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ABSTRACT  

In the development of society towards renewable energy sources, the target in Sweden is 

100% energy supply from renewable energy sources by the year 2040. This requires 

increased energy production from renewable, but also energy optimization of existing 

buildings. The housing and service sector which includes households and the public services 

account for about 40 % of Sweden’s total energy use. It is estimated that preschools and 

schools have an area of 35 million m² which have an energy savings potentials of 0,7-1 TWh 

in the electricity consumption and 0,9 TWh in energy use for heating. With regard to energy 

optimization, it is not only interesting to investigate a buildings total energy use on an annual 

or monthly basis, but also on shorter time intervals such hourly energy use, because of the 

uneven energy production of some renewable energy sources such as solar and wind. The 

purpose of this work is to study the energy usage for some of Västerås preschools and 

schools, and on the basis of it propose some energy optimization actions. To achieve this a 

literature study has been carried out to get knowledge about how energy usage is at 

preschools and schools, as well as to gain insight into what actions are appropriate to 

perform and how they savings look like. Other than that four objects has been studied, two 

preschools and two schools, one of each kind were chosen amongst those with the highest 

energy usage among Västerås city’s preschools and schools and one of each kind amongst 

those with the lowest usage. The annual energy usage have been calculated and been 

compared to the actual usage, and the monthly and hourly energy usage for district heating 

have been studied as well as the electricity usage along the day for different periods. The 

studied periods and energy usage shows that the energy usage, both for the monthly and 

hourly,  for the district heating moves with regards to the outdoor temperature with some 

exceptions. As for the electricity usage it shows that the energy usage is even with some 

exceptions and there is a difference between different outdoor temperature intervals. Some 

conclusions could be drawn among others that the objects with higher energy usage where 

older buildings and the objects with lower energy usage where newer ones. There are some 

energy optimizations actions for the objects which would lower the energy consumption, both 

for district heating and electricity usage. 

 

Keywords: Energy optimization, monthly energy usage, hourly district heating usage, 

hourly electricity usage, lighting control, demand-controlled ventilation. 
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SAMMANFATTNING  

I och med den utveckling som sker i samhället mot förnyelsebara energikällor, är målet 100 

% energiförsörjning från förnyelsebara energikällor år 2040 i Sverige.  Detta kräver dels en 

ökad produktion av energi från dessa källor men även en energieffektivisering av det 

nuvarande beståndet av byggnader. Bostads och servicesektorn där bland annat hushåll och 

offentlig verksamhet tillhör står för ca 40 % av Sveriges totala energianvändning. Det 

uppskattas att förskolor och skolor har en total yta på 35 miljoner m² och att det finns 

energibesparingspotentialer för dessa på 0,7 – 1 TWh för elanvändningen och 0,9 TWh för 

energianvändning för energianvändning för uppvärmning. Vad gäller energieffektivisering 

blir det inte bara intressant att undersöka byggnaders totala energianvändning på års eller 

månadsbasis, utan också på kortare tidsintervall såsom timvis energianvändning, då 

förnyelsebara energikällor såsom solenergi och vindkraft har en ojämn produktion. Detta för 

att få en bild över hur byggnaden reagera och hur energianvändningen ser ut under dygnets 

timmar och ta fram utifrån dessa.  

Syftet med detta arbete är att studera energianvändning för några av Västerås förskolor och 

skolor och utifrån det ta fram energieffektiviseringsförslag. För att uppnå detta har det 

utförts en litteraturstudie för att få information över hur energianvändningen ser ut på 

förskolor och skolor. Samt för att få in kunskap om vilka åtgärder som är lämpliga att utföra 

och hur besparingen av dessa ser ut. Utöver litteraturstudien utfördes en fallstudie på två 

förskolor och två skolor i Västerås stads regi, där en av varje valdes bland de förskolor och 

skolor som har högst energiförbrukning i Västerås stad och de två andra valdes bland de som 

har lägst förbrukning. Energianvändning för uppvärmning beräknades och jämfördes med 

uppmätta värden, för att se att det beräkningarna stämmer överens någorlunda bra med 

verkligheten, för att ta fram förslag på åtgärder för att sänka energianvändningen för 

uppvärmning. Utöver dessa så studerades uppmätt fjärrvärmeförbrukning som funktion av 

utetemperaturen både månadsvis och på timvis, för att få en bild hur energianvändning ser 

ut och hur byggnaden reagerar med utetemperaturen. Vad gäller elanvändningen så 

studerades den timvisa energianvändningen under dygnets timmar för att få en bild över hur 

den ser ut. På elanvändningen utfördes beräkningar på energibesparingspotentialen för 

belysning och ventilation utifrån de resultat som tillhandahållits tidigare enligt 

litteraturstudien. 

De två objekt som har en högre energianvändning är äldre byggnader och från den beräknade 

månadsvisa energianvändning för uppvärmning framgick det att byggnadernas klimatskal är 

sämre, där det var dubbelt så hög värmegenomgångskoefficient för vissa av byggnadernas 

delar, jämfört med för de två objekt som har lägre energianvändning och är nyare. Vid 

studerandet av den månadsvisa och timvisa fjärrvärmeförbrukningen framkom det att 

objekten reagerade på utetemperaturen på jämt sätt med vissa undantag. Ett av dessa är 

Lillängens förskola som hade skillnader mellan månad och månad under vår/höst perioden, 

vilken skulle kunna tyda på brukarnas vanor exempelvis att gymnastikbyggnaden användes 

mer eller användningen av markiser. Under sommarmånaderna gick det att se en tendens på 

ökad energiförbrukning vid minskad utomhustemperatur, vilket inte borde vara så då det 

inte finns något uppvärmningsbehov under den perioden. 



 

Undersökningen av den timvisa elanvändningen visade att det var en jämn användning för 

objekten. Ett undantag var för vardagar, under vår/höstperioden, med en 

dygnsmedeltemperatur över 15°C för de timmar som är utanför verksamhetstiden för 

Tibbleskolan och Lövängsskolan. Detta är något som behöver undersökas vidare för att få en 

bild över vad detta kan bero på. Åtgärder för energieffektivisering som föreslås för objekten 

är byte av fönster och tilläggsisolering av tak för Lillängens förskola och Tibbleskolan, vilken 

även en tilläggsisolering av ytterväggar innebär en besparing. För Lillängens förskola 

beräknades besparingen vid tilläggsisolering av ytterväggar men är inget som anses vara 

rimligt då det är tegelväggar och innebär att de tilläggsisoleringen måste ske inåt vilket inte 

är helt oproblematiskt, då det bland annat kan leda till fuktproblem. På elsidan beräknades 

energibesparingen vid byte av belysning och installering av belysningsstyrning för 

Tibbleskolan och Lillängens förskola, medan för Lövängsskolan och Bjurhovdasmyckets 

förskola fanns det ej tillräckligt med underlag för att beräkna detta, men det anses också 

innebära en besparing utifrån litteraturstudien. För ventilationen beräknades 

energibesparingen vid användning av behovsstyrd ventilation för alla objekten, med hänsyn 

till litteraturstudien där en besparing på 22 % på uppvärmningen och 13 % på 

elanvändningen uppnåtts. 

Vid utförandet av detta arbete fanns det några osäkerheter och där förenklingar har antagits. 

Bland osäkerheterna var köldbryggor och påslag på den aktiva uppvärmningen på grund av 

dörröppning och fönstervädring. Dessa delar skulle det behövas fler studier om, för att få en 

bild över hur de ser ut för dessa typer av byggnader och verksamheter. På ventilationssidan 

var det värmeväxling på alla objekt och de flesta fläktarna hade en låg specifik fläkteffekt. 

Den timvisa energianvändning för fjärrvärme är något som det inte finns så mycket 

information om och där det skulle vara av vikt att den studeras mer för att kunna få bättre 

kunskap om hur byggnader faktiskt presterar mot utomhustemperaturen.   

