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ABSTRACT  

Rönnbyskolan and Rönnby förskola is a school area situated in the city of Västerås, Sweden 

that consist of a total of five buildings. The main buildings are built in 1973 which makes 

their energy use of interest. Due to the individual goals for Sweden to lower its energy use by 

2020, the city of Västerås has begun an energy efficiency process to reduce energy use in 

potential buildings. In this degree project, a survey of the buildings’ energy consumption has 

been reviewed and possible energy reduction methods have been presented. This was made 

by studying the surveys of the buildings ventilation systems, the heating systems, the 

envelope and the buildings application by taking measurements. The results from the 

measurements have been studied and confirmed with the literature study and suggestions of 

energy effective solutions are presented based on energy calculations. Based on the results, 

four different technological installations and four building engineering actions have been 

evaluated. The calculations were supplemented with a model built and simulated in the 

simulation tool IDA ICE. Economical aspects were taken into account, which shows the 

connection between energy savings and economic profit. Due to high investment costs, only a 

few actions were cost effective. The result of the study showed that the buildings can reduce 

their energy consumption by 17 % or 34 kWh/ m2, year using the measures that turned out 

profitable. 

 

Keywords: Energy audit, Energy efficiency, Energy balance, Retrofitting, School, 1970s 

building, IDA ICE  
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SAMMANFATTNING  

Världen står inför utmaningen att minska ansträngningen på jordens resurser och nyttja 

energi mer hållbart. Fastighetsbeståndet är en stor slutanvändare av energi och 

energibesparingspotentialen i fastigheter byggda innan de stora oljekriserna är stor. 

Rönnbyskolan och Rönnby förskola i Västerås byggdes år 1973 och på uppdrag av Västerås 

stad ska Mälarenergi AB energieffektivisera fastigheterna med målet att dessa ska ha en 

tillförd energi på mellan 145 – 175 kWh/ m2 Atemp, år. För att avgöra vilka 

effektiviseringsåtgärder som bör genomföras behövs ett underlag som redovisar hur 

energianvändningen ser ut idag, vilka insatser som är möjliga, deras 

energibesparingspotential och ekonomiska lönsamhet. 

Vid tiden för byggnation av Rönnbyskolan och Rönnby förskola sågs olja som en tillgänglig 

resurs och konstruktionen var inte avsedd att minimera energikonsumtionen. Tidigare 

forskning visar på många möjliga åtgärder för energieffektivisering i fastigheter. För att 

undersöka möjliga åtgärder krävs djupare kunskaper om byggnaders energisystem, 

energianvändningen i svenska skolor och olika energieffektiviseringsåtgärder.  

För att avgöra vilka åtgärder som är bäst lämpade för Rönnbyskolan och Rönnby förskola 

undersöktes först deras energianvändning genom en energikartläggning. I kartläggningen 

utfördes mätningar på ventilations- och värmesystemen, undersökning av klimatskalet 

genom termografering och inspektion av takisolering samt inventering av energiförbrukande 

utrustning och fönster. Med resultatet från energikartläggningen kunde en energibalans 

ställas upp och energianvändningen i dagsläget utvärderas. Baserat på energianvändningen i 

dagsläget och resultatet ifrån litteraturstudien utvärderades energieffektiviseringsåtgärder 

för fastigheterna. Genom ekonomiska kalkyler, energiberäkningar och simulering i IDA ICE 

4.7 jämfördes potentiella åtgärder för att hitta bästa möjliga lösning. 

Resultatet av energikartläggningen och energiberäkningarna var att Rönnbyskolan och 

Rönnby förskola har en tillförd energi på 218 kWh/ m2 Atemp, år. Genomsnittet för svenska 

skolor var 216 kWh/ m2 Atemp, år. Resultatet visade också att en stor elförbrukning 

oförklarligt sker nattetid. Baserat på resultatet utvärderades fyra byggnadstekniska och fyra 

installationstekniska åtgärder. De byggnadstekniska åtgärderna utgjordes av tilläggsisolering 

av Rönnbyskolans huvudbyggnads tak samt tre stycken fönsteråtgärder vilka var byte till 3-

glasfönster, tillägg av isolerruta och applicering av TCC75-film. Tilläggsisolering av 

Rönnbyskolans tak skulle minska transmissionsförlusterna med 12 % vilket motsvarar en 

sänkning av den tillförda energin med 10 kWh/m2 Atemp, år. Åtgärden undersöktes eftersom 

ingreppet i byggnaden inte är omfattande och vanligtvis är en kostnadseffektiv insats. 

Åtgärden bedömdes vara lönsam baserat på att livstiden för tilläggsisolering av taket är 100 

år – obegränsad och payback-tiden 18 år. Tilläggsisolering av Rönnby förskolas tak är inte 

möjlig eftersom inspektion visade att taket redan var tilläggsisolerat. Fönstren på skolorna 

var 2-glasfönster ifrån år 1973 med ett U-värde på 2,9 W/m2, K varför fönsteråtgärder 

utvärderades. Byte till 3-glasfönster på både Rönnbyskolan och Rönnby förskola skulle ge en 

sänkning av uppvärmningsbehovet med 7,4 % och 17 kWh/m2 Atemp, år. Applicering av 
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TCC75-film på endast Rönnbyskolan skulle minska uppvärmningsbehovet med 7,7 % 

motsvarande 10 kWh/m2 Atemp, år. Tillägg av isolerruta på varje fönster på båda skolorna 

skulle ge en sänkning av uppvärmningsbehovet med 9,4 % vilket uttryckt som tillförd energi 

är 13 kWh/m2 Atemp, år.  

De installationstekniska åtgärderna som undersöktes innefattar injustering av 

värmesystemet på Rönnbyskolans huvudbyggnad, sänkt drifttid för ventilationssystemet i 

förskolan, sänkning av SFP-värden i fyra aggregat och byte till LED-belysning. Sänkning av 

inomhustemperaturen med 1 °C i Rönnbyskolans huvudbyggnad utvärderades då 

temperaturen där översteg den lägsta tillåtna temperaturen med 3,5 °C. Åtgärden är endast 

lämplig tillsammans med fönsteråtgärd och skulle minska den tillförda energin med  

4,4 kWh/ m2 Atemp, år. Uttryckt som minskning av uppvärmningsbehovet motsvarar det  

3,2 %. Ventilationssystemet i Rönnby förskola var i drift 2 timmar mer per dygn än vad som 

är vanligt för en svensk förskola. Att sänka drifttiden minskar den tillförda energin med  

2,3 kWh/ m2 Atemp, år. Fyra ventilationsaggregat hade SFP-värden som översteg BBR:s 

rekommendation om 2 kW/m3,s. Sänkning av SFP till 2 kW/m3,s ger en besparing på  

12 kWh/ m2 Atemp, år. Installation av LED-belysning i samtliga utrymmen utvärderades 

eftersom belysningen i dagsläget består av belysning som är mindre effektiv än LED. Vid byte 

till LED-belysning minskar energin för belysning med 52 % och den tillförda energin med  

7,7 kWh/ m2 Atemp, år. 

Resultatet av de ekonomiska kalkylerna visade att de förslag som lämpar sig bäst är 

tilläggsisolering av Rönnbyskolans huvudbyggnads tak, tillägg av TCC75-film på 

Rönnbyskolans huvudbyggnad samt sänkning av SFP-värden och driftstid för ventilation. 

Tilläggsisolering och installation av TCC75-film har payback-tider som långt understiger 

investeringarnas respektive livslängder och verksamhetens livslängd. Åtgärderna på 

ventilationssystemet medför inga extra kostnader då dessa ingår i de befintliga 

underhållskostnaderna. 

Slutsatserna från arbetet är att Rönnbyskolan och Rönnby förskola i dagsläget har en 

energianvändning som överstiger genomsnittet för svenska skolor. Genom att införa de 

åtgärder som är tekniskt möjliga och ekonomiskt lönsamma kan uppvärmningsbehovet 

sänkas med 17 % och den tillförda energin minska från 218 kWh/ m2 Atemp, år till  

184 kWh/ m2 Atemp, år. För att komma under målet om 175 kWh/ m2 Atemp, år måste 

orsakerna till energiförbrukningen nattetid undersökas närmare och därefter åtgärdas. 

 

 

 

 

Nyckelord: Energikartläggning, Energieffektivisering, Energibalans, Skola, byggnad från 

1970-talet, IDA ICE 
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NOMENKLATUR  

Benämning Tecken Enhet 

Area A m2 

Avskärmningsfaktor g - 

Densitet ρ kg/m3 

Effekt P W 

Energi E MWh 

Gradtimmar GT °Ch 

Gränstemperatur Tg °C 

Infiltrationsförluster Pov W/K 

Inomhustemperatur Tinne °C 

Luftflöde qv m3/s 

Specifik värmekapacitet Cp J/kg,K 

Transmissionsförluster Pt W/K 

Uppvärmd area Atemp m2 

Utomhustemperatur Tute °C 

Ventilationsförluster Pv W/K 

Verkningsgrad η - 

Värmegenomgångskoefficient U W/m2,K 

Värmekonduktivitet λ W/m,K 

Värmemotstånd R K*m2/W 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7  

FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPP 

 

Atemp Avser den golvarea som är uppvärmd till minst 10   och 

innesluts av klimatskalet. 

 

BBR Boverkets Byggregler 

 

Byggnadens energibehov  Den energi i form av uppvärmning, kyla, varmvatten och 

fastighetsel som används för att driva byggnaden. 

 

DIT Dimensionerad innetemperatur 

 

DVUT Dimensionerad vinterutetemperatur 

 

CAV Ventilationssystem med konstant luftflöde. 

 

Fastighetsel El som används till att driva fastigheten, så som el till fläktar 

och hissar. 

g-värde Fönsters avskärmningsfaktor. Anger hur stor andel av den 

instrålande solenergin som fönstret släpper in. 

 

k-faktor Donspecifikt värde för flödesbestämning i ventilation.  

 

LCC Livscykelkostnad. Utvärdering av hur mycket en investering 

kostar under hela sin livstid.  

 

OVK Obligatorisk ventilationskontroll. Kontroll av att en fastighets 

ventilationssystem lever upp till kraven. 

 

Specifik energianvändning    En byggnads energianvändning där uppvärmning och 

fastighetsel ingår. Uttrycks som kWh/m2 Atemp. 

 

SFP Specific fan power. Anger hur mycket fläktel som går åt för att 

omsätta 1 m3 luft.  

 

Tillförd energi En byggnads energianvändning där uppvärmning, fastighetsel 

och verskamhetshetsel ingår. Uttrycks som kWh/m2 Atemp. 

 

Verksamhetsel Elanvändning som är specifik för verksamheten i en fastighet 

som exempelvis datorer, TV-apparater, belysning kyl och frys. 

 

VAV Ventilationssystem med variabelt luftflöde. 
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1 INLEDNING  

Det här examensarbetet omfattar en energikartläggning av Rönnbyskolan och Rönnby 

förskola i Västerås med syftet att undersöka möjligheter till effektivare energianvändning. 

1.1 Bakgrund 

Världen förändras snabbt och i samband med utvecklingen uppstår nya utmaningar. Den 

ökande befolkningen och globaliseringen medför en ökad ansträngning på jordens resurser 

och behovet av att hitta nya energikällor blir allt större. Den ekonomiska krisen som 

drabbade Europa 2008–2010 blottade svagheter som exempelvis det befintliga beroendet av 

fossila bränslen (European commission, 2010). På grund av detta har EU tagit fram egna mål 

om att minska utsläppen av växthusgaser och minska energiförbrukningen för att 

åstadkomma ett hållbart samhälle. 

I Europa 2020-strategin som beskrivs av EU-upplysningen (2016) ingår ett mål om att uppnå 

en hållbar tillväxt genom att förlita sig allt mer på förnybara energikällor, effektiv 

energianvändning och energisnåla transportmedel. Sverige har dessutom egna mål till år 

2020 som består av följande (Regeringskansliet, 2014a): 

 Minska klimatutsläppen med 40 %  

 Energin ska bestå av minst 50 % förnybar energi 

 Energiförbrukningen ska bli 20 % mer effektiv 

 Transportsektorn ska innehålla minst 10 % förnybar energi  

 

För att kunna minska belastningen på miljön och klimatet bör man effektivisera 

användningen av energi (Regeringskansliet, 2014b). Målet kan uppfyllas med hjälp av 

åtgärder som exempelvis tjänster inom energisektorn som bidrar till en förbättrad 

energieffektivitet. Vad gäller byggnader i Sverige, ska energibesparingen öka med 20 % 

kWh/m2 uppvärmd areaenhet jämfört med 1995 års nivå till år 2020 (Riksrevisionen, 2013) 

och med 50 % till år 2050 (Lindstaf, 2010). 

Bostads- och servicesektorn står idag för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning. Inom 

sektorn brukar hushåll och offentliga lokaler 90 % av energianvändningen 

(Energimyndigheten, 2015). Byggnadsnormer har varit olika över tid och då en stor andel 

fastigheter är upprättade under 1900-talet och ännu tidigare finns det potential att 

undersöka möjligheter till effektivare energianvändning. På 1950-talet ökade 

oljeanvändningen markant (Energimyndigheten, 2009a) och fram till den första oljekrisen i 

slutet av år 1973 sågs olja som en tillgänglig och billig energikälla, något som speglades i 

fastighetskonstruktioner från tidsperioden (Adolfsson & Jansson, 2015). Idag ser 

energipolitiken annorlunda ut och fastigheter som planeras och byggs nu ska ha en tydlig 

framtidsförankring i form av energieffektivitet och miljövänlighet (Boverket, 2015). 

Skolor står för 16 % av Sveriges lokalarea (Energimyndigheten & Boverket, 2007). År 2006 

genomförde Energimyndigheten och Boverket en omfattande kartläggning av 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF
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energianvändningen på svenska skolor och förskolor. I studien framgick det att den tillförda 

energin för skolor i genomsnitt var 216 kWh/m2 Atemp, år, långt högre än kravet om              

145 kWh/m2 Atemp, år för nybyggda skolor (Energimyndigheten & Boverket, 2007). Befintliga 

lokaler så som skolor omfattas inte av reglerna i BBR men för att uppnå kraven om 

effektivare energianvändning finns det incitament att göra förbättringar i lokalbeståndet.  

Västerås stad har ett mål att minska energianvändningen i byggnader som förvaltas av 

kommunen. Kommunen har flera skolor som är byggda på 1900-talets mitt och som kan ha 

potential till minskad energianvändning. Rönnbyskolan och Rönnby förskola är båda byggda 

år 1973 och står tillsammans för 7253 m2 och har inte tidigare genomgått någon 

undersökning för energieffektivisering, vilket gör objekten särskilt intressanta. För att 

skolorna ska bruka energi hållbart är kommunens mål att hålla den tillförda energin i 

spannet 145-175 kWh/m2 Atemp, år. 

1.2 Syfte 

Syftet är att kartlägga energianvändningen på Rönnbyskolan och Rönnby förskola i Västerås 

samt att baserat på energiberäkningar, energisimuleringar och ekonomiska kalkyler 

presentera åtgärdsförslag för en effektivare energianvändning. 

1.3 Frågeställning 

 

 Hur ser energianvändningen ut på Rönnbyskolan och Rönnby förskola i 

dagsläget och vad finns det för potential till effektivare energianvändning?  

 Vad finns det för tekniska möjligheter till att minska energiförbrukningen?  

 Hur stor är energibesparingspotentialen om åtgärderna ska vara ekonomiskt 

lönsamma?  

 

1.4 Avgränsning 

Fastigheterna som innefattas i studien är Rönnbyskolan och Rönnby förskola i Västerås. De 

är organisationsmässigt åtskilda men har gemensam mätning för el och fjärrvärme och även 

gemensam undercentral för fjärrvärme. Rönnbyskolan och Rönnby förskola kommer därför 

att betraktas som en enhet i avseende på energianvändning i det här arbetet och 

energibalansen kommer att vara gemensam för de tre byggnader som är 

fjärrvärmeuppvärmda. Dessa tre byggnader står för 90 % av den uppvärmda ytan. Två 

byggnader är eluppvärmda och utgör övriga 10 %. Då andelen el som går till uppvärmning 

inte går att härleda, kommer endast de fjärrvärmeuppvärmda byggnaderna att beaktas i 
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energibalansen. De eluppvärmda byggnaderna kommer endast att undersökas för 

effektiviseringsåtgärder på belysningen medan de fjärrvärmeuppvärmda byggnaderna 

undersöks för både uppvärmnings – och elinstallationsrelaterade åtgärder. 

Både fastigheterna och verksamheterna kommer undersökas för 

energieffektiviseringsmöjligheter eftersom beställaren betalar för både fastighetsel och all 

verksamhetsel förutom det som går till storköken. Därför kommer den tillförda energin att 

undersökas och inte den specifika energianvändningen. 

 

Köldbryggor kommer att undersökas på klimatskalet medan ofrivillig ventilation uppskattas 

med hjälp av nyckeltal. Den byggnadstekniska konstruktionen i avseende på material för 

isolering och uppbyggnad kommer delvis att uppskattas utifrån byggnadsteknik från 1970-

talet.  

 

Verksamhetstider och drifttider ligger till grund för beräkning av elförbrukning för belysning 

samt ventilationens energiförbrukning och har även använts i IDA ICE. I simuleringen i IDA 

ICE har elevers och personalens avgivna kroppsvärme uppskattas med hjälp av nyckeltal och 

erfarenhetsvärde. Effektiviseringsåtgärder för samtliga byggnader har simulerats i Excel 

medan endast Rönnbyskolans huvudbyggnad har simulerats i IDA ICE.  

Västerås stad har uttryckt att energibesparingen är viktigare än ekonomisk lönsamhet. För 

att ge en helhetsbild kommer den ekonomiska lönsamheten ändå att utvärderas. Ekonomiska 

kalkyler baseras på schablonbelopp. LCC- beräkningar innefattar belysning och fönster 

medan beräkning av payback-tider utöver belysning och fönsterbyte även kommer att 

behandla övriga effektiviseringsåtgärder. Kalkylräntan har varierats. 

Endast tekniska lösningar kommer att beaktas i studien. Ingen hänsyn tas till 

beteenderelaterad energiförbrukning då det är svårt att säkerställa att beteendeändringar 

efterlevs.  

2 METOD 

I det här kapitlet beskrivs metoderna som har använts för de olika ingående delarna i arbetet. 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudien innefattar svenska fastigheters byggnadstekniska uppbyggnad under 1970-

talet, värmesystem och ventilation, energianvändning i svenska skolor och studier som berör 

energieffektivisering av fastigheter i allmänhet och skolor i synnerhet. Sökningarna har 

utformats för att få kunskap om hur energianvändningen ser ut i svenska skolor och förskolor 

och vad för energieffektiviseringsåtgärder som är möjliga i skolor. Litteraturstudien 
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innefattar även byggnads- och installationsteknik då det är en viktig del i en byggnads 

energianvändning.  Sökord som har använts är bland annat retrofitting, energy efficiency + 

school, heating system, ventilation. Databaserna Science Direct, Scopus och Diva har 

använts. Litteratursökningen resulterade i undersökningar initierade av Energimyndigheten, 

examensarbeten om energikartläggningar av skolor såväl som fastigheter med särskilda 

restriktioner samt forskning inom energieffektiviseringsområdet och ventilationsteknik. För 

information om skolors byggnadstekniska uppbyggnad har sökningar gjorts på 

ventilationssystem, olika typer av värmeväxlare och byggnadsteknik under 1970-talet. Boken 

”Projektering av VVS-installationer” från 2010 av Warfvinge och Dahlblom har använts för 

information om byggnaders energibehov och energibalans samt ventilationssystem. 

2.2 Datainsamling och mätningar 

Information om skolorna har hämtats in genom platsbesök och rundvandring med 

fastighetsskötare. Planritningar, OVK-protokoll, ventilationsritningar och 

konstruktionsritningar har tillsammans med uppmätt fjärrvärme- och elanvändning gett en 

grundläggande bild av energianvändningen på Rönnbyskolan och Rönnby förskola. 

Mätningar som har utförts på plats innefattar mätningar av flöden och temperaturer på 

ventilationssystemet, termografering av klimatskalet, temperaturloggning i olika delar av 

skolbyggnaden, inventering av belysning och fönster samt besiktning av takisolering. 

Mälarenergi har bistått med de instrument som använts, vilka är: flödes- och tryckmätare 

från Swema 3000, värmekamera av märket Flir, Testo temperaturloggar, Testo 

flödeskanalmätare, sticktermometer samt tumstock. Kamera användes för att dokumentera. 

Att inspektera tillgängliga dokument och utföra mätningar på plats är en metod som 

förekommer i en stor mängd studier, bland annat i en studie av Ahlund (2015) där en 

energikartläggning av förskolan Smultronstället genomfördes. 

2.3 Simulering i IDA ICE 

IDA ICE är en programvara där det går att simulera inomhusklimat och energikonsumtion 

för byggnader. Verktyget är vanligt förekommande vid undersökning av energi i fastigheter 

och har bland annat använts av Edström och Gunnarsson (2014) som undersökte 

Sörbyskolans förskola för energieffektivisering. Simuleringen har endast omfattat 

Rönnbyskolans huvudbyggnad och har gjorts för att kunna jämföra resultatet med 

simuleringen i Excel. Simuleringen, som har gjorts i IDA ICE 4.7, har utförts i flera steg. 

