifrån samt 3-glasfönster istället för 
2-glasfönster. 
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Det noterades att det blev en ytterst liten skillnad mellan de två olika variationer mellan 

isolering av taket eller väggen tillsammans med byte av samtliga fönster till 3-glasfönster. I 

detta fall resulterade det en minskning av den totala levererade energin med omkring 24,1 

MWh per år. 

Till sist simulerades en kombination av samtliga tre åtgärder, dvs. tilläggsisolering av 

ytterväggarna med 45 mm följt av en gipsskiva på 13 mm, tilläggsisolering av taket med 400 

mm följt av en träpanel på 22 mm samt byte av samtliga fönster från 2-glas till 3-glas. Följande 

data erhölls för den totala levererade energin baserat på de klimat- och väderdata som 

användes av simuleringsprogrammet för orten Umeå, se Figur 130. 

 

Figur 130. Total levererad energi under en helårssimulering baserat på klimat- och väderdata för orten Umeå med en 
tilläggsisolering av taket med 400 mm isolering samt en träpanel på 22 mm påbyggt uppifrån samt en tilläggsisolering av 
ytterväggarna med 45 mm isolering följt av en gipsskiva på 13 mm påbyggt inifrån och till sist 3-glasfönster istället för 2-
glasfönster. 

Här observerades att det erhölls en markant skillnad i den totala levererade energin, den 

minskade med omkring 34,6 MWh per år. Om man tittar på andelen fjärrvärme i jämförelse 

med grundfallet är det en minskning på omkring 11,7 %. Vid antagandet att byggnaden som 

idag använder omkring 290,0 MWh fjärrvärme hade fått en minskning i samma 

storleksordning på omkring 11,7 % vid samma typ av åtgärder hade det inneburit en ny 

värmeanvändning på omkring 256 MWh. 

Diskussion 
De antaganden som genomfördes i IDA ICE har relativt stora konsekvenser på de resultat som 

erhålls av en helårssimulering men grunduppställningen hamnade ändå inom gränsen för 

felmarginalen på 10 %. Detta kan bero på att olika felkällor motarbetar varandra och tar ut 

varandras felmarginaler. Exempel på detta kan vara att man har fått färre köldbryggor i och 

med de färre zonerna vilket ger mindre förluster medan de dörrar som ingår i simuleringen 

har en inbyggd funktion på att vara öppna mellan 07.00 och 17.00 i och med verksamhetstiden 

vilket inte är fallet och ger därför högre förluster. 

Som program är IDA ICE ett relativt lättanvänt simuleringsprogram med oändliga möjligheter 

till att gå in och justera flertalet parametrar och data. Det är även väl anpassat till BBR och 

andra certifieringar. Dock kräver det en större kunskap inom programvaran och därav 

genomfördes en enklare simulering som inte skulle ta lika lång tid att simulera. Det skulle 

självklart vara genomförbart att simulera en mer avancerad modell men på grund av 

tidsbristen valdes dessa alternativ bort. Denna simulering kan därför ses mer som en 

visualisering av hur vissa åtgärder skulle slå ut i storleksordningen på objektet. 
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När det kommer till IDA ICE klimatfiler kan man även fråga sig vilka 18 år som är 

sammanställda i databasen? Är det de senaste åren eller är det sammanställd data för 30 år 

sedan? Detta skulle ha viss betydelse för hur tillförlitlig klimat- och väderdata är med tanke på 

de naturliga variationerna i klimatet men även på grund av den globala uppvärmningen. Sedan 

finns det flertalet andra parametrar som kan ha påverkat resultatet nämnvärt. Ett exempel på 

det är köldbryggorna. Vid tilläggsisolering brukar det kunna påverka köldbryggorna positivt 

men i detta fall var köldbryggorna ändå ett relativt bra värde för att uppnå felmarginalen på 10 

% för simuleringen vilket medförde att värdet för köldbryggorna inte ändrades vid 

tilläggsisoleringen i denna modell. Det som kan ifrågasättas var om 10 % var en för hög 

godkänd felmarginal? 

När det gäller slutresultatet av att tilläggsisolera både taket och ytterväggarna samt byta ut 

fönstren känns 34,6 MWh per år som en relativt låg siffra. Det kan ha sin förklaring i den 

förenklade modellen med betydligt mindre köldbryggor och över lag en simpel modell. Om 

man hade lagt in samtliga zoner i byggnaden hade resultatet mest troligt blivit annorlunda. 

Dessutom är det väldigt svårt att uppskatta hur det personliga beteendet hade inverkat på 

dessa åtgärder, om de hade samverkat eller motverkat varandra. 

Det finns ett antal felkällor i denna simulering. En av dem är att klimat- och väderdata inte 

fanns för orten i sig utan orten Umeå fick användas istället. Dessutom kan det finnas många 

felkällor i simuleringens uppbyggnad och de kunde inte minimeras på grund av bristen på k-

ritningar för objekten. Sedan finns de största felkällorna i de antaganden som utförts i och med 

uppbyggnaden och valet av konstruktion. Exempelvis finns en större felkälla i valet av att inte 

ha med källarvåningen i konstruktionen. 

I efterhand hade det varit bra om mer tid hade kunnat läggas på simuleringen för att kunna 

erhålla ett bättre och mer korrekt resultat och sedan kunnat ta fram kostnader för åtgärderna 

och räknat på återbetalningstider men i detta fall bedömdes resultatet vara av för låg 

tillförlitlighet för att kunna avgöra en återbetalningstid för åtgärderna. 

Slutsats 
 IDA ICE ett relativt lättanvänt simuleringsprogram med oändliga möjligheter. 

 10 % felmarginal i levererad energi kan ha varit för högt uppsatt felmarginal. 

 Simuleringen har låg tillförlitlighet är låg och bör endast ses som ett riktvärde. 

 Det finns energieffektiviseringsmöjligheter vid ingrepp på klimatskalet. 

 I detta fall bedömdes resultatet vara av för låg tillförlitlighet för att kunna avgöra en 

återbetalningstid för åtgärderna. 