Några slutsatser kunde dras för detta arbete, och det första var att de med högre 

energiförbrukning var gamla byggnader och de med låg energiförbrukning var nyare 

byggnader. Det finns energieffektiviseringsåtgärder för objekten vilka kan delas in i minskad 

elanvändning och minskad energianvändning för uppvärmning. Elanvändningen var jämn 

för byggnaderna med några få undantag och på timvisa energianvändningen för 

fjärrvärmeanvändningen framgick det att byggnaderna reagerar med utetemperaturen men 

med en varierande grad 

Nyckelord: Energieffektivisering, månadsvis energianvändning, timvis 

fjärrvärmeanvändning, timvis elanvändning, belysningsstyrning, behovsstyrd 

ventilation. 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

𝐴𝑖 Byggnadens invändiga area m² 

𝑃𝑖 Passiv uppvärmning genom internt 
generad värme 

W 

𝑃𝑜𝑣 Luftläckageförluster W 

𝑃𝑠 Passiv uppvärmning genom 
solinstrålning 

W 

𝑃𝑡 Transmissionsförluster W 

𝑃𝑣 Ventilationsförluster W 



 

Beteckning Beskrivning Enhet 

𝑃𝑤 Värme från värmesystemet W 

𝑈𝑖 Värmegenomgångstal för en 
byggnadsdel 

W/m² 

𝑋𝑗  Värmegenomgångstal för punktformig 
köldbrygga 

W/K 

𝑐𝑝 Luftens specifika värmekapacitet J/kgK 

𝑙𝑘 Linjära köldbryggans längd m 

𝑞𝑜𝑣 Oavsiktligt ventilationsflöde m³/s 

𝑞𝑣 Styrt ventilationsflöde m³/s 

𝛹𝑘 Värmegenomgångstal för linjär 
köldbrygga 

W/mK 

𝜂𝑣𝑣𝑥 Värmeväxlarens 
temperaturverkningsgrad 

% 

Lux Är ett mått på hur mycket ljus som 
träffar en belyst yta. 

lm/m² 

𝛥𝜃 Temperaturskillnad mellan inomhus 
och utomhus 

°C 

𝜌 densitet kg/m³ 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BBR Boverkets byggnadsregler 

CAV Konstant luftflöde 

CO2 Koldioxid 

DCDV Behovsstyrd deplacerande ventilation (Demand 
controlled deplacement ventilation) 

DCDV-CO2 Behovsstyrd deplacerande ventilation med hänsyn till 
koldioxidhalten (Demand controlled deplacement 
ventilation) 

IDDS Individuell belysningsstyrning för 
belysningsarmaturer (Individual daylight dimming 
system) 

IR-detektering Detektering av personer genom infrarött ljus 

lm Lumen 



 

Förkortning Beskrivning 

MDD Movement detection dimming, system som reglerar 
belysningen med hänsyn personnärvaro 

MDS Movement detextion swithcing, system som tänder 
och släcker med hänsyn till personnärvaro. 

SFP Specifik fläkteffekt (Specific fan power) 

TWh Terra wattimmar 

tvv Tappvarmvatten 

VAV Variabelt luftflöde (Variable air volume) 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Basventilation Den mängd ventilation när lokaler ej används. 

Fastighetsel Den el som används till fastigheten exempelvis fläktar 
och pumpar. 

Fotocell En sensor som känner ljus. 

Luftomsättning Luftomsättning eller specifikt uteluftsflöde är hur 
mycket av byggnadens luftvolym som byts ut med 

uteluft per tidsenhet och har enheten h-1 (omsättningar 

per timme). 

Ljusflöde Den mängd ljus som en ljuskälla avger, vilken mäts i 
lumen (lm) 

Specifik fläkteffekt Ett nyckeltal på fläktarnas energieffektivitet. Har 
enheten kW/(m³/s). 

Verksamhetsel Den el som behövs för verksamheten exempelvis 
belysning. 

 



1 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Enligt Energimyndigheten (2015) står bostads- och servicesektorn, som består av bland 

annat hushåll och offentlig verksamhet, för nära 40 procent av Sveriges totala 

energianvändning. Mellan år 2000 och 2013 har energianvändning i Sverige minskat med ett 

undantag för år 2010, som var ett kallare år, för att under år 2013 ligga på 147 TWh. 

Minskningen som har skett under dessa år har berott på framförallt en minskning av den 

tillförda energin för uppvärmning och varmvatten. I Sverige uppskattar Energimyndigheten 

(2007) att förskolor och skolor har en yta på 35 miljoner m² och vid beräkningar av 

energibesparingspotentialerna för dessa, fann Energimyndigheten (2007) att potentialen låg 

på 0,7 – 1 TWh för elanvändningen och 0,9 TWh för energianvändningen för uppvärmning. 

När energihushållningen diskuteras och energianvändningen undersöks för en byggnad är 

det oftast den totala energianvändningen per månad eller år som brukar vara av intresse och 

nyckeltalet specifik energianvändning kWh/m², Atemp och år, används som mått på 

energianvändningen. Exempelvis är råden på energianvändningen i Boverkets 

byggnadsregler 24, (BBR24), uttryckt i kWh/m², Atemp och år. Den information som då 

utesluts är hur mycket energi som byggnaden faktiskt förbrukar vid givna tider.  

I och med utvecklingen som sker i samhället mot förnyelsebara energikällor och målet att ha 

100 % förnyelsebar energi till år 2040 (Regeringskansliet, 2016), blir det av betydelse att 

diskutera energibalans och effektbalans. Förnyelsebara energikällor såsom solenergi och 

vindkraft kan producera en byggnads årliga totala energibehov, vilken på ett teoretiskt plan 

innebär att energibalans kan uppnås. På ett praktiskt plan är det däremot problematiskt då 

energiproduktionen från dessa är ojämn och produktionen brukar vara som lägst när behovet 

är som störst.  

Där kommer effektbalans in i bilden, då kravet på energiförsörjningen är att den momentana 

energiproduktionen måste som lägst uppgå till det momentana energibehovet, för att klara 

energiförsörjningen och därmed övergången till 100 procent förnyelsebara energikällor. 

Förutom en ökad produktion är det också viktigt att minska på energibehovet genom bland 

annat energieffektivisering av byggnader. 

Vid energieffektivisering av byggnad blir det viktigt att inte bara undersöka det totala 

energibehovet och minska den totala energianvändningen per år, utan även att 

energieffektivisera på kortare intervall. Hänsyn bör därför också tas till vad som faktiskt 

behövs och förbrukas under kortare tidsintervall, såsom timvis, vilket ger en bättre översikt 

över hur byggnaden presterar och för att uppnå effektbalans. 



2 

Det finns flera fördelar med att energieffektivisera med avseende på energiförbrukning på 

timbasis. Första är att det för samhället i stort skulle göra övergången till 100 procent 

förnyelsebara energikällor enklare. Den ekonomiska aspekten är också viktig då priset på 

energi bygger på tillgång och efterfrågan och innebär bland annat att priset är som högst när 

behovet är som störst. Det innebär att olika tidsperioder blir viktiga, då driften ska vara så 

billig som möjligt både när byggnaden används men också då byggnaden är i ”tomgång”, det 

vill säga då byggnaden inte används. Energihushållningen är också en viktig aspekt, då det är 

önskvärt att utnyttja energin på ett så effektivt sätt som möjligt, och att inte förbruka energi i 

onödan. På ett vetenskapligt plan är det viktigt att få en bild över hur det faktiskt ser ut med 

energianvändning och vilka åtgärder som kan göras samt deras verkliga effektivitet. Det är 

även av vikt att kunna utnyttja flera verktyg vid kartläggning av energianvändningen såsom 

den månadsvisa som vanligen används, men även den timvisa som då kan vara ett 

komplement. 

Fastighetskontoret i Västerås stad har det samlade ägaransvaret för stadens fastigheteter 

(Västerås stad, u.å). De har även ansvaret för stadens exploateringsverksamhets, 

lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Bland fastigheterna finns skolor och förskolor 

vilka Fastighetskontoret har tillgång till timvärden på energianvändningen för både el och 

värme. De är intresserade att utifrån denna information undersöka energiförbrukningen och 

energieffektivisering av fastigheterna med hjälp av timvärdena, för om möjligt uppnå en 

energieffektivisering med hänsyn till energianvändningen.  

I och med tillgång på timvärden för både fjärrvärme och el är det av vikt att använda dessa 

vid energikartläggningen av förskolorna och skolorna dels för att göra beräkningar för det 

månadsvisa energibehovet och jämföra med dessa. Det är också av vikt att studera uppmätt 

energianvändningen med värdena både månadsvis och timvis. För att se hur byggnaden 

reagerar med utetemperaturen men också för att få en bild över hur energianvändningen ser 

ut och eventuellt kunna lokalisera eventuella avvikande användning. Det för att kunna 

energieffektivisera byggnaderna på ett så effektivt sätt som möjligt. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att för två förskolor och två skolor i Västerås studera 

energianvändningen med hjälp av timvärden samt att ta fram beräknad energianvändning 

och uppmätt energianvändning för att ge förslag på energieffektiviserande åtgärder för 

fastigheterna både vad gäller under verksamhetstid men även under ”tomgång”, d.v.s. då 

byggnaden ej används. 
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1.3 Frågeställningar 

• Vad är det beräknade energibehovet för uppvärmning? 

• Vad är den uppmätta energianvändningen för el och värme?  

• Hur kan energibehovet under verksamhetstiden samt vid ”tomgång” minskas? 

• Vilka energieffektiviserande åtgärder finns det för fastigheterna? 