Första steget var att producera en modell som stämmer överens med byggnadens verkliga 

energianvändning. För grundmodellen har år 2016 års normalårskorrigerade 

fjärrvärmeförbrukning fungerat som verifiering. Därefter simulerades byte av fönster och 

tilläggsisolering av taket. En ändring simulerades i taget för att kunna se utfallet som en 

isolerad händelse. Validering av modellen gjordes genom jämförelse med 

normalårskorrigerad inköpt fjärrvärme från år 2016. Simuleringen genomfördes för att 

kunna jämföra med, och verifiera, resultatet ifrån motsvarande simulering i Excel. 
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2.4 Beräkningar 

I beräkningarna, vilka har utförts i Excel, har huvuddelen bestått av att sätta upp en 

energibalans över de fjärrvärmeuppvärmda byggnaderna. Energibalansen beräknades 

grundat på mätningarna som genomfördes vid platsbesök. Nyckeltal användes för att 

uppskatta andelen tappvarmvatten och värmetillskottet ifrån belysning och elapparater. 

Värmetillskottet ifrån solinstrålning har gjorts utifrån kännedom om fönstrens g-värde och 

orientering. Solintensiteten mot en vertikal yta i olika geografiska orienteringar har erhållits 

för Västerås från databasen Metreonom. Energibalansen har beräknats baserat på 

gradtimmar tillsammans med drifts- och verksamhetstider och resultatet jämfördes med den 

normalårskorrigerade fjärrvärmeförbrukningen från år 2016. Elförbrukningens fördelning på 

olika kategorier har fastställts genom driftstider och effekter samt erfarenhetsvärde för 

elutrustning i exempelvis köken. Baserat på hur energianvändningen ser ut idag har problem 

identifierats och åtgärdsförslag tagits fram. För att ge de mest gynnsamma åtgärdsförslagen 

vad gäller lönsamhet och effektivitet har beräkningar på livscykelkostnader (LCC) gjorts samt 

beräkningar av payback-tiden för de potentiella investeringarna. För livscykelkostnaden har 

hänsyn tagits till bland annat driftskostnaden under utrustningens totala livslängd, 

investeringskostnaden och underhållskostnaden för utrustningen. På grund av att det är 

svårt att uppskatta underhållskostnaden för utrustningen då det varierar mellan åren, har 

detta satts till ett enhetligt värde för samtliga år. Beräkningarna är placerade i bilagor för att 

göra rapporten mer lättläst. 

 

2.5 Felkällor och osäkerhet med metodval 

 

Det som kan leda till osäkerheter i detta arbete är de uppskattningar som har gjorts. 

Omfattningen av osäkerheterna och dess inverkan på resultatet utvärderades varteftersom 

uppskattningar gjordes samt i diskussion. 

I avseende på mätningar kan mätningar på flöden och temperaturer för ventilation och 

termografering medföra viss osäkerhet då de har gjorts vid ett enda tillfälle. Det medför att 

resultaten av mätningarna är momentana och speglar de förutsättningar som var aktuella 

under mätdagen, som exempelvis utomhustemperatur och rådande väderlek. Mätningar på 

luftflöde i ventilationskanal har en felmarginal på ± 30 %. För att minska osäkerheten har 

resultat av mätningarna jämförts med det senaste OVK-protokollet.  

Då konstruktionsritningar för byggnaderna var bristfälliga har väggmaterial uppskattats 

utifrån den konstruktion som var aktuell under 1970-talets början. Det kan ge upphov till 

felskattningar om konstruktionen skulle skilja sig ifrån de dokumenterade materialen. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

En beskrivning av byggnads- och installationsteknik för fastigheter kommer först för att ge en 

förståelse för de centrala delarna i en byggnads energisystem. Därefter beskrivs hur 

energianvändningen i svenska skolor ser ut och möjliga energieffektiviseringsåtgärder. 

3.1 Byggnadens teknik och energisystem 

3.1.1 Byggnadens energibalans 

En byggnads energibalans beror på den energi som tillförs och den energi som bortförs 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). Värme som tillförs en byggnad består av värmen ifrån 

värmesystemet, solinstrålning genom fönster och värme som genereras internt från de 

personer som vistas i byggnaden och värme som avges ifrån elapparater. Warfvinge och 

Dahlblom (2010) beskriver att värme lämnar byggnaden via transmission genom 

klimatskalet, ventilation och luftläckage genom otätheter. Transmissionsförlusterna beror till 

stor del på vilka konstruktionsmaterial klimatskalet består av och mängden isolering. 

Köldbryggor uppkommer i övergången mellan olika konstruktionsmaterial, exempelvis i 

anslutningen mellan vägg och tak och kring fönster (Abel & Elmroth, 2016). Dessa 

uppkommer på grund av att isoleringstjockleken av konstruktionsskäl behöver minskas vid 

dessa övergångar. Ventilation tillförs värme via uppvärmningssystemet för att luften ska 

bibehålla behaglig temperatur (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Värmen förs sedan bort ifrån 

byggnaden med avluften. Öppningar så som fönster försvagar byggnadens klimatskal och 

värme läcker i varierande grad ut. Värmebalansen utgörs av att den tillförda värmen 

motsvarar den bortförda värmen i storlek. För att minimera energiåtgången för en byggnad 

kan stor nytta dras av att fokusera på de ingående delarna av värmebalansen och undersöka 

vad som kan förbättras i varje kategori. 

3.1.2 Byggnaderna under 1970-talet 

I Sverige är husen under större delen av 1970-talet är byggda på plan eller plangjord mark. 

Husen står parallellt eller 90˚ mot varandra (Björk, Kallstenius & Reppen, 1992). Gavlarna är 

ofta utan fönster och taken är platta eller svagt lutande. Vanligtvis består fasadernas material 

av puts, tegel, vit kalksandsten eller betong varvat med trä. Vidare skriver Björk et al. (1992) 

att hus med träfasad är grundlagda på berg som sprängts och att bottenplattorna ligger på 

packad sprängsten. I fall då nivåskillnader uppstår utjämnas dessa genom att bottenplanets 

ytterväggar består av betong. Enligt Hulander (2007) anses betongplatta vara den mest 

använda tekniken för grundläggning i Sverige under 1970-talet. Betongstommen är ofta 

platsgjuten med mellanväggar gjutna av flyttbara, våningshöga väggformar av stål. 

Byggnader med tegelfasad är istället grundlagda på sulor av armerad betong som täcks av 

glasullsmatta (Björk et al., 1992). På denna finns ofta reglar fyllda av koksaska.  
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Under 1970-talet var normaltjockleken på isolering 12 cm i ytterväggar. Väggarna innehöll 

platsfolierade gipsskivor, internitskivor och reglar. Taken bestod av två lager av helklistrad 

papp på 22 mm med en plåtprofil (Björk et al., 1992). Fönster var av 2-glastyp och hade 

vanligtvis ett U-värde på 2,9 W/m2, K (Adalberth & Wahlström, 2008). 

3.1.3 Ventilation 

Inneklimatet består av flera samspelande faktorer och påverkar människans hälsa. En av 

ventilationens viktigaste uppgifter är att forma ett inneklimat som med avseende på den 

verksamhet som sköts anses komfortabel och hälsosam (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Ventilationen har stor potential till energieffektivisering då en stor del av 

energiförbrukningen går till ventilation (Nomura & Hiyama, 2017). Ventilationen skall även 

kunna hålla inneklimatet konstant oberoende av utomhustemperaturen. Vinter, sommar 

eller ett stormigt väder ska inte påverka inneklimatet. Warfvinge och Dahlblom (2010) 

skriver att inneklimatet i detta sammanhang är människans omgivningssituation och hur den 

tekniska installationen påverkar den direkt. Det är dock svårt att uppnå ett inneklimat som 

alla trivs med då människor upplever klimatet olika beroende på klädsel, ålder och aktivitet. 

Författarna menar att faktorerna som människan påverkas av är termiska, hygieniska samt 

ljus- och ljudmässiga. I ventilationssammanhang är det de termiska och hygieniska 

faktorerna som innefattas. 

Den termiska komforten är det temperaturtillstånd då en människa trivs i inneklimatets 

temperatur och varken vill ha det kallare eller varmare (Awbi, 2017). Människans 

kroppstemperatur bör vara 37   för att vara välbefinnande och hälsosam. Vid aktivitet avger 

kroppen värme till omgivningen (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Kroppens innetemperatur 

ökar i samband med hög omgivningstemperatur och värmeavgivningen minskar. Dessutom 

hindrar kroppsfett värmeavgivning av kroppen då det fungerar som en isolator (Chierighini 

Salamunes, Wan Stadnik, & Borba Neves, 2017). Når kroppens temperatur 42  blir 

situationen livsfarlig för att dess värmereglering bryter samman. Warfvinge och Dahlblom 

(2010) förklarar att det därför är viktigt att i ventilationsinstallationer kunna reglera luftens 

temperatur, hastighet och fuktighet samt omgivande ytors temperaturer. 

Klädernas värmeisoleringsförmåga är viktig då de anger hur mycket värmeöverföring som 

sker från en kropp (Yang, Weng, Wang & Song, 2017). Värmeisoleringsförmågan för klädsel 

anges i clo och det motsvarar 0,155 km2/W (Gavhed & Holmér, 2006). Utöver klädseln 

påverkar också aktivitetsnivån hos personer hur mycket värme som avges (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). Vid skrivbordsarbete alstrar en vuxen människa 125 W medan 

motsvarande siffra vid löpning är 740 W. Tabell 1 visar klädernas värmeisoleringsförmåga i 

clo.  

Tabell 1. Klädselns värmeisoleringsförmåga (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Klädsel Värmeisoleringsförmåga (clo) 
Naken 0 
Lätt sommarklädsel 0,5 
Normal inomhusklädsel 1,0 
Polarklädsel 4,0 
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För att behandla de termiska och hygieniska faktorerna och upprätthålla ett hälsosamt 

inneklimat kan ventilationen bidra genom att tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft,  

bidra till att föroreningar inte sprids i byggnaden och reglera värme och kyla (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). Dessutom skapar ventilationen ett undertryck vilket motverkar bildning av 

fukt. Koldioxidhalten, damm, matos etc. påverkar luftkvaliteten inomhus. För att undersöka 

om ventilationen fungerar korrekt eller inte kan lukten avslöja svaret. Vidare skriver 

författarna att dålig lukt är ett tecken på dålig ventilation. Det är viktigt att ren luft tillförs de 

rum som har personnärvaro största delen av tiden. Förorenad luft kommer via hallen in till 

kök och badrum där den sugs ut. Genom att luften sugs ut från kök och badrum är det svårt 

för luften att spridas ut till andra delar av byggnaden. 

Det finns olika typer av ventilationssystem. Valet av typ görs med avseende på 

ventilationsbehovet i byggnaden. Det system som används i lokalbyggnader är i huvudsak ett 

till-och frånluftsystem med värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). För att uppnå rätt mängd tilluft till varje rum räcker det vanligtvis inte med 

de enklare ventilationsmetoderna som ofta består av endast fläktar och filter. Ett aggregat 

där man kan reglera luftflödet till varje rum är nödvändigt, med möjlighet att stänga av vid 

utebliven aktivitet i byggnaden och återvinna värmen i frånluften. Cuce Mert och Riffat 

(2015) beskriver att det i ett aggregat i ett FTX-system utöver fläktar och filter även finns 

värmeåtervinnare, kylbatteri och värmebatteri. Genom att införa värmeåtervinning i ett 

system kan mellan 60 % och 95 % av energin återvinnas (Cuce Mert & Riffat, 2015). I ett 

FTX-system kan alla komponenter skötas och rengöras regelbundet, som exempelvis byte av 

filter. Detta är nödvändigt då smuts i kanaler och komponenter kan bidra till att luftflödet 

minskar och fläktarbetet ökar (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Nackdelar med ett FTX-system 

är att fläktarna kräver el, att det är risk för buller från fläktrummet, att det kräver utrymme i 

form av ett teknikrum samt ett ökat underhållsbehov. Cuce Mert och Riffat (2015) beskriver 

att det i ett FTX-system finns tre olika typer av värmeväxlare som används: 

plattvärmeväxlare, batterivärmeväxlare och roterande värmeväxlare. Den roterande 

värmeväxlaren har högst verkningsgrad av de tre typerna och kan uppgå till 80 %. En 

plattvärmeväxlare kan ha en verkningsgrad på 50-60 % och en batterivärmeväxlare upp till 

55 %. Roterande värmeväxlare är således den mest effektiva men för att förhindra spridning 

av lukt väljs ofta någon av de andra typerna till aggregat som försörjer exempelvis kök 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Ventilationsflödet i en ny byggnad ska enligt Boverkets föreskrifter vara minst 0,35 l/s per m2 

golvarea vid personnärvaro (Boverket, 2011). Faktorer som påverkar ventilationsflödet är 

bland annat personbelastning, verksamhet och fukttillskott. Det finns andra myndigheter 

som ställer krav på ventilationsflödet, bl.a. Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen och 

Folkhälsomyndigheten. Lokalbyggnader som kontor, skolor och sjukhus omfattas av 

arbetsmiljöverkets krav på ventilationsflödet. I Boverket (2011) redovisas kravet på 

uteluftsflödet i dessa byggnader till 0,35 l/s per m2 golv area + 7 l/s och person. 

För ventilationssystem finns olika huvudtyper av reglermetoder. Ett CAV-system är ett 

system där till- och frånluftsflödet är konstant genom hela drifttiden (Nilsson, 2001). 

Systemet tar inte hänsyn till hur mycket värme som alstras i rummet, om rummet används 

eller är tomt. Warfvinge och Dahlblom (2010) förklarar att ett VAV-system innebär att 
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luftflödet varierar under drifttiden och regleras beroende på rumstemperatur, personnärvaro 

och koldioxidhalt. Det finns en indikator som känner av personnärvaron och ökar 

ventilationen efter behov. Detta innebär att energi sparas då tomma rum inte ventileras till 

fullo (Nilsson, 2001). Ett DCV-system (behovsstyrt luftflöde) innebär att ventilationsbehovet 

styrs antingen manuellt, automatiskt eller efter rumsanvändningen (Naumov, 

Tabunshchikov, Kapko & Brodach, 2015). 

3.1.4 Komfortkyla 

Genom solinstrålning, belysning, brukare etcetera tillförs värme i lokalbyggnader (Abel & 

Elmroth, 2016). Detta i kombination med ett välisolerat klimatskal bidrar till att 

värmetillskottet kan bli större än värmeförlusterna vilket resulterar i ett övertempererat 

inomhusklimat (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Komfortkyla installeras i samband med detta 

för att hålla temperaturen samt luftkvalitén på de angivna nivåerna (Nilsson, 2001). I 

bostäder är acceptansen för höga temperaturer större och komfortkyla installeras därför 

sällan där. För att installera komfortkyla bestäms kyleffektbehovet för varje rum. 

Kyleffektbehovet anges i W/m2 Atemp vilket är olika för varje rum beroende på rummets 

användning, se Tabell 2. Warfvinge och Dahlblom (2010) menar att kylbehovet exempelvis är 

större i ett datorrum än i ett kontorsrum på grund av att mer värme alstras i det förra. För att 

bestämma kyleffektbehovet tas därför hänsyn till verksamheten som bedrivs. Bland annat 

undersöks komfortkraven, antalet brukare, elapparater och belysning. Andra faktorer som 

undersöks är solinstrålningen, då beroende på fönsterarea och orientering, ventilationens 

tilluftstemperatur och klimatskalets värmelagringsförmåga. 

Solvärmen är den faktor som bidrar mest till värmetillförseln i en byggnad. Därför kan det 

vara gynnsamt att avskärma för solinstrålning (Abel & Elmroth, 2016). Det finns olika typer 

av avskärmning som antingen kan väljas ut separat eller kombineras. De vanligaste typerna 

är yttre respektive inre solskydd. Utöver dessa finns mellanliggande solskydd och 

solskyddsglas. Enligt Abel och Elmroth (2016) är det yttre solskyddet det mest effektiva då 

det hindrar solvärmen från att komma in i byggnaden. Det inre solskyddet är minst effektivt 

eftersom solvärmen redan är inne i rummet när avskärmningen görs. 

Tabell 2. Gratisenergi med avseende på personvärme, belysning och elapparater (Warfvinge & 
Dahlblom, 2010) 

Verksamhet Personvärme  
(W/m2 Atemp) 

Belysning  
(W/m2 Atemp) 

Elapparater  
(W/m2 Atemp) 

Summa  
(W/m2Atemp) 

Dagis 6 8 2 16 
Kontor 4 8 10 22 
Skolor 12 10 6 28 
 

Det förekommer att ett kylsystem blir överdimensionerat om systemet ska hålla en viss 

inomhustemperatur oberoende av utetemperatur. P25-kravet, som betyder att 

inomhustemperaturen tillåts överstiga 25   maximalt 10 % av arbetstiden under juli, har 

vanligtvis använts för att ställa krav på inomhustemperaturen (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). 
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Det finns olika metoder för komfortkyla. Nattkyla är ett passivt kylsystem som innebär att 

byggnaden kyls under natten med hjälp av ventilationen. Uteluftstemperaturen är oftast 

tillräckligt sval under sommaren för att kunna kyla byggnaden. Ventilationen är då på endast 

tills den önskade inomhustemperaturen är uppnådd (Solgi, Fayaz & Kari, 2016). Vattenburen 

kyla installeras där ventilationssystemet inte klarar av kylbehovet för byggnaden. Exempel på 

vattenburna rumskylare är kylpaneler, kylbafflar, fläktkylkonvektorer eller vattenkylda 

bjälklag. Warfvinge och Dahlblom (2010) beskriver att kylpaneler är vattenslutna element 

som placeras i taket. Dessa består av rör som med hjälp av kallt vatten kyler en 

aluminiumplåt. Kylbafflar är också element som placeras i taket. Dessa består av tunna och 

parallella plåtlameller vilka fungerar som flänsar, som genomströmmas av vatten till två 

kopparrör. 

Fjärrkyla är ytterligare en vanlig metod som har funnits i Sverige sedan år 1992. Kylt vatten 

produceras centralt i en ort och fördelas via ledningar till byggnader (Werner & Frederiksen, 

1993). Det primära kylvattnet ansluts med en värmeväxlare till byggnadens system, det vill 

säga det sekundära systemet. I det sekundära systemet cirkulerar vatten till kylelementen i 

respektive rum och till kylbatterierna som förser ventilationsaggregaten (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). Ett fjärrkylasystem ses i Figur 1 där en beskrivning av fjärrkylans process 

från primärvattnet till det sekundära vattensystemet i en byggnad visas. 

 
Figur 1. Fjärrkylasystem där fjärrkyla (blå markering) tillförs via primärsystemet och varmt vatten 
skickas tillbaka (röd markering). (Källa: Mälarenergi AB, 2015. Med tillåtelse.) 

  

3.1.5 Uppvärmningssystem 

Under vinterhalvåret behövs någon form av värmesystem för att hålla inneklimatet på 

komfortabel och hälsosam nivå (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Vilken värmekälla som är 

passande för en byggnad beror starkt på ekonomiska incitament och befintliga miljökrav. 

Vidare förklarar författarna att oljeeldning tidigare var den värmekälla som användes i störst 

utsträckning, men att fjärrvärme har tagit över positionen i Sverige under de senaste 

decennierna. Nya värmesystem så som solfångare och värmepumpar får också allt mer plats 

på marknaden. 
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Ett värmesystem för uppvärmning av en byggnad består av fyra undersystem (Abel & 

Elmroth, 2016). Först och främst ska det finnas en värmekälla tillgänglig. Därtill ett system 

vars uppgift är att fördela värmen till samtliga rum i byggnaden. Detta kompletteras med ett 

styrsystem som reglerar värmetillförseln beroende på utetemperatur. Vidare skriver Abel och 

Elmroth (2016) att det sista systemet utgörs av rumsplacerade värmare. Exempel på vanligt 

förekommande rumsvärmare är varmvattenradiatorer.  

För att bestämma värmesystemets storlek beräknas värmeeffektbehovet för varje rum i 

byggnaden. Byggnadens totala effektbehov är summan av rummens effektbehov. De 

investeringskostnader som uppkommer vid bestämning av värmesystemets storlek är 

länkade till effektbehovet. Ett annat begrepp är byggnadens energibehov vilket går hand i 

hand med driftkostnaderna (Warfvinge & Dahlblom, 2010). 

Effektbehovet bestäms av flera faktorer. Några av dessa bestäms genom undersökning av 

klimatskalets totala area, lufttäthet, värmetröghet och isoleringsmaterial. Dessa faktorer 

utgör det dimensionerande effektbehovet för byggnaden (Warfvinge & Dahlblom, 2010). Vid 

dimensionering av radiatorer och värmekälla antas en medelutetemperatur under ett dygn, 

dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT). Den dimensionerande innelufttemperaturen 

(DIT) är relaterad till verksamheten som bedrivs i byggnaden. Här kommer krav från BBR, 

Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen in i bilden. I bostäder är DIT normalt 20   (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010) medan det i skolor är 20   eller 21   beroende på regelverk 

(Arbetsmiljöverket, 2015; Skolfastigheter i Stockholm AB, 2012). 