1.4 Avgränsning 

Examensarbetet går ut på att identifiera beräknad och uppmätt energianvändning för två 

förskolor och två skolor i Västerås stads regi, för att ta fram åtgärder för att 

energieffektivisera fastigheterna med avseende på verksamhetshetstid samt vid ”tomgång”, 

med hjälp av timvis energiförbrukning. Beräkningarna är handberäkningar vilket innebär att 

inga datorsimuleringar med energiberäkningsprogram utförs och enbart energibehov för 

uppvärmning beräknas medan elanvändningen utnyttjas litteraturstudien för att få en bild 

över hur elanvändningen bör se ut.  
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2 METOD 

I arbetet utfördes en litteraturstudie samt en fallstudie. Litteraturstudien utfördes för att dels 

få en bild över hur energianvändningen ser ut för svenska skolor och förskolor samt för att få 

fram information över vilka besparingspotentialer det finns för dessa. Vilka 

energieffektiviseringsåtgärder som finns samt hur dessa fungerar i praktiken har täckts inom 

ramarna för litteraturstudien. I fallstudien beräknades energibehovet för att jämföra med 

uppmätt energianvändning. Dessa låg till grund för de energieffektiviseringsåtgärder för 

uppvärmning och elanvändning som föreslås i detta arbete. 

2.1 Litteraturstudien 

Litteraturstudien genomfördes för att få in kunskap om hur energiförbrukningen ser ut i 

förskolor och skolor och hur olika faktorer påverkar energiförbrukningen, med ett försök att 

få fram hur det påverkar den timvisa användningen eller ett ännu kortare tidsspann. Hur 

ventilationen ser ut vad gäller dimensionerad och faktiskt, drifttider på ventilationssystem 

och uppvärmning. Kunskap och erfarenhet har eftersökt för att få en bild över hur det går att 

energieffektivisera förskolor och skolor och vilka erfarenheter som finns av detta.  

Information för litteraturstudien införskaffades från rapporter, avhandlingar, studier, 

artiklar i tidskrifter samt böcker. Sökorden som användes från början var en kombination av 

bland annat energi, effektivisering, el, uppvärmning, förskolor och skolor. Utifrån dessa så 

samlades information in och nya sökord tillämpades allteftersom det behövdes och då med 

hänsyn till den information som samlats in. Informationen samlades in bland annat via Diva 

portalen, Google men även Mälardalens söktjänst Primo som söker genom bland annat 

böcker, e-böcker och artiklar. De referenser som användes i litteraturstudien valdes så att 

informationen granskats. Ett exempel var artiklar från tidskrifter valdes från tidskrifter som 

har en granskning av det material som de publicerar, exempel på detta är tidskriften 

Buildings and Energy.  

2.2 Fallstudie 

För fallstudien i detta arbete undersöktes fyra objekt, två skolor och två förskolor. För dessa 

utfördes beräkningar över energianvändningen för uppvärmning och användes sedan för att 

jämföras med uppmätta energianvändning. Även elförbrukningen för dessa objekt 

studerades för att få en bild över hur den ser ut och vilka slutsatser det går att dra utifrån 

dessa. 

2.2.1 Val av objekt 

I början av arbetet fanns möjlighet att välja de förskolor och skolor som är i Västerås stads 

regi och valet togs med hänsyn till tillgång till timvärden för el och fjärrvärme samt 
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energianvändningen. Valet föll på Tibbleskolan och Lillängens förskola som var bland de 

med den högsta energianvändning, av de förskolor och skolor som är under Västerås stads 

regi se bilaga 1, sett till kWh/m². Lövängsskolan och Bjurhovdasmyckets förskola valdes med 

hänsyn till att de var bland de som hade lägst energianvändning. De objekt med lägre 

energiförbrukning användes också som referens för att få en bild över vad det är som gör att 

de har en lägre energiförbrukning. För att på ett rättvisare sätt kunna jämföra objekten och få 

en bild av vad det är som skiljer de med de högre förbrukning och de med lägre förbrukning, 

valdes objekten med hänsyn till deras storlek så att objekten är nära så nära varandra i 

storlek som möjligt, för att kunna göra en rimlig jämförelse. Antalet objekt valdes med 

hänsyn till det som är rimligt tidsmässigt, samt tillgång till information om objekten. 

2.2.2 Kartläggning av beräknad och uppmätt energianvändning 

I arbetet utfördes en beräkning av energiförbrukningen för uppvärmningen med 

energibalans enligt avsnitt 3.6. Beräkningarna utgjordes av handberäkningar vilket innebär 

att ingen simulering utförs med energisimuleringsprogram. Beräkningar av belysningens 

elanvändning utfördes för Lillängens förskola och Tibbleskolan samt beräkningar över 

fläktarnas elanvändning för alla objekt. Det underlag som behövdes för beräkningarna såsom 

ritningar, ventilationssystemens egenskaper, personnärvaro etc. tillhandahölls av 

Fastighetskontoret om de aktuella fastigheternas och där denna information saknades hos 

Fastighetskontoret, utnyttjades platsbesöken för att få fram den saknade informationen. 

Den uppmätta energianvändningen framställdes genom den information som finns om 

användningen hos Mälarenergi, vilket är de energibolag som Västerås stad använder, vilken 

innefattar både månadsvis energianvändning för el och fjärrvärme samt den timvisa 

energianvändningen för dem. Den uppmätta fjärrvärmeanvändningen innefattar både 

uppvärmningssystemets användning men också tappvarmvattnet (tvv).   

2.2.3 Analys av beräknad och uppmätt energianvändning 

Energianvändningen studerades för både fjärrvärmeanvändningen och elanvändningen. På 

fjärrvärmesidan studerades både den månadsvisa energianvändningen och timvisa 

energianvändningen. Beräkningarna för den månadsvisa energianvändningen för 

uppvärmning jämfördes med de normalårskorrigerade värdena för år 2016 som 

Fastighetskontoret tillhandahåller, se bilaga 1, och beräkningarna användes även för att 

föreslå energieffektiviseringsåtgärder. Den uppmätta månadsvisa fjärrvärmeanvändningen 

studerades såsom Öman (1993), där årets månader delades i tre perioder, vinter-, vår/höst 

och sommar, vilka redovisas i Tabell 1, och varje månads energiförbrukning för fjärrvärme 

plottades mot den aktuella månadens medeltemperatur. Det fanns värden för ca tre år 

tillbaka i tiden vilka var från år 2014 till och med mars månad år 2017, vilken är färre än 

Öman (1993) som hade tillgång till tio års värden. Dessa värden användes för att kunna 

studera hur den månads visa energianvändningen för byggnaden ser ut med hänsyn till 

utetemperatur. 
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Tabell 1. Uppdelning av årets månader i perioder och de månader som ingår i dessa. 

Period Månader 

Vinter November, december, januari, februari 
och mars. 

Vår/höst April, maj, september och oktober 

Sommar Juni, juli och augusti 
 

För den timvisa energianvändning för fjärrvärme användes samma princip om 

energianvändning med hänsyn till utetemperatur men med skillnaden att den utfördes för 

vardagar under december mellan den första i månaden till och med 18, för att på så sätt få 

bort julledighet som dessa typer av verksamheter har. December månad valdes med hänsyn 

till att solinstrålningen inte skiljer så mycket mellan en klar, halvklar och mulen dag (Girdo, 

Höglund, & Troedsson, 1985). Värden som användes var uppmätt fjärrvärmeförbrukning för 

fem klockslag, kl. 03.00, 10.00, 14.00, 20.00 och 23.00. På så sätt täcks både verksamhetstid 

och då byggnaderna ej används. Denna kartläggning för uppmätt månadsvis och timvis 

fjärrvärmeanvändning utfördes för att kunna studera hur energianvändningen i byggnadens 

såg ut och hur den reagerar med ändrad utetemperatur. 

Elanvändningen för de olika objekten studerades med hänsyn till den timvisa 

energianvändningen. Litteraturstudien utnyttjades för att få en bild över hur den timvisa 

elanvändningen bör se ut för denna typ av verksamhet, se avsnitt 3.4.2 , och hur den rör sig 

under dagen. Här studerades den timvisa användningen för året 2016 och för vinter och 

vår/höst för fem temperaturintervaller, lägre än 0°C, 0-5°C, 5-10°C, 10-15°C och högre än 

15°C. För varje period och temperaturintervall studerades den genomsnittliga timvisa 

elanvändningen under en vardag för att få en bild över hur dessa förhåller sig till varandra. 

Från litteraturstudien användes tidigare uppmätta energibesparingar för att beräkna 

energibesparing vad gäller belysningens och fläktarnas elanvändning. 

2.2.4 Platsbesök för informationssamling 

För att få tillräckligt med information för kartläggningen av fastigheterna samt beräkning av 

energibehovet, utfördes platsbesök. Där erhölls den information som behövdes om 

fastigheterna och som inte tillhandahölls från fastighetskontoret, såsom information om vad 

det är för dörrar och fönster som finns i byggnaderna samt information om deras 

värmegenomgångskoefficienter. Även fastigheternas ventilationssystem undersöktes för att 

få en bild över vilka som är utrustade med värmeåtervinning och vilken typ av värmeväxling. 

Belysningen i byggnaderna undersöktes för att få en bild över vilken sorts belysning som är 

installerad och hur styrningen av dessa sker. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Ventilation 

I Boverkets byggregler (BBR) är kravet att uteluftslödet inte får bli lägre än 0,1 l/s, m² när 

någon inte vistas i en bostad (Boverkets, 2016). För andra byggnader anger Boverket (2016)  

ingen lägstanivå annat än att reduktion av ventilationsflöden inte får ge upphov till 

hälsorisker, vilket även gäller bostäder. Reduktionen får heller inte ge upphov till skador på 

byggnaden och dess installationer orsakade av t.ex. fukt. 

3.1.1 Ventilationssystem 

Constant air volume (CAV) system, innebär att ventilationssystemets till- och frånluftsflöden 

är konstanta under verksamhetstiden oavsett personnärvaro eller den passiva 

uppvärmningen i rummet eller lokalen (Dahlblom & Warfvinge, 2010). Bestämning av 

luftflöden sker enligt författarna utifrån de hygieniska kraven, dvs. minst 7 l/s, person plus 

0,35 l/s, m².  

I ett variable air volume (VAV) system kan ventilationsflödet variera under driften (Dahlblom 

& Warfvinge, 2010). Vidare fortsätter författarna med att regleringen kan ske efter 

rumstemperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro. Flödesregleringen sker antingen med 

motordrivna spjäll eller motordrivna tilluftsdon, och det krävs tryckgivare och tryckhållande 

utrustning i kanalsystemet, för att det varierande luftflödet i ett rum inte ska störa 

ventilationen i övriga rum. Enligt författarna är det dimensionerande ventilationsflödet 

större i ett VAV-system än i ett CAV-system, vilket resulterar i större kanalsystem och 

luftbehandlingsaggregat. 

Demand controlled ventilation (DCV) system innebär att ventilationsflödet styrs antingen 

manuellt av de personer som vistas i rummet, exempelvis konferensrum och samlingssalar 

(Dahlblom & Warfvinge, 2010). Vid automatisk styrning sker reglering av ventilationsflödet 

med hänsyn till hur rummet används och det brukar finnas olika givare för att säkerställa 

luftkvaliteten. 

Månsson och Svennberg (1993) anger att behovsstyrning av ventilationssystem kan införas i 

de flesta skolor och förskolor, med vissa råd och villkor. Basventilationen ska vara i drift när 

klassrum inte används, samma sak när förskolan inte används. Om DCV systemet är 

fläktstyrt är det bäst att styra det med hjälp av givare för koldioxid för förskolor och skolor, 

där den senare också kan använda givare för personnärvaro. För förskolor gäller det även att 

fönstervädring bör användas som komplement till ventilationssystemet när vädret tillåter 

eller kräver det, samt att luftflödet måste tillföras fläktstyrt i form av förvärmd tilluft 

åtminstone i de kallare klimatzonerna.  
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Enligt Månsson och Svennberg (1993) är besparingen mellan 5 och 10 % vid användning av 

DCV-system i skolor med värmeåtervinning och behovsstyrning med hänsyn till CO2-halten 

där återbetalningstiden är mellan ett halvt år till tre år. I skolor med DCV-system utan 

värmeåtervinning som styrs med hänsyn till CO2-halten är besparingsgraden 20 – 40 % med 

en återbetalningstid på 1,5–2,5 år. För förskolor är besparingen vid DCV-system med CO2 

styrning 20 – 30 % och återbetalningstiden mellan ett halvt år och tre år. Författarna nämner 

att besparingen som uppnås i praktiken är vanligen lägre än den beräknade och att det också 

förekommer fall där det inte blir någon besparing, vilket oftast härleds till bristfälligt 

underhåll och dåliga instruktioner för driften. 

3.1.2 Givare 

Enligt Månsson och Svennberg (1993) är koldioxid en lämplig indikator och att DCV-system 

med koldioxidgivare kan användas i samlingssalar, sammanträdesrum, daghem, skolor, 

kontor och bostäder. Ekonomisk drift kan enligt författarna erhållas om börvärdet för 

koldioxid väljs så att acceptabel luftkvalitet uppnås under större delen av driftperioden. 

Enligt Arbetsmiljöverket (2009:02) så ska en koldioxidhalt under 1000 ppm eftersträvas i 

lokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom personbelastning, vilket 

innefattar skolor och förskolor. 

Fukt är en bidragande orsak till skador och den relativa fuktigheten i lokaler bör begränsas 

till högst 75 % enligt Månsson och Svennberg (1993). Vid användning av fuktgivarsystem kan 

en god livslängd för byggnadsmaterial i bostäder uppnås. Ett DCV-system med fuktgivare är 

enligt författarna ett alternativ främst för bostäder. 

Närvarogivare kan användas för att starta och stoppa ventilationssystem enligt Månsson och 

Svennberg (1993), men behöver någon form av luftkvalitetsgivare som kan styra 

ventilationsbehovet under vistelseperioden, om inte personantalet och aktivitetsnivån är 

känd och konstant i lokalen eller rummet. Berntsen, Mysen, Nafstad, & Schild (2005) 

nämner att närvarogivaren kan användas både för att styra ventilation men även 

belysningen.  

3.1.3 Värmeväxlare 

Enligt Dahlblom och Warfvinge (2010) har värmeväxlare till uppgift att värma tzilluften med 

frånluften och i detta delkapitel beskrivs ej hur värmeväxlartyperna fungerar utan enbart 

deras för och nackdelar redovisas. De tre vanligaste värmeväxlartyperna är roterande 

värmeväxlare, plattvärmeväxlare och vätskekopplade batterier.   

Roterande värmeväxlare 

Fördelar 

• Hög temperaturverkningsgrad 

• Små avfrostningsförluster 

• Relativt lågt tryckfall 
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• Vissa typer kan fungera som kylåtervinnare sommartid 

Nackdelar 

• Risk för överföring av gaser, fukt och partiklar från frånluften 

• Till- och frånluftskanaler måste dras till samma fläktrum 

• Rörliga delar skapar risker för fel 

Plattvärmeväxlare 

Fördelar 

• Minimal överföring av föroreningar 

• Inga rörliga delar 

Nackdelar 

• Relativt högt tryckfall 

• Relativt låg verkningsgrad 

• Till- och frånluftskanaler måste dras till samma fläktrum 

Vätskekopplade batterier 

Fördelar 

• Inget läckage av föroreningar och lukt mellan från- och tilluft 

• Kan användas även om tillufts- och frånluftsaggregat är separerade 

• Återvunnen värme kan användas i valfritt system 

Nackdelar 

• Låg temperaturverkningsgrad 

• Relativt högt tryckfall på luftsidan 

• Frostskyddsmedel måste användas 

• Cirkulationspump krävs som drar el 

3.1.4 Fläktar 

Specifik fläkteleffekt, Specific Fan Power (SFP), är ett nyckeltal som används som mått på 

ventilationssystemets eleffektivitet (Dahlblom & Warfvinge, 2010). Ju lägre SFP-tal desto 

lägre är fläktarnas energiförbrukning och små fläktar och aggregat har lägre SFP- tal än 

stora. Äldre från- och tilluftssystem (FT/FTX) har ett SFP-tal på 3-4 kW/m³/s medan nyare 

system har ett tal på mellan 1,5-2. I BBR är kravet på SFP-tal för FTX system 2,0 och 1,5 för 

FT system (Boverket, 2016).  

I byggnader med variabelt ventilationsbehov, kan reglering av luftflödet innebära en 

minskning av energianvändningen både för uppvärmning samt el. Enligt Dahlblom och 

Warfvinge (2010) kan radialfläktar i ventilationssystem regleras genom spjällreglering, 

varvtalsreglering, ledskenereglering samt by-passreglering. Varvtalsregleringen är det mest 

energieffektiva sättet att reglera luftflödet. För axialfläktar sker reglering genom att 

skovelvingarna vrids.  I Figur 1 illustreras kurvor för eleffektbehovet med olika metoder för 

reglering av ventilationsflödet. 
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Figur 1. Eleffektbehov vid olika metoder för reglering av ventilationsflöde, u.å., 
http://www.drivteknik.nu/skolan/inkop/krav-p-flakta. Copyright Drivteknik.nu. Återgiven med 
tillstånd. 

3.2 Belysning 

3.2.1 Mått på belysning 

När det talas om belysning används enligt Wall (2007) ett antal mått som krav på belysning 

samt dess energieffektivt. Ljusflödet är mängden ljus som en ljuskälla avger och mäts i lumen 

(lm). Vilket ljusflöde en belysningskälla har beror dels på dess effekt men också på hur 

effektiv källan är på att omvandla strömmen till ljus vilken kallas för ljusutbyte och har 

enheten lm/W. Ljusutbytet är också det mått som används för att jämföra olika 

belysningskällors energieffektivitet. Vid krav på belysningsstyrka i byggnader vad gäller 

ljusmiljö används enheten lux, vilken anger hur mycket ljus som träffar den belysta ytan. Lux 

beräknas har enheten lm/m² och en lux innebär att ett ljusflöde fördelas jämnt på en m². 
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3.2.2 Olika typer av belysningskällor 

De äldre lysrören som kallas T8-lysrör är den vanligaste typen av lysrör som används i 

byggnader runtom i Sverige (Wall, 2007). Dessa är 26 mm i diameter och ger mest ljus vid en 

omgivningstemperatur på 25 °C och ljuset minskar vid högre eller lägre 

omgivningstemperaturer. Den modernare typen av lysrör T5-lysrören är 16 mm i diameter 

och ger mest ljus vid en omgivningstemperatur på 35°C, vilket är den temperatur moderna 

armaturer håller. T5-lysrören är energieffektivare, ljuset som den producerar är flimmerfritt 

och armaturerna är mindre än de för T8-lysrören. Vid utbyte av T8-lysrör mot T5-lysrör 

krävs det nya armaturer, då T5-lysrören behöver en annan typ av armatur och innebär en 

kostnad som måste tas med i beräkningarna vid en jämförelse mellan att behålla belysning 

eller byta ut den. 