Uppvärmningen av en byggnad kan ske på olika sätt. Det kan antingen produceras i 

byggnaden, genom närvärme eller fjärrvärme (Abel & Elmroth, 2016). Fjärrvärmesystemet är 

uppbyggt på samma sätt som fjärrkyla och består av ett centralt värmeverk som genom ett 

fjärrvärmenät når ut till alla anslutna byggnader. En fjärrvärmecentral finns i, eller i nära 

anslutning till, byggnaden och har till uppgift att distribuera värmen i byggnaden. Det 

primära vattnet som vanligtvis är mellan 70–120   kommer i kontakt med en värmeväxlare 

som för över vattnets värme till husets sekundära vattensystem (Abel & Elmroth, 2016; 

Warfvinge & Dahlblom, 2010). Hus som inte är anslutna till ett fjärrvärmesystem producerar 

sin egen värme. Detta görs genom exempelvis värmepannor, värmepumpar eller elradiatorer. 

Björk och Acuña (2013) förklarar att värmepannor främst används i småhus men att 

användning även förekommer i lokalbyggnader. Värmepannorna eldas med bränsle såsom 

olja, kol eller koks. Nuförtiden fungerar även energikällor som exempelvis biobränslen i form 

av ved, pellets, flis etc. (Björk & Acuña, 2013). Via en konvektionskomponent i 

värmesystemet överförs värmen till byggnadens varmvattensystem (Warfvinge & Dahlblom, 

2010). Detta måste cirkulera kontinuerligt för att inte koka. 

Värmepumpars funktion kan beskrivas som att det ingående köldmediet värms i 

förångarkomponenten av exempelvis uteluft, frånluften i ett ventilationssystem eller mark 

(Granryd, Ekroth, Lundqvist, Meliner, Palm, & Rohlin, 2011). I förångaren övergår 

köldmediet från flytande form till ånga.  Kompressorn, vilken är eldriven, har som uppgift att 

höja trycket och i samband med detta höjs också temperaturen på ångan. Granryd et. al 

(2011) beskriver att köldmedieångan i kondensorn övergår till vätskeform och genom 

kondenseringsenergin frigörs värme till byggnaden. Eftersom strypventilen i systemet gör att 
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trycket minskar och därmed temperaturen, pumpas värme från låg till hög temperatur via 

kompressorn. Därav namnet värmepump. En värmepump producerar mycket energi i 

förhållande till den energi som tillförs och kan ha ett COP (Coefficient of Performance) på 

3,5. 

Hos en uteluftsvärmepump är förångaren kopplad till luftvärmebatteriet som i sin tur är 

placerat utomhus (Björk & Acuña, 2013). Genom denna passerar uteluften där den 

värms/kyls. Uteluftsvärmepumpar förkommer i två typer. De kallas för luft-vatten- och luft-

luftvärmepumpar. Luft-vattenvärmepumpen är kopplad till ett vattenburet system så som 

radiatorer och värmer på så sätt upp byggnaden. I luft-luftvärmepumpen värms 

inomhusluften direkt. I eluppvärmda byggnader används ofta luft-luftvärmepumpen som ett 

komplement. Björk och Acuña (2013) beskriver att fördelen med att använda uteluft som 

värmekälla är att den är lättillgänglig. Det uppkommer dock en viss belastning på systemet 

vintertid då utetemperaturen är låg och värmebehovet är stort. På grund av detta passar en 

luft-luftvärmepump bäst som kompletterande värmesystem i nordiska klimat. Byggmentor 

(2011) anger att kostnaden för att installera en värmepump i ett småhus varierar mellan 

5000–10000 kr.  Figur 2. En värmepumps uppbyggnad med komponenter utmarkerade. 

visar en schematisk bild över en värmepump. 

 
Figur 2. En värmepumps uppbyggnad med komponenter utmarkerade. 

3.2 Energianvändning i svenska skolor och förskolor 

I studien STIL2 från år 2007 genomförde Energimyndigheten tillsammans med Boverket en 

kartläggning av energianvändningen i svenska skolor och förskolor. Sedan dess har den 

tekniska utvecklingen gått framåt och förutsättningarna på svenska skolor kan idag se 

annorlunda ut jämfört med tiden för undersökningen. Eftersom det är den senast 

genomförda studien av energianvändning i svenska skolor kan den ändå bidra med 

information om hur energin är fördelad på olika kategorier och påvisa vilka områden som 

kan energieffektiviseras. Energimyndigheten och Boverket (2007) beskriver att STIL2 

genomfördes för att skapa en grund för jämförelse skolor emellan och resultaten viktades och 

skalades upp till nationell nivå. 
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Studien visade att den årliga energianvändningen för skolor och förskolor i genomsnitt är  

216 kWh/m2 Atemp varav 80 kWh/ m2 Atemp är el inklusive elvärme. Uttryckt som tillförd 

energi per elev motsvarar det totalt i genomsnitt 3143 kWh/elev, år (Energimyndigheten & 

Boverket, 2007). Gemensamt för de skolor som låg över snittet 216 kWh/m2 Atemp var att de 

hade storkök, klimatskal med höga U-värden och ventilation utan värmeåtervinning.  

För uppvärmning av skolor är fjärrvärme och elvärme vanligast och står för uppvärmningen i 

48 % respektive 37,2 % av svenska skolor. Övriga uppvärmningskällor som förekommer i 

skolor är oljeeldning, naturgas och pellets (Energimyndigheten & Boverket, 2007). 

3.2.1  Elanvändning på skolor och förskolor 

Energimyndigheten och Boverket (2007) beskriver att de största källorna till konsumtion av 

el på skolor är fläktar i ventilationssystemet och belysning, vilka tillsammans uppgår till 

drygt 50 % av den totala elanvändningen. Fördelningen av elanvändning per 

användningsområde i svenska skolor ses i Figur 3. 

 
Figur 3. Elanvändning per kategori i svenska skolor och förskolor år 2006 (Energimyndigheten & 
Boverket, 2007). 
 

I posten övrigt inkluderas pentry, persondatorer, tvättutrustning och övrig verksamhets- och 

fastighetsel (Energimyndigheten & Boverket, 2007).  

I en jämförelse mellan undersökningarna STIL, en föregångare till STIL2 vilken genomfördes 

år 1990, och STIL2 framgår det att elanvändningen i svenska skolor och förskolor har ökat 

(Energimyndigheten & Boverket, 2007). Ökningen beror på att ventilationssystemen till stor 

del har bytts ut eller uppgraderats sedan år 1990 och numera innehåller fler elkrävande 

komponenter. Dessutom förekommer datorer i större utsträckning i undervisningen idag 

vilket ytterligare ökar elförbrukningen. Vidare förklarar Energimyndigheten och Boverket 

(2007) att belysningen dock har blivit effektivare och är en post som brukade mindre el år 

2006 jämfört med år 1990.  
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3.2.1 Belysning  

Belysning står för 25,3 % av elanvändningen på skolor när elvärme räknas in. Genomsnittlig 

energianvändning för belysning uppgår till 21,4 kWh/m2 Atemp, år. Undersökningen i STIL2 

omfattade även att undersöka fördelningen av installerad belysningseffekt 

(Energimyndigheten & Boverket, 2007). Figur 4 presenterar fördelningen av installerad 

belysningseffekt i svenska skolor. 

 
Figur 4. Fördelningen av installerad belysningseffekt på svenska skolor och förskolor år 2006 
(Energimyndigheten & Boverket, 2007) 
 

T8 med konventionellt don stod vid tiden för studien för den största andelen av den 

installerade belysningseffekten. T8 är lysrör med diametern 26 mm och T5 är lysrör med en 

diameter på 16 mm (Xcen, 2016). T5- lysrör marknadsfördes under 1990-talet och är mer 

energieffektiva än T8 lysrör och har flimmerfritt ljus (Fagerhult, u.å.). Lågenergilampor är ett 

alternativ till glödlampor. De har en livstid som långt överskrider glödlampans och drar upp 

till 75 % mindre energi (Energimyndigheten, 2016).  

3.2.2 Ventilation i skolor och förskolor 

Ventilationssystemet använder såväl värme som el. Värme går åt till att värma tilluften som 

går ut i rummen för att bibehålla en god rumskomfort och el används till fläktar (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010). Normala drifttider för ventilationssystemen i skolor och förskolor är  

10 h/dag, fem dagar i veckan under 44 veckor respektive 47 veckor årligen (Sveby, 2015). 

Specifik energianvändning för fläktar ligger på 21 kWh/m2, Atemp, år i svenska skolor 

(Energimyndigheten & Boverket, 2007).  

3.2.3 Storkök 

Storköket står för ca 10 % av energiförbrukningen i skolor (Energimyndigheten & Boverket, 

2007). Belok (2015) beskriver att det som drar mest energi är utrustning för tillagning samt 

kylar och frysar. Dessa poster står tillsammans för över 50 % av den totala 
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energianvändningen i ett storkök. Diskmaskiner är tredje största posten och uppgår i ett 

normalt storkök till ungefär 20 % av energianvändningen. Uttryckt som kWh/ producerad 

portion motsvarar energianvändningen i ett normalt storkök tillhörande en skola 0,5 – 1 

kWh/producerad portion (Belok, 2015). I storkök kan ventilationen forceras vid behov. 

Vanligt är att en forcering pågår i upp till 5 timmar (Sveby, 2015).  

3.2.4 Innemiljö och energi 

Det finns särskilda krav på arbetsmiljön i skolor. Det innefattar bland annat ventilation och 

temperatur. BBR:s krav på temperaturen i skollokaler och barnhus är 20   (Boverket, 2011). 

Arbetsmiljöverket (2015) rekommenderar vid stillasittande arbete en temperatur i intervallet 

20 – 24  . Överstiger temperaturen detta drabbas många av trötthet, illamående och 

huvudvärk vilket påverkar både välbefinnandet och förmågan att arbeta. Vid vilken 

temperatur påverkan av för varmt inneklimat börjar är individuellt och kan börja redan vid 

en temperatur på 22   (Socialstyrelsen, 2015). Utöver att höga temperaturer ger en sämre 

arbetsmiljö drar en temperaturhöjning också energi. Genom att höja temperaturen med 

1  ökar också energiåtgången för uppvärmning med ca 5 % (Skolfastigheter i Stockholm AB, 

2012). För att uppnå god luftkvalitet i skolmiljö finns det särskilda krav på luftomsättningen. 

Uteluftsflödet bör dimensioneras efter lägst 7 l/s, person och 0,35 l/s, m2 golvarea för att 

bibehålla god luftgenomströmning (Boverket, 2011). 

3.3 Åtgärder för energieffektivisering 

 

Energieffektivisering av skolor medför vissa svårigheter som beror på verksamhetens 

upplägg. Personnärvaron i lokalerna varierar mycket under dagen beroende på 

undervisningstider och storleken på klasser. Lindstaf (2010) menar att vissa utrymmen inom 

en skola har verksamheter som genererar mycket värme och en del områden har särskilda 

behov av ventilation. Vilka åtgärder som lämpar sig för att erhålla en effektivare 

energianvändning beror på förutsättningarna hos varje enskilt objekt. Det finns dock en rad 

områden som är intressanta att undersöka för energieffektivisering. Resten av kapitlet ägnas 

åt att beskriva åtgärder som kan vara särskilt gynnsamma för skolor och förskolor. 

 

3.3.1 Ventilation 

Ventilationssystemet använder både el och värme för att fungera korrekt. Ett sätt att spara 

energi är att införa värmeåtervinning där detta inte finns. Genom att införa värmeåtervinning 

i ett system där det finns från- och tilluft kan upp till 80 % av värmen till ventilation 

återvinnas beroende på val av värmeväxlare (Warfvinge & Dahlblom, 2010). I en studie gjord 

på en förskola i Gävle minskade energiförbrukningen med 42,1 % genom att införa ett FTX-

system (Ahlund, 2015). 
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Vilken värmeväxlare som är optimal beror på aggregatets försörjningsområde. I fall då 

värmeväxlare redan är installerade kan försmutsning leda till sämre värmeöverföring 

(Frederiksen & Werner, 1993). Med tiden drar delar i ventilationssystemet till sig smuts 

vilket reducerar dess funktion. Genom att se till att regelbundet utföra underhåll på 

värmeväxlare, byta filter och rengöra spjäll upprätthålls ventilationssystemets prestanda och 

energin utnyttjas effektivt (Vattenfall, u.å.).  

Fläktarna i ventilationssystemet konsumerar el och står för en stor del av elanvändningen i 

skolor. För att kontrollera fläktarna i varje enskilt aggregat i ventilationssystemet beräknas 

SFP, Specific fan power. SFP-talet säger något om hur mycket energi som går åt för att 

omsätta 1 m3 luft (Boverket, 2011). Vid ändring av ett ventilationsaggregat bör strävan för ett 

FTX-aggregat vara ett SFP-värde på under 2 kW/m3,s enligt BBR:s krav.  

Ändring av driftstiderna för ventilationssystemet så att de är anpassade till 

verksamhetstiderna är en åtgärd som sänker energiförbrukningen. Sekki, Airaksinen & Saari 

(2017) beskriver att genom att sänka driftstiden för ventilationssystemen på en skola och en 

förskola i Finland minskade den tillförda energin med 17 respektive 12 kWh/m2 Atemp, år. 

3.3.2 Belysning 

LED-lampor är mer energieffektiva än de befintliga T5- och T8-lysrören som är vanliga i 

skolor idag (Katsaprakakis & Zidianakis, 2017). Tidigare var en vanlig effektiviseringsåtgärd 

att ersätta glödlampor med lysrör och kompaktlysrör. Nu har dessa blivit utkonkurrerade av 

LED-belysning. Montoya, Peña-Garcia, Juaidi & Manzano-Agugliaro (2017) beskriver att 

jämfört med glödlampor är LED-lampor 85 % mer energieffektiva och har en livslängd som 

är upp till 26 gånger högre. Genom att utvärdera LED-belysningens väg från produktion till 

dess att den är förbrukad visar det också att miljöpåverkan är lägre under dess livstid jämfört 

med glödlampor på grund av att den är mer energieffektiv i sin slutanvändning. Montoya et 

al (2017) skriver att till skillnad från lysrör och kompaktlysrör innehåller LED-lampor heller 

inte något kvicksilver. LED-belysning kan även bidra till att minska kostnader för kylbehovet 

av en byggnad. All belysning avger värme till omgivningen men LED avger mindre värme än 

vad glödlampor och lysrör gör (Montoya et al., 2017). Byte till LED-belysning kräver nya 

armaturer. Dessa har en livslängd på minst 30 år (Fagerhult, u.å.). 

Belysningen utgör en stor del av vår vardag och påverkar människan psykiskt. Därför är det 

viktigt att ny belysning ska vara hälsosam för människan, inte bara sparsam på energi. Det 

pågår ständig forskning kring hur belysningen kan påverka beteendet på individer 

(Belysningsbranschen, 2015). Forskning visar att rätt belysning ger hälsosammare och 

effektivare människor. En ny belysningsteknik har använts i en skola för att undersöka vilket 

ljus som behövs beroende på vilken tid på dygnet det är (Schau, 2016). När det är tidig 

morgon har ett blåare ljus använts för att få igång eleverna då blått ljus drar ner på 

sömnhormoner i människokroppen. Mot eftermiddagen skiftar färgen till varmare toner. 

Detta är en teknik som imiterar solen och ger upphov till ett normalt dagsljus (Schau, 2016).   
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En annan ny teknik visar att en ny typ av glödlampa är på väg tillbaka in i industrin (Melin, 

2016). Denna glödlampa uppskattas ha 40 % verkningsgrad jämfört med LED-belysningens 

verkningsgrad på ca 15 %. Den nya lampan består av en kristallstruktur som omger 

glödtråden vilket gör att glödlampan släpper igenom endast det synliga ljuset och absorberar 

värmestrålningen. Melin (2016) beskriver att värmestrålningen som absorberas består av 

infrarött ljus som i sin tur reflekteras tillbaka till glödtråden. I glödtråden absorberas ljuset 

igen och återsänds som synligt ljus via kristallstrukturen.  

3.3.3 Energieffektivisering av klimatskalet 

Klimatskalet kan vara en känslig del i en byggnads värmesystem. Väggar, fönster, golv och 

tak transmitterar värme från byggnaden och gör att energi går förlorad (Warfvinge & 

Dahlblom, 2010). Att utföra energieffektiviseringsåtgärder på klimatskalet kan därför vara 

lönsamt. 

3.3.3.1. Tilläggsisolering 

För att förstärka klimatskalet kan en eller flera delar av byggnaden tilläggsisoleras. Inner- 

och ytterväggar samt vindsbjälklag är vanliga områden för tilläggsisolering (Katsaprakakis & 

Zidianakis, 2017). Förutom att det minskar transmissionsförlusterna, och därmed 

uppvärmningsbehovet, bidrar det till god komfort och en minskad miljöpåverkan. 

Energimyndigheten (2009b) förklarar att en tilläggsisolering av vindsbjälklaget ofta är en 

god investering som sparar mycket energi. Till skillnad från att tilläggsisolera ytterväggar 

påverkar det oftast inte byggnadens estetiska utseende. Att tilläggsisolera ytterväggar 

minskar både köldbryggor och fukt i väggen men det är ett ingrepp som är omfattande och 

kan strida mot gällande byggregler. Tilläggsisolering av golv och källare lämpar sig endast för 

vissa typer av byggnader där grunden tillåter det, så som krypgrund där grunden lyfter 

byggnaden från marken (Energimyndigheten, 2009b). 

Adityaa, Rismanichi, Hasan, & Murza (2017) beskriver olika isolermaterial och deras 

egenskaper vid tilläggsisolering. Isolermaterial som är vanliga vid tilläggsisolering är olika 

sorters ull så som glasull, stenull och mineralull samt skum. Det finns två olika typer av 

isolermaterial: massisolering, som motverkar värmeöverföring via ledning och 

reflektionsisolering, som motverkar värmeöverföring via strålning. Vidare beskriver 

författarna att det även finns material som består av kombinationer för att minska både 

värmeledning och värmestrålning. För material som motverkar värmeöverföring via ledning 

är tjockleken på isolermaterialet av stor vikt. Ju större tjocklek desto bättre skydd mot 

värmeöverföring. Isolermaterialet innehåller massor av små luftfickor vilket hindrar värme 

från att transporteras direkt igenom materialet. Ur ekonomisk synpunkt får en avvägning 

göras mellan investeringskostnad och långsiktig energibesparing (Adityaa et al., 2017). Då 

massisoleringens förmåga att minska värmeöverföringen är proportionell mot dess tjocklek 

ökar också investeringskostnaden med den. 

Kraven på isolering ser olika ut beroende på i vilket klimat byggnaden finns. I kalla klimat, 

där isoleringen ska hålla värmen kvar i byggnaden, är isolermaterial med höga 
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värmemotstånd fördelaktiga (Kumar & Suman, 2013). En hög värmeresistans i materialet gör 

att mindre värme läcker ut. I varma klimat kan problemet vara det motsatta, att isoleringen 

ska motverka att värme tillförs via solinstrålning. Adalberth & Wahlström (2008) förklarar 

att för lokaler byggda innan år 1978 är den typ av tilläggsisolering som är mest 

kostnadseffektiv den som avser tak eller vindsbjälklag.  

3.3.3.2. Uppgradering av fönster 

Fönster tillhör klimatskalets sköraste delar. De släpper in värme från solen i byggnaden vilket 

bidrar till ett ökat kylbehov, och släpper ut värme vilket bidrar till ett ökat 

uppvärmningsbehov. Glas i sig har högre U-värde än konstruktionsmaterialet i väggar och 

samtidigt är det svårt att få en övergång mellan vägg och fönster helt tät (Hilliahoa & 

Lahdensivu, 2015). Fönstren påverkas mer av vind, regn och väderomväxlingar än övriga 

delar av klimatskalet. Vid regn samlas det regndroppar på fönstrens utsida. Enligt Hilliahoa 

& Lahdensivu (2015) kyler detta ner ytan vilket leder till en ökad värmeförlust till 

omgivningen, och vid blåst ökar infiltrationen genom otätheter kring fönstren.  

För att inneklimatet inte ska påverkas för mycket av rådande väderlek ställer detta särskilda 

krav på fönstrens kvalitet. Fönstrens g-värde visar hur mycket solinstrålning som släpps 

igenom (Jensen Skarning, Anker Hviid & Svendsen, 2016). Äldre fönster kan ha g-värden på 

upp till 0,9 medan nyare fönster kan ha under 0,7. En högre siffra motsvarar ett högre 

insläpp av värmestrålning ifrån solen.  

Att ha fönster med bra U-värde och g-värde ger god komfort och låg energianvändning.        

2-glasfönster från 1970-talet kan ha ett U-värde på upp till 2,9 W/m2, K medan moderna tre-

glas fönster kan ha ett U-värde på under 1 W/m2, K (Adalberth & Wahlström, 2008). I en 

studie av Salvalai, Malighetti, Luchini & Girola (2017) påvisas att ett fönsterbyte från 1-glas 

till 2-glas kan minska byggnadens totala energibehov med upp till 14 %. I Sverige och 

nordiska klimat var 2-glasfönster standard under 1900-talet och återfinns i många 

byggnader. 1-glas fönster användes i Sverige innan sekelskiftet 1900 och är idag ovanligt 

(Adalberth & Wahlström, 2008). Att byta till 3-glasfönster i nordiskt klimat ger även det en 

besparing på 14 % enligt en studie utförd i Finland av Hilliahoa & Lahdensivu (2015). 

Energibesparingens storlek beror på hur stor andel glasyta byggnaden har, där en större 

glasyta innebär en större energibesparing. Edström och Gunnarsson (2014) simulerade byte 

från 2-glasfönster till 3-glasfönster med argongasfyllning på Sörbyskolans förskola i IDA ICE. 

Som ett resultat minskade byggnadens energianvändning med 13 %. 