Ljusemitterande dioder, Light emitting diods (LED), är en gammal teknik och som länge 

använts som signallampor i elektronik och nådde tidigare mycket låga effekter (Wall, 2007). I 

och med utvecklingen som skett har LED tekniken har blivit alltmer effektiv och har kunnat 

uppnå ett ljusutbyte som är högre än de andra ljuskällorna som funnits och har en längre 

livslängd Juaidi et al. (2017). I Figur 2 illustreras en jämförelse mellan olika ljuskällors 

ljusutbyte från år 1940 och framåt. 

 

 

Figur 2. Illustration över tidslinjen för olika belysningsteknikers ljusutbyte Juaidi et al. ( 2017). 
Återgiven med tillstånd 
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3.2.3 Belysningsstyrning 

Enligt Wall (2007) innebär styrning av belysningen att belysningens styrka, dess riktning och 

spridning eller ljusets färg ändras enligt det som önskas. När ljuset minskas så minskar även 

effekten, dock ej i samma grad. En aspekt att ta hänsyn till vid ljusstyrning är hur den 

påverkar belysningens livslängd. Två vanliga system för belysningsstyrning är närvaro- och 

dagsljusstyrning, med möjlighet till kombination av dessa två system. Det finns tre sätt enligt 

författaren som belysningsstyrkan kan regleras på:  

• Till- och frånkoppling 

• Tändning/Släckning i steg 

• Steglös reglering 

 

Enligt Wall (2007) sker tändning och släckning av belysningsarmaturer vanligtvis manuellt. 

När det saknas ljus i ett rum eller en lokal, så reagerar människor enligt författaren på det 

och tänder belysningen, medan det inte alltid sker när ljuset ska släckas. Orsaker till att 

släcka belysning är det är tillräckligt med dagsljus, personerna lämnar rummet tillfälligt eller 

för dagen Författaren nämner att det normalt är lönsamt att släcka belysningen när rummet 

lämnas i mer än tio minuter. Äldre lysrörsarmaturers livslängd påverkas negativt av att 

tändas och släckas ofta, vilket dock kompenseras av en lägre energiförbrukning. Några av de 

lokaler och rum där belysningen ofta kan vara tänd utan att ett behovs finns är bland annat 

skol- och gymnastiksalar. Ett system för automatisk tändning och släckning av belysning ska 

fungera utan att människor känner sig styrda av det. Systemet ska tändas och släckas 

automatiskt men ska även tillåta manuell tändning och släckning och får heller ej släcka 

belysning när personer är närvarande. Med systemet ska vara tillräckligt känsligt för att alltid 

detektera. Ett automatiskt tändnings- och släckningssystem kan utformas på olika sätt och 

med olika slags styrsystem och kan exempelvis styra både tändning och släckning eller bara 

släckningen. För en maximal besparing bör system enbart hantera släckningen, då 

automatisk tändning är mer av bekvämlighetsåtgärd i utrymmen som saknar dagsljus. En 

sådan tändningsstyrning kan vara lämplig i toaletter som alltid måste tändas eller i 

utrymmen där personer förväntas ha både händerna upptagna när de går in, exempelvis i 

arkiv. 

Wall (2007) nämner att det finns flera olika till- och frånkopplingssystem. I lokaler med 

dagsljusinsläpp kan ett system med sensorer som känner av hur ljust det är användas och 

kan då se till att tändningsfunktionen slås av när det är tillräckligt ljust inne. Ett annat är ett 

system som styrs med tidur och som förutom reglering av tändning och släckning också kan 

reglera för vilka tider som belysningen kan tändas. Det finns tidur med flexibla 

inställningsmöjligheter och där belysningen kan styras via datorn. System med tändning via 

fotocell fungerar på så sätt att när det börjar bli mörkt, så tänds ljuset, och släcks när det 

ljusnar. Vid ett sådant system är det viktigt att fotocellen inte placeras där den påverkas av 

exempelvis bilstrålkastare eller ficklampor. Även direkt solljus bör undvikas och fasad mot 

norr är en lämplig placering.   

 



13 

Principen med tändning och släckning i steg bygger enligt Wall (2007) på att 

belysningsarmaturerna består av minst två ljuskällor, har ljusreglering eller är uppdelade på 

grupper som kan tändas och släckas separat. Ett sådant system kan förutom att tända och 

släcka belysning även exempelvis styra om belysningen ska vara hel eller bara halv. För att 

inte använde mer energi än det som behövs i lokaler och rum med tillgång till dagsljus kan 

belysningssystemet ta hänsyn till dagsljuset genom att använda steglös reglering. Steglös 

reglering förutsätter enligt Wall (2007) att armaturerna har elektroniska driftdon som kan 

ljusregleras. Den vanligaste formen vid denna styrning är konstantljus som innebär att en 

fotocell monteras så att den känner av belysningen på en arbetsplats eller i ett rum. Önskad 

belysningsstyrka ställs in och när belysningen tänds regleras den så att summan av det 

artificiella ljuset (belysningen) och dagsljuset uppgår till det inställda värdet. Detta innebär 

att när dagsljuset minskar så ökar belysningen och det motsatta sker när dagsljuset ökar. En 

del system släcker ljuset helt och hållet när dagsljuset ensamt uppnår det inställda värdet 

medan andra justerar belysningen till minsta möjliga nivå. Ett sådant system ska även ha en 

tröghet som klarar av tillfälliga förändringar i dagsljuset, så att den inte reglerar i onödan.  

Wall (2007) nämner att fotocellen kan vara separat monterad eller direktmonterad på 

armaturen, vilken då kan styra flera armaturer från den armaturen med fotocellen. I större 

rum är det ur energibesparingsaspekt lämpligt att dela upp rummets belysning i zoner genom 

att dela upp armaturer i grupper. Detta innebär exempelvis att belysning närmast fönster, 

där det behövs mindre belysning än längre in i rummet, justeras till en lägre nivå och nivån 

justeras uppåt ju längre in i rummet belysningen är belägen. Författaren skriver att en 

uppdelning av belysningen i flera grupper med separat tändning ofta är ett billigt sätt att 

sänka energiförbrukningen. Det är vanligt att kombinera fotoceller med en närvarogivare 

som släcker belysningen när rummet står tomt. Det finns även enklare ljusdetektorer som 

kläms fast direkt på lysröret och ansluts till det reglerbara förkopplingsdonet. Systemet är ett 

billigare alternativ och här kan också fotocellen styra flera armaturer. 

Vissa styrsystem bygger på det så kallade DALI-protokollet som innebär att varje armatur 

tilldelas en egen adress Wall (2007). Med hjälp av de individuella adresserna kan varje 

armatur tändas, släckas och ljusregleras individuellt. Det innebär även att sensorerna kan 

ställas in för att kommunicera med specifika armaturer och innebär att det inte finns något 

behov till ny ledningsdragning när förändringar skall göras i lokalen eller styrningen och 

systemet kan programmens via en persondator. Wall (2007) nämner att ganska många 

ljuskällor kan ljusregleras genom måttlig spänningssänkning, i vissa fall måste sänkning ske 

långsamt. Exempel på ljuskällor som kan regleras på detta sätt är lysrör, kvicksilverlampor 

och högtrycksnatriumlampor.  
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3.2.4 Närvarodetekteringssystem 

Närvarodetektering har enligt Wall (2007) förekommit en ganska lång tid, där en del system 

har fungerat bra och andra mindre bra. Författaren understryker vikten av att vid planering 

av närvarostyrd belysning välja lämplig detektor, placera den på en lämplig plats samt 

injustera den för rätt inställningar. Fördelen med vissa av dessa system är att det går att vidta 

besparingsåtgärder i befintliga installationer utan att byta armaturer eller förändra eller 

ledningsdragningen. 

Passiv IR-detektering är enligt Wall (2007) det vanligaste närvarodetekteringssystemet och 

bygger på detektering av snabba värmeförändringar inom ett område, vilka uppstår när en 

människa vistas och rör sig inom området. Om en person sitter helt stilla kommer inga 

värmeförändringar ske och detta leder till att detekteringen uteblir och ljuset kan slockna 

som följd. Vid val av en sådan detektor så eftersträvas en som har hög känslighet och ett 

finmaskigt nät av avkänningsfält. Detektorn bör inte heller placeras så att den är riktad mot 

dörrar och andra öppningar, då detta kan leda till att rörelser ute i korridoren utanför 

rummet leder till tändning av belysning i rummet. 