Alternativ till att byta ut fönstren helt, vilket kan vara kostsamt, är att förbättra de befintliga 

genom att sätta in en extra ruta (Gloriant & Joulin, 2015). Att ha fler rutor minskar U-värdet 

och fylls utrymmet mellan glasen med argon istället för luft minskar det ytterligare. 

Argongasen är tyngre än luft och därmed minskar värmeöverföringen genom mediet. 

Tillsammans med argongasfyllning förekommer också lågemissionskikt. Gloriant & Joulin 

(2015) beskriver att ett lågemissionskikt är en metallfilm som appliceras på insidan av 

fönstret. Som namnet förtäljer minskar skiktet värmeöverföringen genom fönstret då skiktet 

reflekterar tillbaka värmestrålning in i byggnaden istället för att det överförs till omgivningen 
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genom fönstret. Adalberth & Wahlström (2008) menar att den här åtgärden är särskilt 

lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv på lokalbyggnader uppförda innan år 1978.  

På grund av att fönster är en försvagning i klimatskalet finns det stort intresse av att hitta nya 

tekniker för att förbättra dem. Gloriant & Joulin (2015) beskriver nya tekniker som det 

forskas på. En teknik som undersöks är möjligheten att sätta in genomskinliga flänsar mellan 

glasen i 2-glasfönster. Ett införande av flänsar skulle minska värmeöverföringen då de skulle 

minska konvektionen i luften mellan glasen. Något som också undersöks är ett alternativ till 

argon- eller luftfyllning mellan glasen. Genom att istället sätta in kiseloxidgelé som isolering i 

utrymmet mellan glasen skulle U-värdet förbättras och värmeöverföringen minska (Gloriant 

& Joulin, 2015). 

För att minska belysningsbehovet är det möjligt att öka storleken på fönster. Dock medför 

stora fönster mer solinsläpp och därmed en ökad inomhustemperatur. Med det i åtanke har 

energismarta fönster utvecklats (Hidlago, 2016). Dessa fönster innehåller tunna oxidskikt 

som regleras elektroniskt. Det blir därmed enkelt att variera ljusinsläppet beroende på behov 

och komfort.  

4 ENERGIANVÄNDNINGEN PÅ RÖNNBYSKOLAN OCH 

RÖNNBY FÖRSKOLA 

Rönnbyskolan och Rönnby förskola är belägna i området med samma namn på 

Släggkastargatan 13-15 i Västerås. Skolorna färdigställdes år 1973 och den uppvärmda arean 

uppgår totalt till 7253 m2 varav 6518 m2 är fjärrvärmeuppvärmd. Antalet elever på 

Rönnbyskolan uppgår till 521 st. fördelat i två klasser per årskurs från F-åk 9 och 21 st. 

personal. På Rönnby förskola finns 10 avdelningar där det totalt går 170 barn med 37 

personal. I Figur 5 ses skolområdet med ingående byggnader utmarkerade. 
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Figur 5. Vy över Rönnbyskolan och Rönnby förskola. Byggnad A, B och C tillhör Rönnbyskolan och 
byggnad D och E ingår i Rönnby förskola. (Eniro, 2017) 

 

Värmetillskottet från människor till byggnaderna har baserats på antalet personer som vistas 

i de olika utrymmena och deras aktivitetsnivå. Klädsel har uppskattats enligt Tabell 1 där ett 

barns värmealstring bedöms vara hälften av en vuxens. Beräkningar och resultat av 

människors värmetillskott visas i Bilaga A.  

4.1 Rönnbyskolans byggnader 

Byggnader som tillhör Rönnbyskolan utgörs av markeringarna A, B och C i Figur 5.  

4.1.1 Rönnbyskolans huvudbyggnad 

Rönnbyskolans huvudbyggnad är markerad A i Figur 5. Huvudbyggnaden, som har 

tegelfasad, stod färdig år 1973 och utgör majoriteten av skolans areal med 4184 m2 uppvärmd 

golvyta och innefattar förutom klassrum ett storkök, en gymnastiksal och trä- och 

syslöjdssalar. Byggnaden värms av ett vattenburet system med fjärrvärme. Figur 6 visar 

Rönnbyskolans huvudbyggnad.  
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Figur 6. Rönnbyskolans huvudbyggnad sett från innergården. 

 

Byggnaden har en enplanslösning där all undervisning förekommer på markplan. Byggnaden 

har också en uppvärmd källare med plats för teknikrum, förråd och ett rekreationsområde. 

Till rekreationsområdet har elever från högstadiet möjlighet att komma under en 

eftermiddag i veckan för fritidsaktiviteter. Övrig tid tillträds källaren vid behov av personal 

och driftsansvarig. Antal dagar med personnärvaro under ett år är ca 200. Huvudbyggnadens 

tak är platt och har en innertakshöjd på 3 m. Innertaket i gymnastiksalen är 5,5 m högt och är 

förhöjt lokalt över gymnastiksalen. 

4.1.2 Paviljongen 

Byggnad B i Figur 5 kallas Paviljongen och är ett eluppvärmt modulhus som installerades år 

2005 och har 2 klassrum, 3 grupprum och 1 arbetsrum för lärare. 2 klasser ifrån 

mellanstadiet undervisas i denna byggnad. Paviljongen är en eluppvärmd byggnad som 

installerades år 2005 och har ett våningsplan med en uppvärmd golvyta på 450 m2. Utöver 

undervisningslokaler finns det två stycken teknikrum som nås via toaletterna. Paviljongen 

ses i Figur 7. 

 
Figur 7. Rönnbyskolans byggnad Paviljongen. 

 

Paviljongen kommer inte att inkluderas i energikartläggningen annat än gällande 

belysningen. 
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4.1.3 Expeditionshuset 

Byggnad markerad C i Figur 5 är personalens byggnad där det finns personalrum, expedition 

och kontor. Bild på expeditionshuset ses i Figur 8. 

 

 
Figur 8. Rönnbyskolans expeditionshus. 
 

Expeditionshuset var färdigbyggt år 1973 och har ett våningsplan med en uppvärmd yta på 

300 m2. Byggnaden har sadeltak och på vinden finns ett ventilationsaggregat som försörjer 

byggnaden. Expeditionshuset värms upp av fjärrvärme. 

4.2 Rönnby förskolas byggnader 

Byggnad D och E i Figur 4 ingår i Rönnby förskola där D är huvudbyggnaden och E är ett 

modulhus  

4.2.1 Rönnby förskolas huvudbyggnad 

Huvudbyggnaden på Rönnby förskola är byggd år 1973 och har träfasad. I huvudbyggnaden 

finns 7 avdelningar, 1 personalrum, 1 storkök och en lekhall. Byggnaden har ett plan med en 

total uppvärmd yta på 2034 m2. Ventilationssystemet består av 10 st. ventilationsaggregat 

där varje avdelning har ett varsitt litet aggregat som försörjer dem. Byggnaden är kopplad till 

fjärrvärmecentralen som ligger i Rönnbyskolans huvudbyggnad. Taket är platt med 

förhöjning över lekhallen. Ett teknikrum är också belagt på taket. 

4.2.2 Rönnby förskolas modulhus 

Modulhuset tillhörande förskolan är eluppvärmt och har ett plan med en uppvärmd yta på 

273 m2. Byggnaden har två avdelningar och dessa har varsitt ventilationsaggregat. Varje 

avdelning har varsitt pentry men får bespisning ifrån storköket i förskolans huvudbyggnad. I 

Figur 9 ses förskolans modulhus. 
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Figur 9. Förskolans modulhus. 

 

Förskolans modulhus kommer inte att innefattas i energikartläggningen med undantag för 

belysningen. Den procentuella fördelningen av de uppvärmda 7253 m2 ses i Tabell 3. 

Tabell 3. Den uppvärmda ytans procentuella fördelning på byggnaderna. 

Byggnad Andel av uppvärmd golvyta 

Huvudbyggnad, Rönnbyskolan 58 % 

Paviljongen 6 % 

Expeditionshuset 4 % 

Huvudbyggnad, Rönnby förskola 28 % 

Modulhuset 4 % 

Totalt 100 % 

 

4.3 Energianvändning och köpt energi 

 

Den senast utförda energideklarationen för Rönnbyskolan är ifrån år 2010. Den redovisar att 

Rönnbyskolan hade en specifik energianvändning på 269 kWh/m2, år varav 44 kWh/m2, år 

var el. Eftersom 269 kWh/m2, år är en hög siffra jämfört med det svenska snittet från år 

2006 undersöktes energideklarationen närmare och där framgick det att man inte tagit 

hänsyn till att fjärrvärme- såväl som att elmätningen är gemensam med Rönnby förskola. 

Den specifika energianvändningen som presenteras i energideklarationen är därmed mycket 

högre än den verkliga eftersom fjärrvärme- respektive elförbrukningen egentligen är fördelad 

på en tempererad area som är 2165 m2 större. Den specifika energianvändningen ifrån 

energideklarationen har därför inte använts i arbetet. Istället har energiförbrukningen ifrån 

år 2016 använts. 

4.3.1 Normalårskorrigerad energianvändning 

Då graddagar för en specifik ort under ett givet år är en tjänst SMHI säljer, redovisas endast 

förbrukningen efter att graddagskorrigeringen har gjorts. Den köpta fjärrvärmen år 2016 

normalårskorrigerades enligt perioden mellan år 1961 – 1990. Den normalårskorrigerade 

fjärrvärmeförbrukningen uppgick år 2016 till 975 MWh och elförbrukning, inklusive elvärme, 

till 608 MWh. 
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4.4 Byggnadernas klimatskal 

Både skolan och förskolan byggdes år 1973 och konstruktionsritningar finns för delar av 

byggnaderna. Övrigt uppskattas utifrån byggtekniken för 1970-talet.  

4.4.1 Rönnbyskolans klimatskal 

I ritningarna framgår det att Rönnbyskolans grund liksom källarväggar består av betong och 

att mineralull har använts som isolering på vinden. På grund av att det inte finns information 

om väggmaterial för skolan har uppskattningar baserade på information om den 

byggnadsteknik som var vanlig under den aktuella tidsperioden använts. Det framgår ur 

konstruktionsritningarna att skolans fasad består av tegel. Enligt Björk et al. (1992) är hus 

med tegelfasad grundlagda på sulor av armerad betong som i sin tur är täckt av glasullsmatta.   

De uppskattade värdena gällande skolans grund ses i Tabell 4. 

Tabell 4. Uppskattade material och tjocklekar på Rönnbyskolans huvudbyggnads grund (Björk et al., 
1992). 

Mark Grundläggning Tjocklek (m) 

Betongplatta 0,08 

Cellplast  0,03 

Mineralull 0,05 

 

En mätning av väggens tjocklek gjordes med tumstock. Denna mätning avser hela väggen, 

från ytterväggen till innerväggen och uppgick till 12,5 cm. Detta för att kunna uppskatta 

materialen som ingår i väggkonstruktionen bättre. De uppskattade värdena gällande skolans 

ytterväggar presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5. Uppskattade material och tjocklekar för väggarna på Rönnbyskolans huvudbyggnad. 
(Björk et al., 1992) 

Vägg skola Tjocklek (m) 

Tegel 0,052 

Luftspalt 0,01 

Mineralull 0,05 

Plastfolierade gipsskivor 0,013 

 

Rönnbyskolans ritningar innehöll konstruktionsritning gällande taket. I ritningen är endast 

tjocklekar för mineralull, gipsskiva och råspont angivna. Tjocklekar på asfalt och papp har 

uppskattats utifrån vanliga konstruktioner hos tegelhus under 1970-talet vilka beskrivs av 

Björk et. al, 1992. Användningen av asfaltmatta har bekräftats vid besök av skolans tak och 

denna täckte hela takytan. Värdena ses i Tabell 6. 

Tabell 6. Material och tjocklekar på huvudbyggnadens tak enligt konstruktionsritningar. 

Tak Tjocklek (m) 

Reglar (trä-furu) 0,05 

Mineralull 0,12 
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Gipsskiva 0,013 

Råspont 0,023 

Asfalt  0,005 

Papp 0,005 

 

I och med att uppskattningar har gjorts kan felkällor uppstå. Parametrar som påverkar 

resultatet kan vara val av material och tjocklekar. Dessa möjliga felkällor bedöms som små då 

byggnadstekniken för tegelhus under årtiondet 1970 ligger till grund för alla uppskattningar.  

Ett försök till undersökning av skolans tak gjordes för att se om tilläggsisolering av taket har 

gjorts vid något tillfälle eller om det finns utrymme mellan befintlig isolering och yttertak.  

Undersökning var inte möjlig då ingen siktlucka fanns.  

För expeditionshuset fanns inga konstruktionsritningar och eftersom byggnadsåret är 

detsamma som för Rönnbyskolan, har samma konstruktionsprinciper antagits gälla. Vid 

undersökning av ventilationsaggregatet, vilken är förlagd på vinden, visade det sig att det inte 

finns utrymme för tilläggsisolering av taket.   

4.4.2 Klimatskal på förskolans huvudbyggnad 

Rönnby förskola saknar tillgängliga konstruktionsritningar helt. Genom observation går det 

dock att se att förskolans fasad är av trä. Som beskrivet tidigare är hus med träfasad 

grundlagda på sprängsten där grundplattorna består av betong. Följande värden är 

uppskattade med avseende på att förskolebyggnaden har träfasad. De uppskattade värdena 

gällande förskolans grund ses i Tabell 7. 

Tabell 7. Uppskattade konstruktionsmaterial och tjocklekar för förskolans huvudbyggnads 
grundläggning.  

Mark Grundläggning Tjocklek (m) 

Betongplatta 0,08 

Cellplast 0,03 

Mineralull 0,05 

 

Uppskattade värden för förskolans ytterväggar visas i Tabell 8. 

Tabell 8. Uppskattade konstruktionsmaterial och tjocklekar för förskolans huvudbyggnads 
ytterväggar. (Björk, et. al., 1992) 

Vägg förskola Tjocklek (m) 

Mineralull 0,12 

Plastfolierade gipsskivor 0,013 

Träspont 0,019 

 

Värdena för förskolans tak har bedömts ha samma konstruktion som Rönnbyskolans 

huvudbyggnad eftersom de byggdes och planerades vid samma tidpunkt. Asfaltmatta har 
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bekräftats också på förskolans tak vid besök i teknikrummet beläget på taket. Mattan täckte 

hela takytan. 

Värdena redovisas i Tabell 9. 

Tabell 9. Uppskattade konstruktionsmaterial och tjocklekar för förskolans huvudbyggnads tak.  

Tak Tjocklek (m) 

Reglar (trä-furu) 0,05 

Mineralull 0,12 

Gipsskiva 0,013 

Råspont 0,023 

Asfalt  0,005 

Papp 0,005 

 

En undersökning av förskolans tak gjordes för att se om tilläggsisolering av taket har gjorts 

vid något tillfälle eller om det finns utrymme mellan befintlig isolering och yttertak.  En 

siktlucka på utsidan av byggnaden hittades. Via luckan kan man se att tilläggsisolering med 

lösull har gjorts och uppskattningen av använd mineralull kunde verifieras. Vid mätning med 

tumstock var tjockleken på mineralullsplattan 12 cm. Det bedöms därför inte finnas utrymme 

för ytterligare tilläggsisolering.  Figur 10. Rönnby förskolas takisolering i siktlucka. visar 

placering av siktluckan och isolering. 

 

 
Figur 10. Rönnby förskolas takisolering i siktlucka. 

  

4.4.3 Fönster 

Fönstren inspekterades och bedömdes på samtliga byggnader genom observation och 

termografering. Fönstren inventerades och sammanställdes i både antal och i glasareans 

storlek efter dess geografiska orientering. Denna information har bland annat använts vid 
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beräkningar av värmetillskott från solinstrålning. Ekvationer och resultat av 

solinstrålningens värmetillskott redovisas i Bilaga B.  

4.4.3.1. Rönnbyskolans huvudbyggnad 

Fönstren på Rönnbyskolans huvudbyggnad var träfönster där majoriteten var fasta 2-

glasfönster. I varje klassrum fanns två fönster som var öppningsbara, dessa var av typen 

utåtgående slagfönster med överhängning. I Figur 11 ses fasta och öppningsbara fönster 

placerade i Rönnbyskolans matsal. 

 
Figur 11. Fönster i matsalen i huvudbyggnaden på Rönnbyskolan. 

 

Fönstren var tidstypiska från byggnadsåret och har inte bytts ut sedan dess. Enligt Adalberth 

& Wahlström (2008) var ett U-värde på 2,9 W/m2, K vanligt förekommande för 2-glasfönster 

från 1970-talet varför detta värde bedöms passande för dessa fönster. Sveby (2012) beskriver 

att fönster av 2-glastyp har ett g-värde på 0,75 och värdet anses därmed rimligt för dessa 

fönster. Fönstren upplevdes ha låg ljudisoleringsförmåga då ljud utifrån hördes tydligt trots 

att inga fönster var öppna. Samtliga fönster saknade persienner. Solavskärmning kunde 

göras inifrån i klassrum med rullgardin. Antalet fönster på huvudbyggnaden var 452 stycken 

med en total glasarea på 298 m2. Fullständig inventering och fönsterareor i respektive 

geografisk orientering för varje byggnad redovisas i Bilaga B. 
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4.4.3.2. Expeditionshuset 

Expeditionshuset hade nya 3-glasfönster som har satts in någon gång under de senaste fem 

åren. Samtliga var öppningsbara slagfönster med sidbåge och hade inte persienner. I enlighet 

med Adalberth & Wahlström (2008) uppskattas U-värdet på fönstren av 3-glastyp från 

2000-talet till 1,0 W/m2, K. g-värdet på 3-glasfönster motsvarar 0,68 (Sveby, 2012). Total 

fönsterarea på expeditionshuset var 29 m2. 

4.4.3.3. Rönnby förskolas huvudbyggnad 

Förskolans huvudbyggnad hade 2-glasfönster i trä från 1973. Fönstren i korridorer och 

områden som beträddes av personal var öppningsbara sidhängda slagfönster med en 

mittplacerad tvärpost. Inne på avdelningar fanns enstaka fönster som var öppningsbara 

medan de flesta var fasta. Figur 12 visar fönster i en av byggnadens korridorer. 

 
Figur 12. Fönster i korridor i huvudbyggnaden på Rönnby förskola. 
 

Avskärmning kunde göras med manuellt reglerbar markis på delar av byggnaden så som 

korridorer. På avdelningar kunde solavskärmning och mörkläggning göras med rullgardin då 

persienner saknades. Adalberth & Wahlberg (2008) beskriver att 2-glasfönster ifrån 1970-

talet kan bedömas ha ett U-värde på 2,9 W/m2, K varför detta värde anses rimligt för 

förskolans fönster. 

4.4.4 Termografering av klimatskal 

Byggnadernas klimatskal undersöktes på plats med värmekamera där särskild omsorg lades 

vid övergången mellan vägg och fönster/dörrar samt i skarven mellan vägg och tak. 

Värmekameran var av märket Flir. För att få en överblick och lokalisera eventuella 

problemområden undersöktes klimatskalet först utifrån. Områden som såg ut att vara 

särskilt känsliga undersöktes sedan inifrån.  
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Vid tidpunkten för termofotograferingen var det -3   utomhus. Figur 13 visar bild från 

genomförandet av termograferingen av Rönnbyskolans fönster. 

 

 
 

 

Figur 13. Termografering av icke öppningsbart fönster i huvudbyggnaden på Rönnbyskolan. 

 

Figuren visar att temperaturen vid fönsterkarmen i det högra hörnet endast är 5,4   vilket 

indikerar att fönstret har låg isoleringsförmåga då temperaturen i klassrummet var 22  . 

Termografering har den begränsningen att det inte går att fastställa om det är en köldbrygga 

eller ett läckage som ger upphov till temperaturskillnaden. Undersökningen påvisade dock 

att det finns en förbättringspotential. 

Infiltrationen bedöms som låg till medel då byggnaderna ligger väl skyddade från vind tack 

vare omkringliggande höghus och skogspartier. Warfvinge & Dahlblom (2010) beskriver att 

ett medelstort läckage motsvarar 15 oms/h. Adalberth & Wahlström (2008) beskriver att 

förlusterna till följd av köldbryggor motsvarar ett tillägg på 10 % -20 % av 

transmissionsförlusterna. Eftersom infiltrationen bedöms som låg, och termograferingen 

indikerar stora förluster till omgivningen, görs bedömningen att köldbryggorna motsvarar  

20 %. 

4.5 Uppvärmning 

Uppvärmningen av byggnaderna sker genom två principer, fjärrvärme och eluppvärmning, 

där husen som byggdes under 1973 försörjs av fjärrvärme och modulhusen är eluppvärmda. 

Fjärrvärmecentralen undersöktes och temperaturer loggades i byggnaderna. 
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4.5.1 Eluppvärmning 

Paviljongen och förskolans modulhus värms av direktverkande el, det vill säga elradiatorer 

kopplas till elnätet och värmer upp byggnaderna. De eluppvärmda byggnaderna har en 

gemensam elmätare med de andra byggnader och att härleda andel el som går till 

uppvärmning är inte möjligt. Dessa byggnader utreds därför inte för 

energieffektiviseringsåtgärder annat än på belysningen. För kategorisering av elanvändning 

på Rönnbyskolan och Rönnby förskola har elen till uppvärmning uppskattats vara 

proportionell mot Paviljongens och förskolans modulhus areor. Detta värde går inte att 

validera och har endast använts för att se storleksförhållandena mellan de eluttnytjande 

resurserna. 