Aktiva system bygger enligt Wall (2007) på rörelser och fungerar på så sätt att detektorn 

sänder ut en signal som reflekteras och detekteras och när ekot ändras erhålls en signal. 

Detta system är mindre lämpligt utomhus då rörelser i träd, buskar och kringblåsande löv 

leder till detektering av närvaro. Systemet fungerar bättre inomhus men kan ibland vara så 

känsligt att den detekterar rörelser genom tunna väggar och stängda dörrar. Det finns enligt 

författaren ganska många armaturer med inbyggda aktiva system. 

Enligt Wall (2007) så har de akustiska systemen förmågan att känna av rörelser runt hörn. I 

lokaler med rumsform eller möblering som leder till döda vinklar, kan en akustisk detektor 

räcka medan det kan behövas flera detektorer av de andra typerna. Akustiska detektorer kan 

ibland fånga upp ljud som inte ska innebära detektering vilket är ett problem för denna typ 

av system. Rätt injusterat system kan leda till att belysning tänder innan dörren öppnats så 

att det går att se ut i trapphuset. Akustiska system och passiv IR-detekteringssystem kan 

kombineras enligt författaren för optimal funktion. Omklädningsrum och toaletter tillhör de 

ställen där akustisk detektering med fördel har använts, då det förekommer mellanväggar 

och möblering som försvårar detektering med andra system. 

3.2.5 Dagsljussensorer 

Det finns tre huvudsakliga typer av dagsljussensorer, open loop, closed loop och en 

kombination av dessa, dual loop, vilken inte installeras ofta i Europa enligt Breesch et al. 

(2016) .  

I ett open loop-system mäts enligt Lighting controls association (2017) enbart det 

inkommande dagsljuset och ingen hänsyn tas till den artificiella belysningens kontribution. 

Sensorn placeras utanför byggnaden eller innanför byggnaden vänd mot utsidan. Placering 

av sensorn är viktig, då en sensor placerad på utsidan av byggnaden inte känner igen om 

rullgardiner eller dylikt är neddragna samt att hänsyn inte tas till hur mycket solljus som 

faktiskt kommer igenom fönstren.  
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I ett closed-loop system mäts den kombinerade belysningsstyrkan inomhus för den 

artificiella belysningen och dagsljuset (Lighting controls association, 2017). Den fungerar på 

så sätt att sensorn riktas in mot det valda området som ska belysas och reglerar då 

belysningsarmaturernas belysningsstyrka beroende på hur stor summan av dagsljus och 

artificiellt ljus är. Mer dagsljus innebär mindre behov av artificiellt och tvärtom om 

dagsljuset minskar. Eftersom systemet fokuserar på ett specifikt område krävs det att 

systemet placerar på rätt sätt så att övergångar i belysningsstyrkan, exempelvis vita papper 

som står på ett mörkt bord och som placeras och tas bort därifrån, inte leder till alltför 

frekvent ljusreglering eller tändning och släckning. Systemet är att föredra i miljöer där 

konsistent belysningsnivå eftersträvas. Det finns enligt Breesch et al. (2016) två typer av 

closed-loop system, ett är då ljussensorn placerad i rummet och den andra är när sensorn är 

inbyggd i belysningsarmaturen.  

I ett dual-loop system kombineras open-loop sensorn och closed-loop sensorn, som är 

riktade mot olika håll för att erhålla ett mer exakt system än open-loop systemet och ett 

mindre känsligt system mot den övergående belysningsändringen än ett closed-loop system 

(Lighting controls association, 2017). 

3.3 Fönster 

När energieffektiviseringsåtgärder undersöks med avseende på uppvärmning så utförs 

beräkningar för klimatskalets olika delar, varav fönster är en av dessa. Om fönsterbyte inte är 

aktuellt, pga. för lång återbetalningstid eller att energibesparingen blir liten, så kan 

komplettering av fönster göras. Enligt Glasbranschföreningen (2008) kan ett energiglas 

sänka U-värdet för äldre 2-glasfönster med karm och båge i trä med från 2,8 W/m² K till 1,8 

och ned till 1,3 för isolerrutor. Enligt Glasbranschföreningen (2008) innebär energiglas att 

ett hårt och tunt oxidskikt monteras på fönsterglaset och beläggningen är lika tålig som 

fönstrets glas och släpper igenom ungefär lika mycket ljus som glaset. Glasytan reflekterar 

den långvågiga värmestrålning vilket innebär att ca 50 % mer värme stannar kvar i rummet. 

Isolerruta består av två eller tre glas som sitter ihop i ett tillslutet paket, där det inre glaset är 

ett energiglas. Ädelgas brukar vanligtvis tillsättas i rutorna för att förbättra isolerförmågan. 

Rutans värmeisoleringsförmåga ökar med avståndet mellan glas och avståndet är vanligtvis 

6, 9, 12 eller 15 mm (Glasbranschföreningen, 2008). Energi och klimatrådgivningen (2015) 

har utfört en beräkning för kostnader och besparing vid renovering eller utbyte av gamla 2-

glasfönster med olika åtgärder. Beräkningen är för ett hus i Stockholmstrakten med en total 

fönsteryta på 15 kvadratmeter. I Tabell 2 redovisas kostnader samt besparing och nytt U-

värde för de olika åtgärderna. 
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Tabell 2. Kostnader och besparing samt nytt U-värde vid renovering eller utbyte av gamla 2-
glasfönster, beräknat för ett hus i Stockholmstrakten med en total fönsteryta på 15 kvm (Energi och 
klimatrådgivningen, 2015). Återgiven med tillstånd. 

Åtgärd Nytt U-värde Investering kr Besparing 
kWh/år 

Byte av inre glas 
till 
lågemissionsglas 

Ca 1,9 10 – 20 000 Ca 1500 

Byte till 
energifönster 

1 – 1,3 80 – 90 000  Ca 2 500 

Byte av inre glas 
till tvåglas 
isolerruta 

1 – 1,18 20 – 40 000 1500 – 2500 

Komplettering, 
tredje ram med 
klarglas 

Ca 1,8 15 – 25 000 Ca 1500  

3.4 Energianvändningen i svenska skolor 

Under 2006 utfördes en inventering på 129 skolor och förskolor i Sverige för att kartlägga 

energianvändningen, med fokus främst på el (Energimyndigheten, 2007). Fördelningen av 

elanvändningen framgår av Error! Reference source not found. för förskolor och Figur 

4 för skolor och gymnasium. Belysning, vilken anses vara verksamhetsel och fläktar som är 

fastighetsel utgör tillsammans mer än hälften av elanvändningen exklusive el till 

uppvärmning.  

 

Figur 3. Elanvändningens fördelning för förskola, exklusive elvärme (Energimyndigheten, 2007).  
Återgiven med tillstånd. 
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Figur 4. Elanvändningens fördelning för skola och gymnasium, exklusive elvärme 
(Energimyndigheten, 2007). Återgiven med tillstånd. 

3.4.1 Energibesparingspotentialer på svenska förskolor och skolor 

Utifrån erhållna resultat föreslår Energimyndigheten (2007) några förslag på 

energibesparingspotentialer för ventilation samt belysning. För ventilationen är det ett antal 

åtgärder som föreslås, dels är det sänkning av driftstiden för fläktar, med rådet att hänsyn 

måste tas till luftfuktigheten sommartid när drifttiden minskas. Använda fläktar med en lägre 

specifik fläkteffekt, ett SFP-tal på max 2,0 kW/(m³/s) föreslogs. Vidare föreslogs en 

minskning av luftomsättningshastigheten och tre värden undersöktes, 1,1 h-1, 1,5 h-1 och 2,2 h-

1, vilka kunde leda till energibesparing. Minskningen av luftomsättningshastigheten bör 

genomföras med hänsyn till risk för övertemperatur enligt Energimyndigheten (2007). Sista 

energibesparingspotentialen på ventilationssidan är installering av värmeväxlare. På 

belysningssidan föreslås tre åtgärder dels att byta ut alla glödlampor mot lågenergilampor, 

vilket vid detta examensarbete bör redan ha utförts, samt byta ut konventionella lysrör till 

T5-lysrör.  Tredje åtgärden är att minska på drifttiden av belysning, även om det är en liten 

besparingspotential. 

3.4.2 Timvisa elanvändningen i svenska skolor 

I en studie utförd av Norén och Pyrko (1998), utfördes en kartläggning över den timvisa 

elanvändningen på sex skolor som värms upp med fjärrvärme och har ett kök för 

matlagningen samt sju skolor med fjärrvärme och utan storkök för matlagning, i södra 

Sverige. Grafer över elanvändningen för fem temperaturintervaller skapades och även 

standardavvikelsen togs med, för att få en bild över hur stora standardavvikelserna är.  

För skolor med fjärrvärme och utan storkök är elanvändningen nästan konstant mellan kl. 

01:00 och 05:00 för att börja öka från kl. 05.00 och stabiliseras runt kl. 09.00. Mellan kl. 

09.00 och kl. 17.00 är standardavvikelsen runt 10 % inom ett temperaturintervall. Efter kl. 

18.00 börjar elanvändningen att minska medan standardavvikelsen ökar, till att vara 20 % - 

30 % av medelsanvändningen under kvällen. Vilken enligt Norén et al. (1998) kan förklaras 

med att idrottshallarna i vissa skolor används under kvällen medan dessa inte används på 
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andra skolor. Under kvälls- och morgontimmarna är det ingen skillnad på elanvändning 

mellan höga och låga temperaturer, utan skillnaden uppstår efter kl. 08:00. Inom en och 

samma skola kan det finnas en standardavvikelse på runt 20 % för samma timme och 

temperaturintervall. Norén et al. (1998) drar slutsatsen att det finns ett par parametrar som 

påverkar hur kurvan ser ut. Första är typen av skola, då gymnasieskolor tenderar att börja 

tidigare på morgonen och sluta senare på eftermiddagen jämfört med grundskolor. Hur 

ventilationssystemet används påverkar elanvändningen, då vissa skolor har 

ventilationssystemet på hela natten medan andra stänger av det mesta av 

ventilationssystemen under natten, vilken ger upphov till skillnad i elanvändning mellan 

skolor. Huruvida det finns några aktiviteter på skolan under kvällstimmarna eller inte, 

påverkar elanvändningen och innebär en skillnad mellan skola och skola. Alla skolor drivs 

inte på ett effektivt sätt, vilket också påverkar hur elanvändningen ser ut. För denna typ av 

skola kunde inte Norén et al. (1998) ta fram en graf över elanvändningen under helger för 

skolorna då det var en för stor standardavvikelse och inga andra slutsatser kunde dras annat 

än att aktivitetsnivån på skolorna skiljde rejält.   

Vad gäller skolor med fjärrvärme och med storkök märkte Norén et al. (1998) att 

elanvändningen mitt på dagen var runt 20 % högre jämfört med skolor utan storkök. När på 

morgonen matlagningen påbörjas påverkar också elanvändningskurvan. Slutsatser som 

drogs för dessa skolor är att efter kl. 16.00 är elanvändningen lägre än för skolor utan 

storkök. Stora variationer observerades från dag till dag, även inom en och samma skola. Det 

finns flera orsaker till detta vissa av dem är samma som för de skolor utan storkök, men den 

viktigaste orsaken till skillnad i elanvändningen från dag till dag är enligt Norén et al. (1998)  

typen av mat som tillagas, då olika rätter kräver olika mycket av kökets utrustning samt 

antalet portioner som tillagas varje dag skiljer sig från dag till dag. 

3.5 Tidigare studier 

3.5.1 Effektivisering av elanvändningen utanför verksamhetstid 

I ett examensarbete undersökte Andersson (2011) två skolor, Vålbergsskolan och 

Frödingesskolan i Karlstad, med avseende på elanvändning utanför verksamhetstid. 

Vålbergsskolan hade en dubbelt så hög elanvändning, utanför verksamhetstid, som 

Frödingesskolan. Frödingesskolan är också den skolan med lägst elanvändning nattetid i 

kommunen. I arbetet utfördes elmätningar på utrustning som används nattetid. I arbetet 

föreslogs några åtgärder för energibesparing, vilka för Vålbergsskolan var att byta ut 

golvvärmesystemet mot ett radiatorsystem samt att stänga av frekvensstyrningen då 

ventilationen inte är igång då mätningar visade att styrningen var på tomgång fast 

ventilationssystemet var avslaget. För Frödingeskolan föreslogs en policy för avstängning av 

datorer utanför verksamhetstid, då dessa var påslagna dygnet runt. Korridorernas belysning 

var igång nattetid på frödingeskolan, vilken slösar energi i onödan och därmed föreslogs att 

den skulle stängas av nattetid. Med dessa åtgärder beräknades en energibesparing på 

elanvändningen utanför verksamhetstid sänkas ned till nästan halva användningen för 
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Vålbergsskolan. Arbetet visade också att även för Frödingeskolan var det möjligt med 

effektivisering.  

3.5.2 Ventilation 

När det kommer till ventilation finns det flera aspekter att ta hänsyn till och som påverkar 

energiförbrukningen, dels typ av ventilationssystem, ex frånluftssystem eller till- och 

frånluftssystem, vilka drifttider ventilationssystemet har. Huruvida systemet har 

värmeväxling eller ej, hur mycket den projekterade ventilationen är och hur effektiva 

fläktarna är samt hur ventilationsstyrningen ser ut, påverkar energiförbrukningen både vad 

gäller värmeförluster samt elförbrukningen. En annan aspekt som är av vikt är hur 

personnärvaron ser ut och hur väl systemet utnyttjas i förhållande till den dimensionerad 

ventilation. 

När en byggnad projekteras dimensioneras ventilationssystemet för ett visst personantal. 

Vilket i praktiken inte alltid nås då olika årskullar är olika stora, till det kommer den frånvaro 

som sker, på grund av sjukdomar, ledighet med mera. Med ett ventilationssystem som har ett 

konstant luftflöde innebär det att ventilationssystemet inte utnyttjas till max och därmed 

sker ett visst slöseri på energianvändningen. 

Enligt Månsson och Svennberg (1992) är närvaron i skolor 6 timmar per dag och 1200 

timmar per år, vilket motsvarar en användning av verksamheten på 14 % av året. Förskolor 

används 9 timmar per dag och 2000 timmar per år, vilket innebär att förskolorna används 23 

% av året. 

Berntsen et al. (2005) studerade 157 klassrum för elever i årskurs fyra, från 81 slumpvalda 

skolor i Oslo i Norge. Vid inspektion av dessa klassrum var det i genomsnitt en 

personnärvaro på 22 personer och klassrummen användes ca fyra timmar dagligen för 

normal skolundervisning. Personnärvaron var 94 % då hänsyn togs till antalet personer som 

var närvarande mot hur många som borde varit. Vid jämförelse mellan personnärvaron mot 

dimensionerade antal personer för klassrummet, var utnyttjandet av ventilationen 74 %. 

Klassrummen var ventilationsmässigt dimensionerade i de flesta fallen för 30 personer, 28 

elever och 2 lärare.  

En annan studie utförd på två norska skolor av Mysen, Schild och Wachenfeldt (2007) fann 

att personantalet var 73 % och 78 % av det dimensionerade antalet, då hade ingen hänsyn 

tagits till frånvaro, vilket innebär att personantal av det dimensionerade, är lite lägre i 

praktiken.  

Behovsstyrning av ventilationssystem 

I och med att lokaler inte alltid utnyttjas i den grad de är dimensionerade för blir 

behovsstyrda ventilationssystem, demand-controlled ventilation (DCV), av intresse för att 

uppnå en minskad energianvändning med bibehållen inomhuskomfort samt utan risk för att 

föroreningarna blir för höga. En annan aspekt är huruvida DCV systemet är lönsamt att 

använda jämfört med ett CAV system.  
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Berntsen et al. (2005) studie gick ut på att få en bild över huruvida ett CAV-system är 

nödvändigt och hur det står sig emot ett ventilationssystem med variabelt flöde, variable air 

volume (VAV), i detta fall behovsstyrd ventilation, demand-controlled ventilation (DCV), av 

två olika typer. Den ena var styrning med hänsyn till koldioxidhalten (CO2) i luften, där 900 

ppm valdes. När CO2-halten går ner till 700 ppm så sjunker luftflödet till 1 l/s, m². Det 

billigare alternativet till CO2-styrning, var ett infrarött system som innebar att ventilationen 

var på miniminivå, 1 l/s m², när rummet var tomt och ventilationen ökar till max när rummet 

används. Studien var för tiden då skolan används, från kl 07:00 till kl 17:00, i detta fall. 

Mysen et al. (2005) beräknade att luftflödet som behövdes vid ventilationsstyrning med 

hänsyn till CO2-halt och infraröd detektering var i genomsnitt 43 % och 54 % av luftflödet vid 

konstant luftflöde. De två behovsstyrningssystemen, CO2-styrning och infraröd detektering, 

beräknades använda ca 38 % respektive 51 % av den energi som konstant luftflöde 

beräknades förbruka vid tio timmar dimensionerat luftflöde.  