4.5.2 Fjärrvärmeuppvärmning 

Rönnbyskolans huvudbyggnad, expeditionshuset och Rönnby förskolas huvudbyggnad värms 

upp av fjärrvärme. De tre byggnaderna har en gemensam fjärrvärmeundercentral vilken är 

belägen i ett teknikrum i källaren i Rönnbyskolans huvudbyggnad. Undercentralen är av 

typen två-stegskoppling vilket innebär att vattnet värms i två steg. Vid undersökning av 

undercentralen framgick det att två-stegskopplingen var inaktiverad genom att en ventil som 

leder om vattnet via värmeväxlaren ytterligare en gång var stängd. Anledningen till att den 

var inaktiverad fanns det ingen synlig anledning till men då den har stängts av drifttekniker 

finns förmodligen en förklaring. Ifall det vore möjligt att aktivera återvärmningen vore det 

bättre ur energisparsynpunkt då samma mängd köpt vatten kan generera mer värme. Bild på 

fjärrvärmecentralen ses i Figur 14. 

 
Figur 14. Fjärrvärmecentralen belägen i Rönnbyskolans huvudbyggnad. 

 

Primärsystemet förgrenar sig i tre stycken sekundärsystem via separata värmeväxlare till 

varje förgrening. Sekundärsystemen består av tappvarmvatten, radiatorkrets och värme till 

ventilationssystemet. Tappvarmvattnets temperatur begränsas innan distribution till att vara 

max 55   av en blandningsventil. Detta leder till minskad effektivitet i systemet men 

tillämpas av säkerhetsskäl eftersom små barn som använder tappvarmvatten annars kan 

bränna sig. Ventilationssystemets värmebatteri förses med värme via kretsen för att kunna 
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värma upp tilluften till rumstemperatur under kalla perioder. Mätningar gjordes på 

framlednings- och returtemperaturer på både primärsidan och sekundärsidan. I Tabell 10 ses 

de uppmätta temperaturerna för respektive system. 

Tabell 10. Uppmätta temperaturer på fjärrvärmecentralens primära och sekundära system. 

System Framledningstemperatur ( ) Returtemperatur ( ) ΔT ( ) 
Primärkrets 85 38 47 
Radiatorkrets 50 36 14 
Tappvarmvatten 54 36 18 
Ventilation 49 36 13 
 

Temperaturdifferensen på primärsidan är intressant ur energisynpunkt då det vittnar om 

effektiviteten hos fjärrvärmecentralen. Vid tillfället för mätning var temperaturdifferensen  

47   på primärsidan, en mycket god avkylning. Ju högre avkylning desto effektivare nyttjar 

fjärrvärmecentralen värmeenergin. 47   differens tyder på en väl fungerade undercentral.  

Temperaturerna på sekundärsystemen visade att dessa ligger inom de tillåtna gränserna för 

respektive krets.  

4.5.3 Temperaturloggning 

Temperaturer loggades under en vecka i de tre fjärrvärmeuppvärmda byggnaderna med start 

kl. 15.50 den 14: onde februari 2017. Instrumentet som användes var en temperaturlogg ifrån 

Testo. Loggen mäter temperaturen var tjugonde minut och lagrar varje uppmätt värde i 

minnet. Se Figur 15 för bild på loggen. 

 
Figur 15. Testo temperaturlogg som användes vid temperaturmätning. 

  

9 stycken loggar placerades ut i Rönnbyskolans huvudbyggnad, expeditionshuset och Rönnby 

förskolas huvudbyggnad. Placeringen av loggar i Rönnbyskolans huvudbyggnad visas i Figur 

16.  
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Figur 16. Placering av temperaturloggar i Rönnbyskolans huvudbyggnad. 

 

Placeringen av loggar i Rönnbyskolans expeditionshus visas i Figur 17. 

 
Figur 17. Placering av temperaturloggar i paviljongen och expeditionshuset. 

 

Placeringen av loggar i Rönnby förskolas huvudbyggnad visas i Figur 18. 
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Figur 18. Placering av temperaturloggar i huvudbyggnaden på Rönnby förskola. 

 

I Tabell 11 ses en sammanställning över loggarnas placering. 

Tabell 11. Placering av temperaturloggar i de respektive byggnaderna. 

Byggnad Lokal Placeringens benämning 
Rönnbyskolans huvudbyggnad Syslöjd A 
Rönnbyskolans huvudbyggnad Klassrum 28 B 
Rönnbyskolans huvudbyggnad Klassrum 13 C 
Expeditionshuset Studierektorns rum D 
Expeditionshuset Personalrum E 
Rönnby förskolas huvudbyggnad Avd. Igelkotten F 
Rönnby förskolas huvudbyggnad Lekhall G 
Rönnby förskolas huvudbyggnad Personalrum H 
Rönnby förskolas huvudbyggnad Avd. Rådjuret I 
 

Valet av placering har gjorts för att undersöka hur temperaturen varierar inom varje 

byggnad. Möjliga felkällor till temperaturmätningen är om loggen utsätts för direkt solljus. 

Detta kommer då leda till en högre temperatur än den som faktiskt råder i rummet. Loggarna 

placerades därför i största möjliga mån på en plats som var skyddad ifrån solinstrålning. 

Logg som placerades på avdelning Rådjuret, plats L, var trasig vid uthämtandet av 

information ur den. Övriga loggar som placerats i byggnaderna bedöms ge en tillräckligt bra 

bild för att kunna utvärdera resultatet trots bortfall. 

4.6 Ventilation 

Då ventilationen i skolor och lokalbyggnader är viktig har en stor del av mätningarna gjorts 

för kontrollering av ventilationens effektivitet. Detta för att kontrollera att systemet fungerar 

som det ska samt för att undersöka systemets lönsamhet och energiförbrukning. 

Flödesmätningar utfördes genom tre olika principer: mätning av tryckskillnader över fläktar, 
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över spjäll och i kanaler. Alla mätningar gjordes med hjälp av utrustning från Mälarenergi.  

Mätning av tryckskillnader gjordes med hjälp av instrument Swema 3000 som ses i Figur 19. 

 

 
Figur 19. Mätare för ventilationsflöde Swema 3000. 

 

Med hjälp av instrumentet ovan, mättes tryckskillnaden över varje fläkt med hjälp av 

mätuttagen som visas i Figur 20.   

 
Figur 20. Mätuttag placerade på varsin sida om fläkten i ventilationsaggregatet. 

 

När trycket hade mätts, kunde flödet med kännedom om k-faktorn läsas av i ett diagram 

producerad av respektive fläkttillverkare. Tryckfallet är på y-axeln och flödet på x-axeln. 

Proceduren genomfördes på både tilluftsfläkt och frånluftsfläkt. Exempel på diagram ses i 

Figur 21. 
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Figur 21. Fläktdiagram för avläsning av ventilationsflöde. 

 

Alla filter kontrollerades genom att se över tryckskillnaden över filtret. Tryckfallsmätare för 

filter som ser ut enligt Figur 22. 

 
Figur 22. Tryckfallsmätare för filter i ventilationssystem. 
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Vid tryckskillnad mellan filtrets sidor påvisar det att filtret har försmutsats. Ju större skillnad 

desto närmare ett behov av filterbyte. 

Effekterna avlästes för alla aggregats tillufts- samt frånluftsfläktar där det var möjligt. Dessa 

värden avlästes genom respektive fläkts kontrollpanel och är precis som flödet momentant. 

Utöver fläktar är det som drar el i ett ventilationssystem cirkulationspumpar. 

Temperaturer på tilluft, frånluft, avluft och uteluft mättes med sticktermometer eller lästes av 

på kontrollpanel för att kunna räkna ut temperaturverkningsgraden på värmeväxlaren. 

I följande avsnitt beskrivs ventilationssystemen i varje byggnad. 

4.6.1 Rönnbyskolans huvudbyggnads ventilationssystem 

Rönnbyskolans ventilationssystem utgörs av fem ventilationsaggregat. Varje aggregat består 

av ett komplett FTX-system med CAV-reglering. Det innebär att värmeåtervinning av 

frånluften utnyttjas vilket gör att systemet blir ekonomiskt och energimässigt lönsamt då 

uppvärmningsbehovet minskar. Uppvärmningen av uteluften sker därför med frånluftens 

värmeinnehåll samt av fjärrvärmesystemet som via en värmeväxlare värmer tilluften till den 

önskade temperaturen. Aggregaten installerades 1999 och styrs med tidkanal där drifttiden 

är 10 timmar varje vardag (08.00-18.00). Ventilationssystemet tar inte hänsyn till röd dag 

eller personnärvaro varför antalet driftdagar per år uppskattades till 255. Se Tabell 12 för 

specifikation av Rönnbyskolans ventilationsaggregat. 

Tabell 12. Specifikation för Rönnbyskolans ventilationsaggregat. 

Aggregat Betjäningsområde Typ av 
värmeväxlare 

Verkningsgrad 
(%) 

Reglermetod 

VE001 Matsal, kök och 
gymnastikhall 

Batteri 53 Tilluftstemperatur 

VE002 Klassrum Roterande  80 Tilluftstemperatur 

VE003 Klassrum Roterande  74 Tilluftstemperatur 

VE004 Klassrum Roterande  75 Tilluftstemperatur 

VE005 Trä och metallslöjd Roterande  70 Tilluftstemperatur 

 

Tillsammans med fjärrvärmecentralen i byggnadens källarvåning fanns två aggregat, VE001 

och VE002. Det finns bl.a. en display där avläsning av temperaturer är möjlig. På 

entréplanet, vid skolans ena kortsida, finns ett fläktrum som innehåller aggregaten VE003 

och VE004. Dessa aggregat befinner sig i ett stort fläktrum som underlättar mätningen av 

flöden och temperaturer. Även här var det möjligt att avläsa temperaturer från en gemensam 

display för de båda aggregaten.  

Aggregatet VE005 befinner sig i skolans källarplan separerad från de övriga. Aggregatet är 

kompakt och befinner sig i ett av källarplanens outgrävda ytor vilket gör den svåråtkomlig 

och detta försvårar mätningen av flöden och temperaturer. Flödesmätningarna gjordes med 

hjälp av en mätsticka med vilken rörets diameter mättes. Därefter knappades diametern in i 

mätaren. Stickan fördes sedan ner i rörets mittendel för att få bästa möjliga flödesresultat. 

Genom att upprepa mätningen tre gånger och ta ett medelvärde för dessa kan ett slutgiltiga 
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flöde bestämmas. Mätstickan har ett litet hål som ska vara riktat så att öppningen är 

vinkelrät mot luftflödet. Denna metod bidrar till en osäkerhet på ± 30 % men är det enda 

sättet att mäta flödet för detta aggregat. Figur 23 visar använd flödesmätare med sticka. 

 
Figur 23. Flödesmätare från Testo för mätning av flöde i ventilationskanal. 

 

Fläktarna i huvudbyggnaden undersöktes noggrant. Fläktarna har bytts ut under 2014 och 

2015 och är av den nyaste sorten (RZA 11-0500-6D) vilka är varvtalsreglerade.  

4.6.2 Rönnbyskolans expeditionsbyggnad 

I expeditionsbyggnaden som består av 300 m2 uppvärmd yta finns ett FTX-system med CAV-

reglering. Drifttiden styrs via tidkanal och är mellan 06:00-17:00 alla vardagar. FTX-

systemet består av en plattvärmeväxlare som är frånluftsreglerad. Aggregatet är av en äldre 

modell som befinner sig uppe i byggnadens vind och installerades 1999. Den är väldigt 

kompakt och liten vilket försvårade mätningen av luftflöden och temperaturer. Det var 

endast möjligt att mäta frånluftsflödet vilket gjordes på samma sätt som för aggregat VE005. 

Som nämns ovan bidrar detta sätt till en osäkerhet på ±30 %. Tilluftsflödet kunde inte mätas 

då tilluftsröret var svåråtkomligt. De utförda OVK: er innehöll inte heller något uppmätt 

flöde och information om projekterat värde saknades. Detta kommer påverka resultatet av 

energibalansen men bortfallet bedöms som ringa då aggregatet endast försörjer 4 % av den 

uppvärmda ytan.  

Ingen upprustning av detta aggregat har gjort sedan installationsåret. Exempelvis är 

fläktarna inte utbytta.  
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4.6.3 Rönnby förskolans huvudbyggnad 

Förskolebyggnaden består av 10 avdelningar där varje avdelning har ett separat 

ventilationsaggregat som består av kompletta FTX-system som är CAV-reglerade. 

Driftstiderna styrs av en centralt reglerad tidkanal. De flesta aggregaten är nya och 

installerades under 2014-2015. Tabell 13 visar aggregatens egenskaper. 

Tabell 13. Specifikation för Rönnby förskolas aggregat. 

 
  

Det första aggregatet (VE201) befinner sig i ett fläktrum på bottenplanet. Den tillhörande 

displayen gjorde det möjligt att avläsa temperaturer och vissa flöden. Aggregaten VE202 och 

VE203 befinner sig på förskolans tak. Till dessa aggregat finns en display som inte bara visar 

följande aggregats temperaturer utan dessutom de resterande sex aggregaten tillhörande 

varje avdelning (VE204-VE209). Flödesavläsningar var inte tillgängliga för alla aggregat och 

därför besöktes varje avdelning separat där en mätning av flödet tillhörande varje aggregat 

ägde rum. Aggregaten befinner sig i avdelningarnas förråd och är väldigt kompakta. Här 

gjordes mätning av ventilationsflödet över spjäll. K-faktorn tillhörande respektive spjäll 

avlästes för att sedan knappas in i en mätare som visade tryckskillnaden över spjället. 

Mätaren kunde då räkna ut flödet med hjälp av k-faktor och tryckskillnad. Figur 24 visar 

placering av spjäll. 

 
Figur 24. Ett spjäll i en tilluftskanal med markerad k-faktor. 
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4.6.4 Kylsystem 

På grund av att skolorna har begränsade öppettider under den varma årstiden finns inget 

behov av komfortkyla. Istället kyls byggnaderna med nattkyla ifrån ventilationssystemen. 

Med nattkyla utnyttjas den svala uteluften till att kyla byggnaden utanför 

ventilationssystemets ordinarie driftstider.  

4.7 Elutnyttjande utrustning 

Eluttnyttjande utrustning så som belysning, pentryn och storköksutrustning inventerades på 

både Rönnbyskolan och Rönnby förskola. 

4.7.1 Belysning 

Belysningen inventerades per byggnad, belysningstyp, märke och effekt. I expeditionshuset 

och Rönnbyskolans huvudbyggnad var belysningen inne på toaletter, i förråd och städskrubb 

närvarostyrd. Tidtagning visade att belysningen var inställd på två minuter. I alla övriga 

utrymmen på Rönnbyskolan, inklusive teknikrum, var belysningen manuell. Vid dagens slut 

gick vaktmästaren en inspektionsrunda och släckte då också all belysning. Det motsvarar en 

ungefärlig belysningstid på 9 timmar/skoldag om samtliga lampor släcks vid dagens slut. För 

att undersöka detta gjordes ett platsbesök kvällstid efter verksamhetens slut. Det kunde då 

bekräftas att belysningen var släckt. 

I Rönnbyskolans klassrum användes två typer av belysning: hängande lysrörsarmaturer med 

T5 lysrör och punktbelysning med kompaktlysrör. I några klassrum satt en rörelsedetektor 

för närvarostyrd belysning men dessa var inte i funktion. Försök med närvarostyrd belysning 

hade tidigare gjorts men eftersom elever upplevde att det störde studierna att lamporna 

slocknade när de satt stilla och läste valde man att återgå till manuell styrning. T8 lysrör 

användes endast i gymnastiksalen och dessa hade fasta armaturer och konventionellt don. I 

Figur 25 ses armaturens placering. 
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Figur 25. Fast belysningsarmatur i Rönnbyskolans gymnastiksal. 

 

Belysning i korridorer och utrymmen som användes som genomfart var upplysta med 

kompaktlysrör infällda i undertaket, vilket ses i Figur 26. 

 
Figur 26. Infälld belysning i Rönnbyskolans korridorer. 

 

På Rönnby förskola var all belysning manuellt styrd. Motsvarande system för släckning som 

används på Rönnbyskolan används också här; personal som är sist att lämna respektive 
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avdelning släcker lamporna. Vid platsbesök kvällstid kunde det bekräftas att belysningen var 

släckt utanför verksamhetstid.  

Den parameter som kan påverka resultatets känslighet är driftstiden för belysningen. 

Trovärdigheten för en skattad driftstid på 9 h/dygn är dock god då det har fastställts med 

platsbesök att belysningen är släckt utanför verksamhetstid. 

Detaljerad lista över den inventerade belysningen finns i Bilaga C. 

4.7.2 Fastighetsel 

Fläktar, pumpar och motorer i shuntgrupper inventerades och momentana effekter avlästes 

där möjligt. Elförbrukningen för dessa komponenter beräknades enligt avlästa effekter och 

driftstider för ventilationen. Resultat från inventeringen ses i Bilaga D. 

4.7.3 Storkök 

Rönnbyskolan har ett storkök där frukost, lunch och mellanmål lagas dagligen. Varje skoldag 

lagas 100 portioner frukost, 600 portioner lunch och 200 portioner mellanmål. 

Köksutrustningen inventerades och innefattade 3 frysar, 2 kylrum, 2 ugnar, 2 värmeskåp,  

2 grytor, 1 blandare och en diskmaskin. Utrustningen var ny och hade bytts ut under år 2014 

och år 2015. Personalen uppgav att forcering av frånluftsflödet på ventilation görs efter 

behov. Tovenco (2015) erbjuder ett dimensioneringsverktyg för luftflödet i storkök baserat på 

installerad effekt. Detta användes för att undersöka om det aktuella ventilationsflödet är rätt 

dimensionerat efter installation av den nya utrustningen. Dimensioneringen visade att det 

projekterade luftflödet fortfarande är av rätt storleksordning.  Effektiviseringsåtgärder i 

Rönnbyskolans storkök uteslöts på grund av den nya utrustningen och det korrekt 

dimensionerade luftflödet. 

Även Rönnby förskola har ett storkök där 200 portioner av frukost, lunch och mellanmål 

respektive tillagas dagligen. Den inventerande köksutrustningen innefattar 1 frysrum, 3 

kylrum, 1 ugn, 1 värmeskåp, 1 gryta, 1 blandare och 2 diskmaskiner. Utrustningen var ny och 

hade installerats under år 2014, 2015 och 2016. Forcering av frånluftsflödet uppges i regel 

göras på morgonen vid ankomst och sätts då på maximala 5 timmar direkt. 

Effektiviseringsåtgärder för storköket i Rönnby förskola uteslöts av samma anledning som 

föregående. 

Eftersom storköken drivs av verksamheter separerade ifrån skolan respektive förskolan har 

dessa egen elmätning. Elmätningen för storköken från år 2016 har använts för att 

kategorisera elanvändningen på skolorna. 

4.7.4 Elapparater 

Alla elförbrukande apparater i samtliga byggnader inventerades. Elapparaterna utgörs av 

typerna torkskåp, kyl och frys och diskmaskin. Varje avdelning i förskolan hade varsitt litet 

kök som innehåller alla ovannämnda apparater. Då avdelningarna får maten lagad är endast 
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kyl och frys på året runt. Diskmaskinen används vid behov. Under vinterhalvåret används 

torkskåpen flitigt och är den utrustning som förbrukar mest el. Schablonvärden användes för 

att beräkna elförbrukningen för denna kategori. Se Bilaga E. 

Rönnbyskolan har inga stationära datorer, däremot har varje elev från åk 6-9 varsin bärbar 

dator. Elapparaters värmeavgivning har uppskattats enligt Tabell 2. 

4.8 Simulering i IDA ICE 4.7 

Åtgärder för Rönnbyskolans huvudbyggnad simulerades i IDA ICE 4.7. Modellen byggdes 

upp med hjälp av planritningar med syfte att simulera ändringar i klimatskalet. 

Fjärrvärmeförbrukningen för byggnaden antogs vara proportionell mot den uppvärmda 

arean och viktades emot den. Rönnbyskolans huvudbyggnads uppvärmda area utgör 64 % av 

den fjärrvärmebrukande arean och dess energianvändning antogs utgör samma procentuella 

fördelning vilket motsvarar 624 MWh/år. Modellen ses i Figur 27. 

 
Figur 27. Modell över Rönnbyskolans huvudbyggnad i IDA ICE. 
 
 

4.8.1 Indata  

Parametrar som persontäthet, aktivitetsnivå och klädernas värmeisoleringsförmåga är 

uppskattade och utgår från skolverksamhet. Aktivitetsnivån bedömdes motsvara 

skrivbordsarbete vilket enligt Warvfinge och Dahlblom (2010) ger en värmeavgivning på    

125 W för en vuxen person. Barn uppskattas avge hälften så mycket värme som en vuxen 

person. Klädernas värmeisoleringsförmåga uppskattades vara normalklädsel och värde togs 

enligt Tabell 1. Inställningar för persontäthet gjordes med hänsyn till verksamhetstider och 

antal vuxna och barn som visats i lokalen. Ventilationsdata baseras på uppmätta värden vid 

platsbesök så även standard och mått på fönster och belysning. Inställningar för 

klimatskalets konstruktionsmaterial gjordes på samma sätt som i de manuella 

beräkningarna. Figur 28 visar modellens väggmaterial och tjocklek samt U-värde. 
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Figur 28. Inställningar för väggmaterial i IDA ICE. 

 

Infiltrationen bedöms vara konstant och angavs till 15 oms/h. Detta är en förenkling som 

baseras på att omkringliggande bebyggelse och skogspartier skyddar byggnaden i 

verkligheten. Köldbryggor bedömdes liksom tidigare förklarat vara stora och inställningar 

gjordes enligt Figur 29. 

 
Figur 29. Inställning för köldbryggor i IDA ICE. 
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Fönster angavs till 2-glasfönster med U-värde på 2,9 W/m2,K. Kylning stängdes av då skolan 

endast tillämpar nattkyla under sommartid. 

Simuleringen innefattade att först skapa en modell som stämmer med det verkliga objektet. 

Därefter simulerades byte till 3-glasfönster med ett U-värde på 0,8 och tilläggsisolering med 

lösull. 

5 RESULTAT 

I detta kapitel redovisas Rönnbyskolans och Rönnby förskolas energianvändning i dagsläget, 

effektivitetsåtgärder, simuleringar och ekonomiska kalkyler av payback-tid och LCC. Först 

presenteras hur energianvändningen ser ut i dagsläget. Därefter presenteras 

energieffektiviseringsåtgärder som baseras på resultatet av den aktuella energianvändningen. 

5.1 Energianvändningen i dagsläget 

Information om köpt fjärrvärme från Mälarenergi AB kunde tillsammans med graddagar för 

Västerås under år 2016 användas för att normalårskorrigera energianvändningen. Efter 

korrigering uppgick fjärrvärmebehovet till 975 MWh/år 2016.  

Fjärrvärmebehovet beräknades enligt två principer, årsvis där gradtimmar ligger till grund 

och månadsvis där månadens genomsnittstemperatur har använts.  Resultatet för de två 

metoderna redovisas i Tabell 14 och jämförs med det normalårskorrigerade värdet.  

 

Tabell 14. Fjärrvärmebehovet år 2016 för Rönnbyskolan och Rönnby förskola. 

 Normalårskorrigerad 
förbrukning (MWh) 

Årsvis beräknad 
förbrukning (MWh) 

Månadsvis beräknad 
förbrukning (MWh) 

 975 972 980 
Avvikelse från 
normalårskorrigering 

 – 0,31 % 0,51 % 

 

Skillnaden mellan det årsvist beräknade fjärrvärmebehovet och det månadsvist beräknade är 

0,8 %.  Avvikelserna mellan den beräknade förbrukningen och den normalårskorrigerade 

förbrukningen understiger ±3 % och bedöms därför som rimlig. Detaljerade beräkningar för 

de båda metoderna visas i Bilaga F respektive Bilaga G.  

Den totala tillförda energin för Rönnbyskolan och Rönnby förskola var år 2016 

 218 kWh/ m2 Atemp varav 84 kWh/ m2 Atemp är el inklusive eluppvärmning. Uttryckt per elev 

är detta 2406 kWh/ m2 Atemp, elev, år. 
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5.2 Uppvärmningsbehov 

I detta avsnitt presenteras det beräknade uppvärmningsbehovet för de fjärrvärmeuppvärmda 

byggnaderna. Följande avsnitt kommer innehålla resultat för transmissionsförluster, 

ventilationsförluster, infiltrationsförluster, och värmetillskott.  

5.2.1 Transmissionsförluster 

Den totala fjärrvärmeuppvärmda arean uppgår till 6518 m2. De beräknade 

transmissionsförlusterna presenteras för varje byggnad individuellt och totalt. U-värden och 

transmissionsförluster är beräknade enligt Bilaga H. Tabell 15 visar fördelningen av 

transmissionsförlusterna för Rönnbyskolans huvudbyggnad.  

Tabell 15. Rönnbyskolans huvudbyggnads beräknade transmissionsförluster. 

Byggnadsdel Area (m2) U-värde 
(W/m2,K) 

Transmissionsförluster 
(W/  ) 

Andel av 
transmissionsförluster 

Tak 4208 0,25 1051 25 % 

Väggar exklusive fönster 905 0,55 502 12 % 

Grund 4184 0,41 1730 42 % 

fönster 298 2,90 865 21 % 

total   4147 100 % 

 

Grunden på Rönnbyskolans huvudbyggnad står för en stor del av byggnadens 

transmissionsförluster. Eftersom grunden inte är krypgrund utan är byggd under mark är 

tilläggsisolering inte möjlig. Tilläggsisolering av taket utreds som 

energieffektiviseringsåtgärd. 

Tabell 16 visar Rönnbyskolans expeditionsbyggnads transmissionsförluster och U-värden för 

respektive byggnadsdel.  

Tabell 16. Rönnbyskolans expeditionsbyggnads beräknade transmissionsförluster. 

Byggnadsdel Area 
(m2) 

U-värde 
(W/m2, K) 

Transmissionsförluster 
(W/ ) 

Andel av 
transmissionsförluster 

Tak 317 0,25 79 27 % 

Väggar exklusive 
fönster 

228 0,28 63 21 % 

Grund 300 0,41 124 42 % 

Fönster 29 1,00 29 10 % 

Totalt   296 100 % 

 

Motsvarande problematik med tilläggsisolering av grunden som för Rönnbyskolans 

huvudbyggnad råder också här. 

Transmissionsförlusternas fördelning för Rönnby förskolas huvudbyggnad framgår i Tabell 

17.  
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Tabell 17. Rönnby förskolas huvudbyggnads beräknade transmissionsförluster. 

Byggnadsdel Area 
(m2) 

U-värde 
(W/m2, K) 

Transmissionsförluster 
(W/ ) 

Andel av 
transmissionsförluster 

Tak 2078 0,17 363 22 % 

Väggar exklusive 
fönster 

684 0,28 190 12 % 

Grund 2034 0,41 841 52 % 

Fönster 81 2,90 235 14 % 

Totalt   1629 100 % 

 

Då förskolans tak är tilläggsisolerat, sjunker dess andel av transmissionsförlusterna jämfört 

med de övriga byggnader och andelen för grunden ökar. Tilläggsisolering kommer av samma 

anledning som för övriga byggnader inte att kunna göras av byggnadens grund. 

De totala transmissionsförlusterna för alla fjärrvärmeuppvärmda byggnader beräknades till 

901 MWh/år inklusive köldbryggor. Detaljerade beräkningar av transmissionsförluster finns 

i Bilaga H.  

5.2.2 Ventilationsförluster 

Ventilationsförlusterna redovisas för varje byggnad separat och därefter totalt. 

Beräkningarna är baserade på uppmätta flöden på tillufts- och frånluftssidan och 

fläkteffekter. Fullständiga beräkningar visas i Bilaga I. 

Ventilationsförlusterna för Rönnbyskolans huvudbyggnad visas i Tabell 18. Tabellen visar 

förlusterna för varje aggregat samt summan av byggnadens totala ventilationsförluster.  

Tabell 18. Rönnbyskolans huvudbyggnads beräknade ventilationsförluster. 

Aggregat Verkningsgrad P (W/ ) E (MWh) 

VE001 0,55 1 746 63 

VE002 0,68 1 575 57 

VE003 0,68 1 480 53 

VE004 0,67 1 064 38 

VE005 0,78 108 4 

Totalt   215 

 

Tabell 19 visar Rönnby förskolas huvudbyggnads ventilationsförluster. Tabellen visar 

förlusterna för varje aggregat separat samt den sammanlagda förlusten från byggnadens alla 

aggregat.  
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Tabell 19. Rönnby förskolas huvudbyggnads beräknade ventilationsförluster. 

Aggregat Verkningsgrad P (W/ ) E (MWh) 

VE201 0,72 314 13 

VE202 0,43 1 186 51 

VE203 0,88 52 2,3 

VE204 0,72 123 5,3 

VE205 0,69 96 4,1 

VE206 0,71 111 4,8 

VE207 0,77 68 2,9 

VE208 0,80 58 2,5 

VE209 0,67 141 6,0 

VE210 0,78 134 5,8 

Totalt   98 

 

Beräkning av ventilationsförluster för expeditionsbyggnaden var inte möjlig på grund av de 

tidigare nämnda svårigheterna att utföra mätningar samt avsaknaden av flöden från såväl 

OVK-protokoll och projektering. Bortfallets påverkan på resultatet är låg eftersom de 

uppmätta aggregaten försörjer 96 % av den fjärrvärmeuppvärmda ytan. 

Sammanlagt blir ventilationsförlusterna för skolan och förskolan 313 MWh/år. Detta resultat 

avser endast de fjärrvärmeuppvärmda byggnaderna. 

I följande tabell (Tabell 20) visas SFP-värdet för varje ventilationsaggregat. Fullständiga 

beräkningar av SFP-värdet visas i Bilaga J.  

Tabell 20.  Aggregatens SFP-värden. 

Aggregat SFP (kW/m3,s) 

VE001 0,79 

VE002 1,26 

VE003 1,85 

VE004 2,63 

VE005 2,77 

VE201 1,25 

VE202 1,84 

VE203 1,51 

VE204 1,84 

VE205 1,56 

VE206 1,93 

VE207 3,20 

VE208 1,57 

VE209 1,87 

VE210 3,72 

 

De rödmarkerade siffrorna överstiger BBR:s krav om 2 kW/m3, s. Bakomliggande orsaker till 

de höga SFP-värdena upptäcktes vid inspektion av respektive aggregat. Aggregat VE004 hade 

ett stort tryckfall över filtret. Detta tyder på att ett filterbyte inte har skett under de senaste 
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åren. Undersökningen visade även att tryckfallet över värmeväxlaren var dubbelt så högt 

jämfört med börvärdet vilket betyder att värmeväxlaren är smutsig.  VE207 och VE210 är 

också i behov av underhåll. Aggregatet VE005 mättes med hjälp av en flödesmätare med 

sticka. Felmarginalen i liknande mätningar är ±30 % vilket kan vara en anledning till det 

dåliga SFP-värdet alternativt behov av underhåll. Sänkning av SFP-värden undersöks som 

energieffektiviserande åtgärd. 

5.2.3 Infiltrationsförluster 

Med det uppskattade infiltrationsflödet som är 0,15 oms/h blir infiltrationsförlusterna för de 

fjärrvärmeuppvärmda byggnaderna 129 MWh/år. Infiltrationsförlusternas fullständiga 

beräkningar visas i Bilaga K.  

Förlusternas storleksförhållanden visas i Figur 30. 

 
Figur 30. Infiltrations-, ventilations-, och transmissionsförlusternas storleksförhållande. 

 

Transmissionsförlusterna är störst vilket visar att det finns potential att undersöka 

effektiviseringsåtgärder på denna post. 

5.2.4 Varmvatten 

Energin till varmvatten uppskattades enligt Warfvinge och Dahlblom (2010) till 30 % av 

kallvattenförbrukningen. Varmvattenförbrukningen beräknades till 67 MWh/år. Fullständiga 

beräkningar visas i Bilaga L.  
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5.2.5 Tillskottsvärme 

Tillskottsvärmen är uppdelad i solinstrålning, människors värmeavgivning, elapparater och 

belysningens värmeavgivning. I Tabell 21 nedan framgår tillskottsvärmen från respektive 

kategori för de fjärrvärmeuppvärmda byggnaderna. 

Tabell 21. Tillskottsvärme fördelat på solinstrålning, människors värmeavgivning och 
värmeavgivningen från elapparater och belysning. 

Tillskottsvärme Energi (MWh/år) Andel 

Människor 113 25 % 

Solinstrålning 181 39 % 

Belysning 7,9 21 % 

Elapparater 68 15 % 

Totalt  461 100 % 

 

Resultatet visar att det största värmetillskottet beror på solinstrålningen som utgör 39 % av 

den totala tillskottsvärmen. Bilaga B visar detaljerad beräkning av solinstrålningen, Bilaga C 

visar detaljerad beräkning av belysning och Bilaga A visar detaljerad beräkning av 

människors värmeavgivning.   

5.2.6 Temperaturvariationer i byggnaderna 

Temperaturvariationerna för respektive byggnad ses i Tabell 22.  

Tabell 22. Medeltemperaturen i de loggade lokalerna. 

Byggnad Lokal Placeringens 
benämning 

Medeltemperatur 
( ) 

Rönnbyskolans 
huvudbyggnad 

Syslöjd A 23,5 

Rönnbyskolans 
huvudbyggnad 

Klassrum 28 B 24,3 

Rönnbyskolans 
huvudbyggnad 

Klassrum 13 C 22,2 

Expeditionshuset Studierektorns 
rum 

D 21,7 
 

Expeditionshuset Personalrum E 22,9 
Rönnby förskolas 
huvudbyggnad 

Avd. Igelkotten F 
20,5 

Rönnby förskolas 
huvudbyggnad 

Lekhall G 
22,0 

Rönnby förskolas 
huvudbyggnad 

Personalrum H 
22,9 

Rönnby förskolas 
huvudbyggnad 

Avd. Rådjuret I - 

 

Temperaturerna i Rönnbyskolans huvudbyggnad ligger mellan 2,2 och 3,5   över den lägsta 

rekommenderade temperaturen på 20  . Möjligheten att sänka temperaturen 1   i 

Rönnbyskolans huvudbyggnad utvärderas som möjlig energieffektiviseringsåtgärd. 
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5.3 Elförbrukning 

Elförbrukningens fördelning per kategori under 2016 ses i Figur 31. 

 
Figur 31. Elförbrukningens fördelning per kategori för Rönnbyskolan och Rönnby förskola. 

 

Övrig elförbrukning utgör en stor del av den totala elförbrukningen för fastigheterna. En 

närmare undersökning gjordes och det framgår att el förbrukas under natten konstant med 

ca 50 kWh/h i januari månad och ca 40 kWh/h i juni månad. Den timvisa elförbrukningen 

under januari och juni år 2016 ses i Bilaga M. Det är oklart vad som drar el i den 

storleksordningen nattetid. En möjlig orsak är att fläktarna i ventilationssystemet är i drift 

utanför tidkanalen. Detta är möjligt då underhållspersonal kan glömma att sätta över 

styrningen på tidkanalen igen istället för manuell styrning. I sådana fall står manuell styrning 

över den centralt styrda tidkanalen och fläktarna är i drift dygnet runt.  
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5.3.1.1. Belysning 

Resultatet av inventeringen av all belysning för samtliga fem byggnader ses i Figur 32.  

 
Figur 32. Installerad belysningseffekt för samtliga byggnader fördelat på belysningskälla. 

 

Utöver den belysning som finns inomhus hör även 20 stycken gatlampor till skolorna vilka 

har en effekt på 150 W vardera. Den totala elförbrukningen för belysningen uppgår till  109 

MWh/år där 98 MWh/år förbrukas av de fjärrvärmeuppvärmda byggnaderna. Uttryckt som 

kWh/m2 Atemp drar belysningen 15 kWh/ m2 Atemp.  Detaljerad information om den 

inventerade belysningen visas i Bilaga C. 

5.4 Utvärderade effektiviseringsåtgärder 

Avsnittet presenterar effektiviseringsåtgärder som har simulerats i Excel och IDA ICE 4.7. 

Samtliga åtgärdsförslag är baserade på de problem som identifierades vid undersökning av 

fastigheten och som framkommit under beräkningar av hur energianvändningen ser ut idag. 

Ekonomisk lönsamhet beräknas baserat på fjärrvärmepris och elpris. Ett medelvärde på 

Mälarenergis säsongspriser för fjärrvärme år 2017 har använts, vilket motsvarar 385 

kr/MWh (Mälarenergi AB, 2017a). Åtgärderna delas upp i klimatskal, ventilation, och 

belysning. 

5.4.1.1. Klimatskal 

En potentiell effektiviseringsåtgärd är att tilläggsisolera Rönnbyskolans huvudbyggnads tak 

då transmissionsförlusterna uppgick till 25 % enligt Tabell 15. Den valda tilläggsisoleringen 
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består av 12 cm lösull som sänker U-värdet med 45 % från 0,25 W/m2, K till 0,14 W/m2, K. 

Lösull passar som tilläggsisolering även i områden kring ventilationskanaler och skrymslen 

varför den ansågs lämplig. Isolertjockleken valdes för att få en stor sänkning av U-värdet men 

utan att behöva höja taket. Tilläggsisoleringen simulerades i Excel och i IDA ICE. Resultatet 

av simuleringen i Excel visar en minskning med 12 % av de totala transmissionsförlusterna 

för de fjärrvärmeuppvärmda byggnaderna vilket motsvarar en sänkning av 

uppvärmningsbehovet med 73 MWh/år motsvarande 7,4 % och den tillförda energin med 10 

kWh/m2 Atemp. 

Kostnaden att tilläggsisolera taket med lösull kostar 118,75 kr/m2 (Adalberth & Wahlström, 

2008) och payback-tiden beräknades till 18 år. Den tekniska livslängden på tilläggsisolering 

med lösull överstiger 100 år (Sjömarkens, u.å.). 

5.4.1.1. Fönster 

Rönnbyskolans och Rönnby förskolas tre fjärrvärmeuppvärmda byggnader har stora 

fönsterpartier. En närmre titt på de fjärrvärmeuppvärmda byggnaderna visar att både 

Rönnbyskolans huvudbyggnad samt förskolans huvudbyggnad består av gamla 2-glas 

fönster. Termograferingen bekräftar att fönstren är av låg standard (Figur 13) och påvisar att 

ett fönsterbyte för byggnaderna kan vara aktuellt. Tre möjliga fönsteråtgärder utvärderades 

ur energisparsynpunkt och ekonomisk lönsamhet: byte till 3-glasfönster, tillägg av isolerruta 

och applicering av TCC75-film. 

Vid byte till 3-glasfönster med emissionsskikt och argonfyllda ytor mellan glasskivorna skulle 

U-värdet sänkas till 0,8 W/m2, K (Adalberth & Wahlström, 2008). Payback-tiden beräknades 

där priset per fönster uppskattades till 3230 kr/fönster inklusive moms (Kronfönster, u.å.). 

Kostnad för arbete och montage har lagts på med 18 % (Heincke & Maripuu, 2015).  

Ett annat sätt att minska förlusterna genom fönsterytorna är att lägga till en isolerruta på 

varje fönster. Isolerrutan består av ett lågemissionsskit med argongasfyllning och U-värdet 

skulle minska till 1,3 W/m2K vid tillägget. Installation av isolerrutor kostar 2800 kr/m2 

moms inkluderat (Adalberth & Wahlström, 2008). Arbets- och montagekostnad har lagts på 

med 18 % (Heincke & Maripuu, 2015). 

TCC75-film är en teknik som utvecklats för att minska solinstrålning och utsläpp av värme 

genom fönster. Filmen appliceras på utsidan av fönstret och passar vid uppgradering av 2-

glasfönster (T. Martinsson, Mälarenergi AB, energiingenjör, personlig kontakt 8 maj 2017). 

Pris för installation av TCC75-film på Rönnbyskolans huvudbyggnads fönster har erhållits 

ifrån leverantör till Mälarenergi AB. Med hänsyn till att leverantörens offertpris kan variera 

från kund till kund utelämnas detta här. 

Alla fönsteråtgärder simulerades i Excel och byte till 3-glasfönster på Rönnbyskolans 

huvudbyggnad simulerades även i IDA ICE. Teknisk livslängd för nya fönster och TCC75-film 

är 40-50 år. Tabell 23 visar resultat för energibesparing och ekonomisk lönsamhet. 
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Tabell 23. Energibesparing och payback-tid för fönsteråtgärder. 

 3-glasfönster Isolerruta TCC75 film (Endast 
Rönnbyskolan) 

U-värde (W/m2, K) 0,8 1,3 1,6 

g-värde 0,71 0,71 0,46 

Energibesparing 
(MWh/år) 

120 
 

92 
 

75 
 

Energibesparing 
(kWh/m2 Atemp) 

17 
 

13 
 

10 
 

Sänkning av 
uppvärmningsbehovet 

12 % 9,4 % 7,7 % 

Payback-tid (år) 49 30 23 
 

En LCC-kalkyl för fönsteråtgärder ses i Figur 33. 

 
Figur 33. LCC-kalkyl för fönsteråtgärder med olika räntor. 

 

Med en kalkylperiod på 50 år, en real energiprisökning för fjärrvärme på 4 % och en 

varierande real kalkylränta kan åtgärdernas känslighet för ändringar avläsas. Adalberth och 

Wahlström (2008) har använts för LCC-beräkningar. Se Bilaga N för detaljer kring 

ekonomiska beräkningar. 

5.4.1.2. Injustering av värmesystem 

Vid uppgradering eller byte av fönster möjliggörs en sänkning av inomhustemperaturen i 

Rönnbyskolans huvudbyggnad där temperaturen låg 2,2 – 3,5   över kravet. Av komfortskäl 

kan temperaturen inte sänkas utan att fönstrens standard förbättras. Rönnbyskolans 

huvudbyggnad står för 64 % av den fjärrvärmeuppvärmda ytan. En sänkning av 

temperaturen med 1   skulle minska det totala uppvärmningsbehovet med 3,2 % vilket är 31 

MWh/ år och uttryckt som tillförd energi 4,4 kWh/ m2 Atemp, år. Kostnaden för att injustera 

värmesystemet är 600 kr/radiator inklusive moms (T. Martinsson, Mälarenergi AB, 
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energiingenjör, personlig kontakt 14 maj 2017). Detta motsvarar 40 kr/m2 vilket ger en 

payback-tid på 14 år. 

5.4.1.3. Ventilation 

En åtgärd för sänkning av ventilationsförluster är att ändra drifttiden från 12 timmar till 10 

timmar i Rönnby förskolas huvudbyggnad. Detta då förskolans huvudbyggnads 

ventilationssystem är i drift två timmar längre per dygn jämfört med det svenska snittet. 

Sänkning av drifttiden till 10 timmar/arbetsdag bidrar till en sänkning med 5 % av 

ventilationsförlusterna vilket motsvarar en sänkning av uppvärmningsbehovet med 17 MWh 

(1,7 %).  I tillförd energi är det en minskning på 2,3 kWh/m2 Atemp. 

Fyra ventilationsaggregat hade SFP-värden som översteg 2 kW/m3,s. För att sänka SFP-

värdena, vilket i sin tur bidrar till en sänkning av elförbrukningen, ska underhåll av 

ventilationsaggregaten göras då filterbyte och rengöring är aktuellt. Ett filterbyte bidrar till 

en sänkning av tryckskillnaden över filtret och sänker varvtalet på fläkten. Rengöring av 

värmeväxlare sänker tryckfallet över växlaren vilket bidrar till sänkning av 

ventilationsförluster. Energibesparingen på att sänka SFP-värdet hos ett aggregat som har ett 

värde högre än 2 kW/m3,s är enligt Energimyndigheten och Boverket (2007)  

2,9 kWh/ m2 Atemp, år. Totalt skulle sänkningen ge en minskad tillförsel av energi på  

12 kWh/ m2 Atemp, år. 

Dessa ventilationsåtgärder medför inga extra kostnader eftersom det ingår i de redan 

befintliga underhållskostnaderna. 

5.4.1.4. Belysning 

En möjlig åtgärd för Rönnbyskolans och Rönnby förskolas samtliga byggnader är att byta till 

LED-belysning. Bytet ska ersätta de befintliga lampornas ljusflöden i lumen men med 

minskat effektbehov. Resultatet av ett byte till LED-belysning är en minskning av 

belysningsenergin med 52 %, vilket motsvarar 56 MWh/år. Genom att byta till LED skulle 

den tillförda energin för belysning minska med 8 kWh/ m2 Atemp, år. 

Elpriset har satts till 0,97 kr/kWh i enlighet med Mälarenergis prisbild för skolan (T. 

Martinsson, Mälarenergi AB, energiingenjör, personlig kontakt 1 juni 2017). Elpriset har 

antagits vara konstant under belysningens livslängd. Priser på LED-belysning, inklusive 

armaturer och arbete har erhållits ifrån leverantör till Mälarenergi. Eftersom leverantörens 

priser kan skilja sig mellan kunder utelämnas prisuppgifterna här. Payback-tiden på att byta 

ut all belysning i samtliga byggnader uppgick till 20 år. Resultatet ifrån LCC-kalkylen, vilken 

endast jämför driftskostnaderna för den befintliga belysningen med den för LED-

belysningen, visade att under en driftstid på 30 år sparar man 700 000 kr på att använda 

LED vid en real kalkylränta på 6 %. I Bilaga O ses detaljerad information om belysningsbyte, 

inklusive förväntad livslängd för varje belysningskälla. Figur 34 visar livscykelkostnaden per 

belysningskälla och dess variation med olika kalkylräntor. 
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Figur 34. Livscykelkostnaden per belysningskälla för befintlig belysning och LED-belysning. 

 

5.4.2 Resultat från simuleringen i IDA ICE 4.7 

I resultatet för grundmodellen över Rönnbyskolans huvudbyggnad blev energiförbrukningen 

618 MWh/år, vilket avviker med 1 % ifrån det verkliga värdet 624 MWh/år. Detta bekräftar 

att modellen stämmer med verkligheten. Resultatet av det simulerade fönsterbytet till ett 

fönster med 3-glas visade att uppvärmningsbehovet sänktes med 14 %. Vid simulering av 

tilläggsisolering av taket minskade U-värdet från 0,25 W/m2, K till 0,14 W/m2, K vilket 

motsvarar en sänkning av transmissionsförlusterna för byggnaden med 10 %. 

5.5 Åtgärdsförslag 

Förslag på lämpliga effektiviseringsåtgärder är baserade på resultatet av energiberäkningar 

och ekonomiska kalkyler i föregående avsnitt. Fastigheterna som undersökts har en 

förväntad livstid med samma verksamhet i minst 40 år till. Payback-tiden utvärderas i 

förhållande till investeringens tekniska livslängd och verksamhetens livslängd. 

Payback-tiden för tilläggsisolering är 18 år, vilket är mindre än hälften av verksamhetens 

väntade livstid och 
 

 
 av den tekniska livslängden och är därmed en lönsam investering. 

Ytterligare undersökning av taket bör dock göras för att säkerställa att en tilläggsisolering är 

möjlig. Energibesparingen uppgår till 10 kWh/m2 Atemp, år. 

Fönsterbyte till 3-glasfönster bedöms inte som ekonomiskt hållbart eftersom payback-tiden, 

vilket är en förenklad metod som inte tar hänsyn till ränta, överstiger verksamhetens såväl 

som teknikens livslängd. Applicering av TCC75-film har en payback-tid på 23 år och 

innefattar endast Rönnbyskolans huvudbyggnad. Att sätta in en extra isolerruta hade en 

payback-tid på 30 år. LCC-kalkylen visade att 3-glasfönster var minst känslig för ändringar 

av räntan medan TCC75-film var mest känslig för ändringar. Eftersom Västerås stad har 
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uttryckt att energibesparingen är viktigare än lönsamheten ges förslaget insättning av TCC75-

film på Rönnbyskolans huvudbyggnad. Det bidrar till en energibesparing på 10 kWh/m2 

Atemp, år. 

Sänkning av inomhustemperaturen i Rönnbyskolans huvudbyggnad kan rubba komfortnivån 

och eftersom det är en skola är det extra känsligt med temperaturändringar. Åtgärden är bäst 

lämpad i samband med byte till nya 3-glasfönster. Payback-tiden för den här åtgärden är 

lång, vilket ger ytterligare incitament att inte genomföra åtgärden eftersom det inte är känt 

hur beständig en injustering av värmesystemet är. 

Åtgärder för ventilationssystemet medför inga extra kostnader eftersom dessa ingår i de 

befintliga underhållskostnaderna. Det bidrar till en minskning av den tillförda energin med 

2,3 kWh/m2 Atemp för sänkning av driftstiden och ytterligare 12 kWh/ m2 Atemp, år för 

åtgärdande av SFP-värden. 

Ur energibesparingssynpunkt är ett byte till LED-belysning en bra åtgärd. Det är dock 

tveksamt om det är lönsamt ur ett ekonomiskt perspektiv. I avseende på driftskostnader är 

LED-belysningen ett klart billigare alternativ, vilket sågs i LCC-kalkylen. Att payback-tiden är 

20 år och armaturens tekniska livslängd är 30 år talar emot ett belysningsbyte. En möjlig 

lösning vore att utvärdera möjligheten att byta driftdon anpassade för LED i den befintliga 

armaturen. Det är en billigare investering jämfört med att sätta in nya armaturer men kräver 

samtidigt mer arbete av eltekniker. 

 

Figur 35 visar energiförbrukningen i dagsläget och hur den skulle se ut efter införande av 

föreslagna åtgärder samt efter åtgärder som ger störst energibesparing oavsett ekonomisk 

lönsamhet. 

 
Figur 35. Energiförbrukningen i dagsläget och potentiell förbrukning efter genomförda åtgärder. 

 

Om samtliga förslag genomförs kommer det sänka uppvärmningsbehovet med 17 % och den 

tillförda energin med sammanlagt 34 kWh/ m2 Atemp, år. Rönnbyskolans och Rönnby 

förskolas tillförda energi kommer att kunna minska från 218 kWh/ m2 Atemp, år till 184 kWh/ 
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m2 Atemp, år varav på elsidan från 84 kWh/ m2 Atemp, år till 72 kWh/ m2 Atemp, år. Detta 

innebär att målet att hamna mellan 145 och 175 kWh/ m2 Atemp, år inte uppfylls genom de 

föreslagna åtgärderna. För att nå ner till under 175 kWh/ m2 Atemp, år bör orsaken till den 

stora energiförbrukningen nattetid åtgärdas. Vid införande av åtgärder kommer 

Rönnbyskolan och Rönnby förskola ändå att ligga energimässigt under snittet för svenska 

skolor och förskolor. 

6 DISKUSSION  

Resultatet visar att Rönnbyskolans och Rönnby förskolas energiförbrukning idag ligger något 

över snittet för svenska skolor och förskolor. Den tillförda energin för Rönnbyskolan och 

Rönnby förskola var år 2016 218 kWh/m2 Atemp varav 84 kWh/m2 Atemp är el baserat på 

inköpt fjärrvärme och el under året. Det nationella snittet var år 2006 216 kWh/m2 Atemp 

varav 80 kWh/m2 Atemp el. Energiförbrukningen är högre totalt och högre på elsidan jämfört 

med svenska skolor i stort, men mindre per elev. Resultatet av beräkningarna för det årliga 

fjärrvärmebehovet bedöms som rimliga då skillnaden mellan årsvist beräknad 

energiförbrukning och månadsvist beräknad energiförbrukning är 0,8 %.  

Även om skolorna inte tidigare har genomgått någon undersökning för möjliga 

helhetslösningar för energieffektivisering indikerar flera installationer och byggteknisk 

standard att det tidigare har tagits aktiva beslut om att minska energiförbrukningen. Den 

största andelen av belysningen består av T5-lysrör, som kom ut på marknaden under 1990-

talets mitt. Eftersom T8-lysrör länge varit standard, och så fortfarande var år 2006 i 

Energimyndighetens och Boverkets kartläggning av inneklimat och energianvändning i 

skolor, har Rönnbyskolan och Rönnby förskola vid något tillfälle fattat beslutet att övergå till 

mer energieffektiv belysning. Detta syns även på att den ingående energin till belysning är 15 

kWh/ m2 Atemp vilket understiger det nationella snittet om 21 kWh/ m2 Atemp enligt STIL2. 

Även ventilationssystemen har genomgått upprustningar i form av nya aggregat under 2014 

och 2015 i huvudbyggnaden på Rönnby förskola och fläktbyte har skett i Rönnbyskolans 

huvudbyggnad under samma tidsperiod. Utöver detta har tilläggsisolering av taket på 

förskolan gjorts. Detta till trots brukar skolorna mer energi än snittet. Orsaken till den höga 

elförbrukningen är troligen att fläktar körs utanför tidkanalen. Att undersöka detta närmare 

vore sannolikt mycket lönsamt då åtgärd kan utföras av driftspersonal i samband med 

planerat underhåll och ingår därför i underhållskostnaderna. Eftersom elförbrukningen 

nattetid är av storleksordningen 40 – 50 kW timvis är konstant fläktdrift den enda rimliga 

förklaringen. Utrustning som kylar, frysar och nödbelysning förbrukar inte en sådan mängd 

energi. 

Vid jämförelse mellan elförbrukningen för det svenska nationella snittet år 2006 och 

Rönnbyskolan och Rönnby förskola är det tydligt att förhållandena skiljer sig åt. Per år 2006 

stod belysning och fläktar tillsammans för 50 % av elförbrukningen i svenska skolor och 

förskolor. För Rönnbyskolan och Rönnby förskola uppgick dessa poster till mindre än 35 %. 
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Detta beror sannolikt på att lysrören är av en nyare sort men även på att posten övrigt i det 

här fallet är över 24 % medan det i den nationella kartläggningen var 18 %. 

Det kan ifrågasättas om Rönnbyskolan och Rönnby förskola verkligen behöver genomgå en 

energieffektivisering som kräver nya investeringar. Energideklarationen ifrån år 2010 visade 

felaktigt att den specifika energianvändningen för Rönnbyskolan var 269 kWh/m2 Atemp, år. 

Det är troligt att beställaren hade resultatet ifrån energideklarationen som incitament till att 

vilja genomföra en energikartläggning eftersom siffran antyder att energiförbrukningen är 

särskilt hög jämfört med genomsnittet för svenska skolor och förskolor. Vid korrekt uträknad 

specifik energi, och genom att åtgärda elförbrukningen nattetid, kommer Rönnbyskolans och 

Rönnby förskolas energiförbrukning sannolikt att ligga under 175 kWh/m2 Atemp, år. 

Ventilationssystemen har nya fläktar och för det mesta roterande värmeväxlare med 

verkningsgrader som varierar mellan 53 – 80 % i Rönnbyskolan och 44-88 % i Rönnby 

förskola. En roterande värmeväxlare kan som tidigare beskrivits ha en verkningsgrad på upp 

till 80 %. De roterande värmeväxlarna på Rönnbyskolan har värden som stämmer bra 

överens med detta. Batterivärmeväxlaren hade en verkningsgrad på 53 %, vilket också är 

rimligt då en värmeväxlare av den typen kan ha upp till 55 %. Aggregatet som försörjer köket 

på Rönnby förskola hade vid mättillfället en verkningsgrad på 44 %, vilket är betydligt lägre 

än vad en plattvärmeväxlare normalt klarar. Detta kan bero på att det vid mättillfället var 

lunchtid och frånluften i köket var forcerad. En roterande värmeväxlare hade 88 % i 

verkningsgrad, vilket överstiger den maximala möjliga verkningsgraden på 80 %. Mätningen 

är momentan, vilket betyder att verkningsgraden kan ändras vid varje ögonblick och kan då 

under en kort stund överstiga detta. 

I studien av Sekki, Airaksinen & Saari (2017) visades att energin minskade med 17 respektive 

12 kWh/m2 Atemp, år för en skola och en förskola i Finland genom att sänka driftstiden för 

ventilationssystemen. För Rönnbyskolan och Rönnby förskola medförde en sänkning på två 

timmar per dygn en energibesparing på 2,3 kWh/m2 Atemp, år. Skillnaden kan bero på att det 

inte är känt med hur många timmar driftstiden sänktes i de respektive fallen och inte heller 

vilka typer av ventilationssystem de hade. Ju fler timmar driftstiden kan sänkas desto större 

besparing. 

Ur energi- och komfortsynpunkt vore ett byte till 3-glas fönster lönsamt då det enligt 

beräkningar skulle minska uppvärmningsbehovet med 12 % och samtidigt möjliggöra en 

temperatursänkning i Rönnbyskolans huvudbyggnad. Energibesparingen är nära förknippad 

med storleken på förbättringen av U-värdet. U-värdet på de befintliga fönstren uppskattades 

enligt standarden från byggtiden. Det verkliga U-värdet på fönstren kan vara lägre än detta 

vilket skulle leda till att energibesparingen blir mindre vid fönsterbyte. 12 % besparing 

stämmer dock väl överens med 14 % besparing som angivits som största möjliga besparing på 

fönsterbyte i flera tidigare studier. Även simuleringen i IDA ICE visade på en besparing om 

14 % vid byte till 3-glasfönster, vilket bekräftar storleksordningen på besparingen. Ur 

arbetsmiljösynpunkt skulle förbättring ske vid fönsterbyte då nuvarande fönster hade låg 

ljudisoleringsförmåga och ljud utifrån kan störa barnens studiero. Om fönsterbytet skulle 

genomföras under sommarperioden kommer ingreppet inte att störa verksamheten. 

Ekonomiskt sett var heller inte isolerrutor lönsamt baserat på payback-metoden. 
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Begränsningen med payback-metoden är att där inte tas hänsyn till någon ränta. Vid tillägg 

av ränta kommer återbetalningstiden att stiga än mer. Det bör dock beaktas att vid 

fönsterbyte av över 500 fönster kan mängdrabatt förekomma och payback-tiden kortas då 

ner.  Undersökningen visade att den mest kostnadseffektiva åtgärden för fönster var att 

använda TCC75-film som tillägg. Enligt Adalberth och Wahlström (2008) är tillägg av 

isolerruta den fönsteråtgärd som är mest lönsam. Om TCC75-filmen utesluts ur jämförelsen, 

är installation av isolerrutor mer kostnadseffektiv för Rönnbyskolan och Rönnby förskola än 

byte till 3-glasfönster. 

Begränsningar med studien är att simuleringen i IDA ICE är baserad på antaganden och 

förenklingar vilket påverkar resultatet i form av att den totala energiförbrukningen kan 

stämma men att förlusterna har fel proportioner. Inverkan av skuggning och vindskydd ifrån 

intilliggande byggnader och skogspartier går inte att ta hänsyn till i simuleringen. Detta 

påverkar såväl infiltrationsförluster som värmetillskott från solen. 

En annan begränsning är resultatets jämförbarhet med liknande objekt. Eftersom 

energibalansen är över tre byggnader med liknande, men inte samma typ av verksamhet, är 

det svårt att göra en generalisering av resultatet. Resultatet går att jämföra med nyckeltalen 

ifrån STIL2 men är svårt att jämföra med enskilda objekt i antingen kategorin skola eller 

förskola. Att vikta energiförbrukningen mot byggnadernas areor, vilket hade varit en 

alternativ metod, kan slå fel eftersom byggnaderna kan bruka olika mycket energi. Rönnby 

förskola hade tilläggsisolerat tak medan Rönnbyskolan inte hade genomgått några åtgärder 

på klimatskalet. Det är därför möjligt att Rönnby förskola använder mindre energi i 

förhållande till sin area jämfört med Rönnbyskolan. Fördelen med att vikta 

energiförbrukningen mot byggnadernas areor är att det då är möjligt att jämföra de enskilda 

byggnaderna med byggnader med samma verksamhet. Fördelen med en energibalans över de 

tre byggnaderna är att resultatet kan valideras mot den årliga fjärrvärmeförbrukningen. 

Ytterligare en alternativ metod att utvärdera byggnadernas energiförbrukning hade varit att 

simulera samtliga byggnader i IDA ICE eller i någon annan programvara för 

energisimuleringar. Där ges möjlighet till fler parametrar så som inverkan av dagsljus och 

rumskomfort. I det här arbetet simulerades endast en byggnad för att se skillnaden mellan 

simulering i Excel och i IDA ICE och dagsljuspåverkan, komfort med mera undersöktes inte. 

Flest uppskattningar har gjorts gällande klimatskalet eftersom tillgängliga 

konstruktionsritningar var bristfälliga. Ritningar fanns för tak och delvis för grund medan 

väggar uppskattades enligt konstruktionsteknik ifrån 1970-talet. Resultatet av U-

värdesberäkningarna visade att Rönnbyskolans väggar hade högst värmegenomgångstal 

vilket kan bero på uppskattningarna. Uppskattningarna bedöms ändå som rimliga eftersom 

de har kompletterats med en mätning av väggens tjocklek. Även infiltrationsförlusterna har 

uppskattats, vilket kan leda till att förhållandet mellan transmissionsförlusterna och 

infiltrationsförlusterna är oproportionellt mot det verkliga fallet. Mätning av byggnadens 

lufttäthet skulle kunna ge en mer korrekt bild. Varmvattenförbrukningen har också 

uppskattats med hjälp av schablonvärden och behöver rimligtvis inte stämma överens med 

det verkliga fallet. Alternativa metoder för uppskattning av varmvattenförbrukningen hade 

kunnat vara antalet liter/person, dygn eller baserat på skolornas areor. Uppskattningar på 

driftstider för belysning har gjorts utifrån verksamhetstider. Möjlig felkälla är att belysningen 
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eventuellt används i lägre utsträckning under ljusa årstider. Felmarginalen till följd av 

driftstidens uppskattning bedöms som låg eftersom energiförbrukningen påverkas minimalt 

vid ändring av ± 1 timme/dygn. 

Studien begränsas också till de valda effektiviseringsåtgärderna. Vid val av andra tekniska 

lösningar såväl som beteenderelaterade lösningar hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 

Åtgärder som var tekniskt möjliga som inte utvärderades var exempelvis att införa 

närvarostyrning av belysningen i teknikrum och på toaletter på Rönnby förskola. 

Snålspolande kranar är ett alternativ som är tekniskt möjligt att införa men som inte har 

undersökts. Beteenderelaterad energiförbrukning som skulle kunna utredas som 

åtgärdsförslag är den dagliga forceringen av ventilationsflödet på 5 timmar i Rönnby 

förskolas kök. 

Om beställaren väljer att genomföra de föreslagna effektiviseringsåtgärderna, kommer detta 

att bidra till en minskad energiförbrukning i lokalbeståndet och i samband med detta en 

minskad miljöpåverkan. Västerås Stad bidrar i ett sådant fall till att uppnå det individuella 

2020-målet för Sverige om ökad energieffektivitet. Genom att tänka på långsiktig hållbarhet 

och genomföra energieffektiviseringar av byggnader kan Västerås Stad gynnas i form av 

regional utveckling. En kommun med miljöprofil anses av många som attraktivt och kan leda 

till att fler väljer Västerås som bostadsort. En aspekt är att energibolaget kommer att få 

minskade intäkter som en följd av energieffektiviseringen, men eftersom Mälarenergi är 

kommunägt kommer eventuell ekonomisk besparing gynna Västerås Stad och därmed även 

Mälarenergi. Utförandet av energieffektiviseringar stärker också Mälarenergis profil som ett 

miljömedvetet företag.  

7 SLUTSATSER 

Syftet med examensarbetet har varit att undersöka möjligheterna till energieffektivisering av 

Rönnbyskolan och Rönnby förskola i Västerås. Fastigheterna har undersökts genom en 

energikartläggning, vilken tillsammans med energiberäkningar, energisimuleringar och 

ekonomiska kalkyler har legat till grund för att avgöra vilka åtgärder som är mest lämpliga. 

Hur ser energianvändningen ut på Rönnbyskolan och Rönnby förskola i 

dagsläget och vad finns det för potential till effektivare energianvändning?  

Rönnbyskolan och Rönnby förskola har en energianvändning som är något högre än snittet 

för svenska skolor och förskolor. De områden där det går åt mest energi är på värmesidan 

genom transmission och på elsidan ”övrigt” vilket tros bero på att ventilationen på förskolan 

körs utanför tidkanalen. Förbättringspotential finns för belysning, fläktar i 

ventilationssystemet, driftstider för ventilationssystemet och på byggnadernas klimatskal. 
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Vad finns det för tekniska möjligheter till att minska energiförbrukningen?  

Tekniska effektiviseringsåtgärder som är möjliga inkluderar byte till LED-belysning, 

tilläggsisolering av tak, byte eller uppgradering av fönster, injustering av värmesystemet i 

Rönnbyskolans huvudbyggnad och underhåll på ventilationssystemet. 

Hur stor är energibesparingspotentialen om åtgärderna ska vara ekonomiskt 

lönsamma?  

De åtgärder som bedöms som ekonomiskt lönsamma baserat på payback-metoden och LCC-

kalkyler är insättning av TCC75-film på Rönnbyskolans huvudbyggnads fönster, 

tilläggsisolering av taket på Rönnbyskolans huvudbyggnad, sänkt driftstid för 

ventilationssystemet i Rönnby förskola och sänkning av SFP-värdet på fyra 

ventilationsaggregat. Energibesparingspotentialen uppgår till 17 % av uppvärmningsbehovet 

och 34kWh/m2 Atemp vid införande av lönsamma besparingsåtgärder. 

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE  

Resultatet visade att en energibesparing om 34kWh/m2 skulle vara möjlig att genomföra ur 

ett lönsamhetsperspektiv. Det skulle därför vara intressant att följa upp och utvärdera hur 

energibesparingen ser ut efter implementering av åtgärdsförslag. Tänkbara frågeställningar 

skulle kunna vara: Hur ser energiförbrukningen ut efter genomförda åtgärder? Hur stor är 

besparingen jämfört med den beräknade besparingen? Vad kan skillnader mellan uppmätt 

och beräknad besparing bero på? 

Rönnbyskolan och Rönnby förskola har varsitt storkök som tillsammans använder ca 14 % av 

den totala tillförda elen till skolorna. Avståndet mellan Rönnbyskolans huvudbyggnad och 

Rönnby förskolas huvudbyggnad är ca 50 m och en transport mellan byggnaderna skulle vara 

enkel att möjliggöra. Framtida arbete skulle kunna innefatta att utreda möjligheten till att ha 

gemensamt storkök för att minska energianvändningen.   
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BILAGA A: MÄNNISKORS VÄRMETILLSKOTT 

Värmealstring människor 

Aktivitet Värmealstring (W) 

Sömn 85 

Vila 105 

Skrivbordsarbete 125 

 

Rönnbyskolan, huvudbyggnad och expeditionshus 

Rönnbyskolan 

 Antal Värmealstring, skrivbordsarbete (kW) Närvarotid per dag (h) Närvaro antal dagar per år kWh/år 

Vuxna 19 2,4 8 200  3686 

Barn åk 7-9 154 19 8 200  29811 

Barn åk 1-6 307 38 8 200  59623 

Summa 480 60 8 200  93120 

 

Rönnby förskolas huvudbyggnad 

 Antal Värmealstring, skrivbordsarbete (kW) Närvarotid per dag (h) Närvaro antal dagar per år kWh/år 

Vuxna 33 4 8 200 6402 

Barn 142 8,9 8 200 13774 

Summa 175 13 8 200 20176 

 

Formler: 

Pmänniskor= (125*Antal människor)/1000  (kW) 

Emänniskor= Pmänniskor *h*dagar  (kWh/år) 



 

 

BILAGA B: SOLINSTRÅLNING 

Solens intensitet, I, mot en vertikal yta i Västerås år 2016 beroende på orientering 

Månad Timmar Intensitet Nordväst (Wh/m2) Intensitet Sydväst (Wh/m2) Intensitet Sydost (Wh/m2) Intensitet Nordost (Wh/m2) 

Januari 745 3766 19495 17388 3770 

februari 1417 9959 31587 28716 9087 

mars 2161 30080 75656 76183 25838 

April 2881 53903 107370 110282 49526 

Maj 3625 81355 109724 114571 74369 

Juni 4345 84867 107860 113020 81684 

Juli 5089 90727 114715 114352 80580 

Augusti 5833 57079 88378 87907 51616 

September 6553 36709 72011 68065 30554 

Oktober 7297 13332 45531 40828 11646 

November 8017 4159 15551 11746 4096 

December 8761 2074 8952 8878 2074 

 

 

Fönsterorientering Rönnbyskolans huvudbyggnad 

Orientering Totalarea (m2) 

Nordväst 42 

sydväst 104 

Sydost 35 

Nordost 118 

 

 



 

 

Instrålning månadsvis i respektive orientering för Rönnbyskolans huvudbyggnad. 

Månad Nordväst (Wh) Sydväst (Wh) Sydöst (Wh) Nordöst (Wh) Summa (Wh) E,sol summa (MWh) 

Januari 119307 1515054 456174 332175 2422709  

februari 315501 2454784 753364 800656 4324304  

mars 952934 5879606 1998661 2276586 11107787  

April 1707647 8344259 2893248 4363736 17308890  

Maj 2577326 8527200 3005770 6552653 20662949  

Juni 2688586 8382339 2965079 7197177 21233183  

Juli 2874231 8915076 3000024 7099903 21889236  

Augusti 1808262 6868296 2306240 4547885 15530685  

September 1162941 5596335 1785685 2692112 11237074  

Oktober 422357 3538442 1071123 1026129 6058051  

November 131757 1208546 308156 360898 2009358  

December 65704 695705 232914 182740 1177063 135 

 

Fönsterorientering Rönnbyskolans expeditionshus 

Orientering Totalarea (m2) 

Nordväst 13 

Sydväst 2 

Sydost 12 

Nordost 2 

 

 

 

 



 

 

Instrålning månadsvis i respektive orientering för expeditionshuset. 

Månad Nordväst (Wh) Sydväst (Wh) Sydöst (Wh) Nordöst (Wh) Summa (Wh) E,sol summa (MWh) 

Januari 34586 27544 147403 5326 214859  

februari 91461 44628 243433 12838 392361  

mars 276246 106892 645824 36505 1065469  

April 495030 151700 934891 69974 1651596  

Maj 747142 155026 971250 105074 1978493  

Juni 779395 152393 958102 115409 2005299  

Juli 833211 162078 969393 113849 2078533  

Augusti 524197 124867 745212 72927 1467204  

September 337125 101742 577006 43169 1059043  

Oktober 122437 64329 346110 16454 549331  

November 38195 21971 99574 5787 165528  

December 19047 12648 75261 2930 109886 13 

 

Fönsterorientering Rönnby förskolas huvudbyggnad 

Orientering Totalarea (m2) 

Nordväst 30 

Sydväst 19 

Sydost 5 

Nordost 27 

 

 

 

 



 

 

Instrålning månadsvis i respektive orientering för Rönnby förskolas huvudbyggnad. 

Månad Nordväst (Wh) Sydväst (Wh) Sydöst (Wh) Nordöst (Wh) Summa (Wh) E,sol summa (MWh) 

Januari 85047 276236 61595 76790 499669  

februari 224902 447575 101723 185091 959292  

mars 679291 1072015 269870 526289 2547465  

April 1217281 1521389 390662 1008785 4138118  

Maj 1837224 1554745 405856 1514807 5312632  

Juni 1916534 1528333 400362 1663805 5509034  

Juli 2048869 1625466 405080 1641317 5720733  

Augusti 1289003 1252281 311401 1051355 3904042  

September 828992 1020367 241113 622348 2712820  

Oktober 301074 645156 144629 237215 1328074  

November 93922 220351 41609 83430 439312  

December 46837 126846 31449 42244 247377 33 

 

Formler: 

               

Där 

 

I= intensitet  (Wh/m2) 

g= avskärmningsfaktor  (-) 

A= fönster area  (m2) 

 

  



 

 

BILAGA C: INVENTERAD BELYSNING 

Rönnbyskolan huvudbyggnad 

Huvudbyggnad Antal Livslängd (h) Elenergi (Wh/dag) Summa (kWh/år) 

Lysrör (115 cm) Philips Master 28 W (sockel G5) 2632 lm 678 24000 227808  

Lysrör (120 cm) Philips Master 36 W (gympasal) 72 20000 23328  

Strålkastare Osram dulux F 36 W 830 Lumen 2800 (2G10) 116 10000 37584  

Energilampa Philips Master 26W PL-L (4P) 830 1800 lm 89 13000 20826  

Philips master 36 W lumen 2900  (sockel 2G11 4P) 62 20000 20088  

Osram dulux 18 W 830 1200 lm (sockel 2G11) 152 20000 24624 70852 

 

Rönnbyskolans paviljong 

Paviljongen Antal Drifttid Elenergi (Wh/dag) Summa (kWh/år) 

Lysrör (115 cm) Philips Master 28 W 112 9 28224  

Osram dulux 18 W 14 9 2268  

Energilampa Philips Master 26W PL-L (4P) 830 1800 lm 9 9 2106 6520 

 

Expeditionshus Rönnby 

Expeditionsbyggnad Antal Drifttid Elenergi (Wh/dag) Summa (kWh/år) 

Lysrör (115 cm) Philips Master 28 W 78 9 19656  

Osram dulux 36 W 7 9 2268  

Osram dulux 18 W 4 9 648 4514 

 

 

 

 



 

 

 

Rönnby förskola huvudbyggnad 

Förskolan Antal Drifttid Elenergi (Wh/dag) Summa (kWh/år) 

Lysrör (115 cm) Philips Master 28 W (sockel G5) 2632 lm 333 9 83916  

Osram dulux 18 W 830 1200 lm (sockel 2G11) 149 9 24138  

Energilampa Philips Master 26W PL-L (4P) 830 1800 lm 20 9 4680 22547 

 

Rönnby förskola modulhus 

Modulhus förskola Antal Drifttid Elenergi (Wh/dag) Summa (kWh/år) 

Lysrör (115 cm) Philips Master 28 W (sockel G5) 2632 lm 82 9 20664  

Energilampa Philips Master 26W PL-L (4P) 830 1800 lm 3 9 702 4273 

 

Resultat 

Energiförbrukning totalt (MWh/år) 109 

Energiförbrukning FJVbyggnader total (MWh/år) 98 

 

 

  



 

 

BILAGA D: FASTIGHETSEL 

 VE001 VE002 VE003 VE004 VE005 VE201 VE202 VE203 VE204 VE205 VE206 VE207 VE208 VE209 VE210 

Tilluftsfläkt (kW) 1,50 2,60 3,60 4,60 0,61 0,61 2,33 0,28 0,34 0,26 0,34 0,40 0,23 0,34 0,93 

Frånluftsfläkt (kW) 1,10 2,50 3,60 4,60 0,61 0,61 2,33 0,28 0,34 0,26 0,34 0,40 0,23 0,34 0,93 

Motor shuntgrupp 
(kW) 

0,71 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,02 0,11 0,03 0,04 0,01 0,04 0,02 0,03 0,69 

 

 

Cirkulationspumpar i FJV central 

Tid (inkl pumpstopp) 5000 h 

Effekt 1,5 kW 

Antal pumpar 4  

E 30 MWh 

  



 

 

BILAGA E: SCHABLONVÄRDEN ELAPPARATER 

 

Energiförbrukning enligt schablonvärden för respektive elapparat. 

Elapparat Antal Energi (kWh/år) 

Torkskåp 23 18400 

Kyl 11 2200 

Frys 11 4950 

Diskmaskin 10 2910 

Summa  28460 

Summa MWh/år  28,5 

  



 

 

BILAGA F: FJÄRRVÄRMEBEHOV ÅRSVIS 

Följande ekvation representerar en energibalans för en byggnad 

                          

Förluster Energi (MWh/år) 

Eventilation 313 

Eofrivillig ventilation 129 

Etransmissionsförluster 751 

Eköldbryggor 150 

Eelapparater 68 

Esolinstrålning 181 

Ebelysning 98 

Emänniskor 91 

Beräknat FJV behov (MWh/år) 973 

  



 

 

BILAGA G: FJÄRRVÄRMEBEHOV MÅNDASVIS 

Månad Tmedel, inne Tmedel, ute dT (K) Timmar (h) Qtot (W/K) Uppvärmningsbehov (MWh/år) 

Januari 22 -5 27 744 15493 315    

Februari 22 -5 27 672 15493 284    

Mars 22 -1 23 744 15493 269    

April 22 4 18 720 15493 204    

Maj 22 11 11 744 15493 130    

Juni 22 15 7 720 15493 81    

Juli 22 17 5 744 15493 61    

Augusti 22 18 4 744 15493 49    

September 22 11 11 720 15493 126    

Oktober 22 6 16 744 15493 188    

November 22 1 21 720 15493 237    

December 22 -3 25 744 15493 291    

Tot      2 237    

 

                (W/K) 

                       (MWh/år) 

 

 

 

 

 



 

 

   Tillskottsvärme   

Månad Timmar 
(h) 

Värmeförlust 
(MWh/år) 

Personer 
(MWh) 

Solinstrålning 
(MWh) 

Elapparater, kök 
och belysning 
(MWh) 

Varmvatten 
(MWh) 

Uppvärmningsbehov 
(MWh) 

Fjärrvärmebehov 
(MWh) 

Januari 744 315    54 3,1 18 5,7 233   81 

Februari 672 284    49 5,7 16 5,2 208    76 

Mars 744 269    54 15 18 5,7 176    93 

April 720 204    53 23 18 5,5 105    99 

Maj 744 130    54 28 18 5,7 24    106 

Juni 720 81    53 29 18 5,5 0    81 

Juli 744 61    54 30 18 5,7 0    61 

Augusti 744 49    54 21 18 5,7 0    49 

September 720 126    53 15 17 5,5 35    91 

Oktober 744 188    54 7,9 18 5,7 102    86 

November 720 237    53 2,6 17 5,5 159    78 

December 744 292    54 1,5 18 5,7 212    80 

Tot 8760 2 237    639 181 215 67 1255 983 

 

           
            

    
 (MWh) 

                 
                 

    
  (MWh) 

                                
                                

    
  (MWh) 

 

                                –                  (MWh) 

Fjärrvärmebehov = Värmeförlust – Uppvärmningsbehov  (MWh)   



 

 

BILAGA H: TRANSMISSIONSFÖRLUSTER 

Värmeflödets riktning 

 Uppåt Horisontellt Nedåt 

Rsi 0,1 0,13 0,17 

Rse 0,04 0,04 0,04 

 

Byggnad Rönnbyskolans huvudbyggnad Rönnbyskolans expedition Rönnby förskola huvudbyggnad Summa  

Takarea (m2) 4208 316 2078  

Golvarea (m2) 4184 300 2034  

Väggarea exklusive fönster (m2) 905 227 684  

Fönsterarea (m2) 298 29 81  

U,tak (W/m2K) 0,25 0,25 0,17  

U,golv (W/m2K) 0,41 0,41 0,41  

U,fönster (W/m2K) 2,9 1,7 2,9  

U,vägg (W/m2K) 0,55 0,28 0,28  

P st, trans Summa (U*A) [w/C] 4147 316 1629  

Pt (W) 66767 5091 26227  

GT  123300 123300 123300  

E (MWh/år) 511 39 200 751 

E inklusive köldbryggor (MWh/år) 613 47 241 901 

 

Formler: 

  
 

    
 [W/m2K] 

                        [m2K /W]                         
 

 
 [m2K /W]  



 

 

Material Värmekonduktivitet, λ (W/m,K) 

Asfalt 0,70 

Cellplast 0,04 

Betong 1,7 

Gipsskiva 0,29 

Lösull 0,035 

Mineralull 0,036 

Papp 0,12 

Tegel 0,6 

Träspont 0,14 

  



 

 

BILAGA I: VENTILATIONSFÖRLUSTER 

 

 VE001 VE002 VE003 VE004 VE005 VE201 VE202 VE203 VE204 VE205 VE206 VE207 VE208 VE209 VE210 

Qv Tilluftsflöde 
(m3/s) 

3,2 4,05 3,9 2,7 0,40 0,93 1,75 0,37 0,37 0,26 0,32 0,25 0,24 0,36 0,50 

Tinne (˚C) 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 

Ttilluft (˚C) 19 18 18,5 18,9 18,6 20,1 19,6 17 19 21 19 19 19 19 20,1 

Densitet (kg/m3) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

Cp (KJ/kg,K) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Verkningsgrad 0,55 0,68 0,68 0,67 0,78 0,72 0,43 0,88 0,72 0,69 0,71 0,77 0,80 0,67 0,78 

Qv, korr (W/C) 1745 1575 1479 1064 108 313 1186 52 123 96 111 67 58 140 134 

Pv 5236 4725 4439 3192 324 940 3558 157 369 288 333 203 174 421 402 

Drifttid (h*dag) 2550 2550 2550 2550 2550 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 3060 

Ev (MWh) 62 56 53 38 3,9 13 51 2,3 5,3 4,0 4,8 2,8 2,5 6,1 5,8 

 

Normalårstemperatur, Västerås = 5,9°  

            [W/K] 

                    [W] 

       
           

    
      [MWh/år] 

  



 

 

BILAGA J: SFP- BERÄKNINGAR 

 

 Aggregat 

 VE001 VE002 VE003 VE004 VE005 VE201 VE202 VE203 VE204 VE205 VE206 VE207 VE208 VE209 VE210 

Flöde tillluft (m3) 3,20 4,05 3,90 2,70 0,40 0,93 1,75 0,37 0,37 0,26 0,32 0,25 0,24 0,36 0,50 

Flöde frånluft (m3) 3,30 2,30 3,40 3,50 0,44 0,98 2,53 0,28 0,35 0,33 0,35 0,22 0,29 0,31 0,50 

Ptilluft (kW) 1,50 2,60 3,60 4,60 0,61 0,61 2,33 0,28 0,34 0,26 0,34 0,40 0,23 0,34 0,93 

Pfrånluft (kW) 1,10 2,50 3,60 4,60 0,61 0,61 2,33 0,28 0,34 0,26 0,34 0,40 0,23 0,34 0,93 

SFP 0,79 1,26 1,85 2,63 2,77 1,25 1,84 1,51 1,84 1,56 1,93 3,20 1,57 1,87 3,72 

 

    
                  

    
 [kW/m3, s] 

  



 

 

BILAGA K: INFILTRATIONSFÖRLUSTER 

Densitet (kg/m3) 1,2 

Cp (J/kg) 1000 

Volym (m3) 22896 

qov (m
3/s) 0,95 

Qov, st (W/K) 1144 

Pov (W) 18431 

Drifttid (h) 8000 

E (MWh/år) 129 
 

 

 
              [W/K] 

                    [W] 

        
           

    
      [MWh/år] 

 

 

  



 

 

BILAGA L: VARMVATTENFÖRBRUKNING 

 V,kallvatten (m3)  

Månadsvis mätning Mätare 1 Mätare 2 Mätare 3 Totalt (m3) 

2016-12-31 101 94 94 289 

2016-11-30 121 113 113 347 

2016-10-31 130 123 124 377 

2016-09-30 140 133 137 410 

2016-08-31 94 86 91 271 

2016-07-31 34 27 36 97 

2016-06-30 114 100 115 329 

2016-05-31 143 125 139 407 

2016-04-30 142 121 149 412 

2016-03-31 106 94 155 355 

2016-02-29 98 100 180 378 

2016-01-31 94 81 154 329 

Summa 1317 1197 1487 4001 

 

  

Varmvatten (m3) 1200 

Densitet (kg/m3) 1000 

Cp (kJ/kg) 4,2 

T,kallvatten (˚C) 7,0 

T,varmvatten (˚C) 55 

dT (˚C) 48 

E,varmvatten (MWh) 67 

 

                       [W]  



 

 

BILAGA M: ÖVRIG ELFÖRBRUKNING 

Januari 2016

 

Juni 2016



 

 

BILAGA N: UNDERLAG FÖR EKONOMISKA KALKYLER  

 

                                                      

 

                                                    

 

                                                       

 

                                      

 

                                           

 

 

         
                   

                
      

 

 

 

 



 

 

BILAGA O: ERSÄTTARE BELYSNING 

 

Aktuell belysning Livslängd (h) Ersättare LED Livslängd (h) 

Lysrör (115 cm) Philips Master 28 W (sockel G5) 2632 
lm 

24000 Philips CorePro LEDtube 20 W 2000 lm 30000 

Lysrör (120 cm) Philips Master 36 W  20000 Philips master LEDtube 16,5 W 1600 lm 40000 

Strålkastare Osram dulux F 36 W 830 Lumen 2800 
(2G10) 

10000 Sanpek LED 12 W 1100 lm (2G10) 35000 

Energilampa Philips Master 26W PL-L (4P) 830 1800 
lm 

13000 Flament LED 6,5 W 810 lm (E27) 25000 

Philips master 36 W lumen 2900  (sockel 2G11 4P) 20000 SIVAL LED-PL 2G11 6W 540 lumen (2G11) 50000 

Osram dulux 18 W 830 1200 lm  (sockel 2G11) 20000 SIVAL LED-PL 2G11  6W 540 lumen 
(2G11) 

50000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 

 