I en studie utförd av Mysen et al. (2007), undersöktes två skolor i Norge som var utrustade 

med CO2-behovsstyrt deplacerande ventilationssystem, CO2-sensor based demand-

controlled deplacement ventilation (DCDV-CO2). Studiens syfte var att få en bild över hur 

mycket ett sådant system reducerar luftflödet och energibehovet, jämfört med ett CAV-

system, under verksamhetstid, vardagar kl. 07.00 – 17.00. På en av skolorna utfördes 

mätningar medan på den andra skolan simulerades energiförbrukningen för DCDV-CO2 

systemet, medan för CAV-systemet så utfördes beräkningar. Med DCDV-CO2 systemet 

beräknades det att luftflödet reduceras med ca 50 % gentemot CAV-systemet samt reducerar 

den outnyttjade värmeenergin, genom värmeåtervinning, i frånluften med 54 %. Orsaken till 

att minskningen är större på mängden outnyttjade värmeenergi är större än minskade 

luftflödet beror på att värmeväxlarens effektivitet ökar vid lägre luftflöden. Det totala 

värmebehovet under verksamhetstid beräknades vara 21 % lägre för DCDV-CO2 systemet 

jämfört med CAV-system. Även elförbrukningen minskar då fläktarna inte behövde köras på 

max och innebar för de analyserade skolorna en minskning av elanvändningen för fläktarna 

med 87 %. 

I en studie utförd av Foradini, Heidt, Pibiri och Roulet (2001), utfördes mätningar över 

luftläckage i 30 ventilationsaggregat fördelade på 14 byggnader. I 23 av aggregaten så var inte 

systemet dimensionerat för återcirkulation av luften och därmed ska det inte vara någon 

blandning mellan från- och tilluften. Vid mätningar uppvisade 11 av de 23 systemen 

signifikant blandning av från- och tilluften, vilket innebär att använd frånluft återcirkulerar i 

tilluften och bidrar därmed till att reducera luftkvaliteten inomhus. Enligt Foradini et al. 

(2001) så påverkas inte luftkvaliteten inomhus mycket av luftläckage genom byggnadens 

klimatskal, däremot så påverkas värmeväxlingens effektivitet. I en tredje del av fallen i 

studien fanns ett läckage av tilluft på över 50 % genom byggnadens klimatskal.  

Fläkteffektivitet 

I Foradninis et al. (2001) studie undersöktes effektiviteten på fläktarna i ett antal 

ventilationsaggregat, genom mätningar. Det värden som användes var fläktarnas faktiska 

effekt och inte den dimensionerade effekten som tillverkarna anger, då mätningar visar att de 

faktiska värdena inte uppgår till de av tillverkaren angivna. Mätningarna visar att fläktarnas 
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effektivitet ökar ju högre fläktarnas effekter är. Däremot fanns det en skillnad i effektivitet 

mellan fläktar inom samma effektklass. Som exempel låg effektiviteten på fläktar med en 

effekt på 350-550 W mellan 14 och 32 %, där fläkten med lägst effekt hade störst effektivitet.  

Foradini et al. (2001) undersökte även ventilationsaggregaten på tio större och tre mindre 

väggmonterade enheter, i Siegens universitet, där fokus låg på enheternas effektivitet. Stora 

läckage observerades i flera av byggnaderna och infiltrationen var en större del av 

uteluftsintaget i tre av byggnaderna, medan exfiltrationen var hög i fyra av byggnaderna, 

vilket innebar att luften passerade genom ytterväggarna i stället för att utnyttjas i 

värmeväxlaren genom frånluften. I tre av de större ventilationsaggregaten uppmättes en 

återcirkulation i systemet på mer än 20 %. Dessa orsaker gav upphov till att värmeväxlarnas 

faktiska effektivitet låg på mellan 5 och 68 %, mot den nominella effektiviteten på mellan 50 

och 90 %, i genomsnitt. I medel låg värmeväxlingseffektiviteten på 70 % mot den faktiska 

effektiviteten på 43 %, och i bästa fall var den faktiska effektiviteten 68 % mot 80 % nominell 

effektivitet. Besparingen på värmeenergin var låg och i vissa fall var det extra förluster 

istället. Foradinis et al. (2001) slutsats var att den faktiska värmeväxlingseffektiviteten i ett 

ventilationssystem beror i stor grad på hur mycket infiltration och exfiltration som sker 

genom klimatskalet och bör minimeras under uppvärmningsperioden. Luftläckage i 

ventilationssystemets kanaler påverkar också effektiviteten av värmeåtervinningen i 

systemet, på ett negativt plan, och därmed bör kanalerna vara täta så att inte dessa släpper ut 

luft eller tar in luft annat än genom de dimensionerade in- och utgångarna. 

3.5.3 Belysningsstyrning 

Breesch et al. (2016) har studerat tre olika typer av styrsystem för belysning med fotocell, 

även kallat dagsljussystem, i tre klassrum belägna vid varandra, för att jämföra 

energibesparingen jämfört med att bara släcka och tända belysningen manuellt. Första 

systemet hade en fotocell i varje armatur, det andra systemet hade centralt placerade 

fotoceller i klassrummet och tredje systemet hade fotoceller mot utsidan. Andra och tredje 

styrsystemen använde DALI-protokollet för styrning av armaturerna och det fanns en 

närvarosensor i de tre klassrummen som släcker belysningen ifall den som lämnar rummet 

sist ej gör det. I studien togs hänsyn till solljusexponeringen för de tre klassrummen, vilken 

var likadan och det att inte var något hinder på utsidan av byggnaden som verkade för 

skuggning. Klassrummen hade ekvivalenta parametrar såsom geometri, riktning samt den 

invändiga beklädnaden. Mätningarna utfördes under ett års tid över energianvändning, 

närvaro samt den horisontala solinstrålningen på utsidan. Mätningar av belysningsstyrkan 

utfördes i klassrummen under två tillfällen för att säkerställa att tillfredsställande 

belysningsnivå uppnås med systemen. Belysningen i de tre klassrummen delades upp i tre 

rader, då beroende på placeringen, där rad A var närmast fönstren, rad B i mitt och rad C 

närmast dörren. I Tabell 3 illustreras energibesparingen för de tre olika klassrummen, där 

resultatet visas för varje enskild rad som hela klassrummet. 
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Tabell 3. Procentuell energibesparing för de tre olika systemen med uppmätta värden. (Breesch et 
al., 2016). Återgiven med tillstånd. 

 Klassrum 1 
(Sensor i varje 
armatur) 

Klassrum 2 
(Centralt placerad 
sensor) 

Klassrum 3  
(Sensor mot 
utsidan)  

Rad A 
(Närmast 
fönster) 

39 % 44 % 50 % 

Rad B 
(I mitten av 
klassrum) 

43 % 6 % 50 % 

Rad C 
(Närmast 
dörren 

21 % 6 % 36 % 

Totalt  34 % 18 % 46 % 

 

I studien kunde ett antal slutsatser dras, en var att i klassrum två som hade en centralt 

placerad sensor så reglerades inte belysningen utan systemet antingen släckte eller tände 

belysningen. Detta gav till resultat att ett högre värde på belysningsstyrkan erhölls än önskat 

värde som låg på 500 lux, vilket var med och påverkade besparingen. I klassrum ett erhölls 

ett värde på belysningsstyrkan som låg runt 500 lux, medan i tredje klassrummet var 

belysningsstyrkan lägre. I första och tredje klassrummen erhölls en besparing för rad B som 

var likadan eller högre än den för rad A som låg vid fönstren, trots att ljusinsläppet minskar 

med avståndet från fönstren. Denna besparing berodde inte på dagsljuset utan berodde 

istället på kompensation för initialt höga nivåer på den artificiella belysningen. Dessa 

observationer, framhåller enligt författarna vikten av korrekt installation, funktion och 

idrifttagningen för ett dagsljussystem.  

I en studie av Bodart, Deneyer, D'Herdt, och Roisin (2008) jämfördes tre 

belysningsstyrsystem på kontor belägna på tre orter i Europa, varar en av dem var 

Stockholm. Första systemet, Individual daylight dimming system (IDDS), var installerad med 

en sensor i varje belysningsarmatur, anpassade ljuset beroende på hur mycket ljus som når 

det utrymme som täcks av armaturen. Det andra systemet, Movement detection switching 

(MDS), tänder och släcker belysningen baserat på rörelser i rummet, med en valbar 

tidsfördröjning. Tredje systemet, Movement detection dimming (MDD), använder som MDS 

en sensor som känner igen rörelser med skillnaden att istället för att släcka belysningen så 

regleras belysningen nedåt, i studiens fall till 3 % av belysningens nominella styrka. I studien 

utfördes simuleringar, mätningar på elanvändningen, samt fotometriska mätningar och 

simuleringarna utfördes för de fyra väderstrecken. Referensfallet var ett system med sensorer 

och lampor som gick efter schemalagda automatiska avstängningar. Energibesparing i 

Stockholm för de olika systemen och de olika riktningarna illustreras i Tabell 4. 
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Tabell 4. Energibesparingen för de tre styrningssystemen och kombinationerna för dem för de fyra 
riktningar, i Stockholm. (Bodart et al.,  2008) 

  Norr Söder Väst Öst 

Ref 0% 0% 0% 0% 

MDD 8,7% 8,7% 8,7% 8,7% 

MDS 11% 11% 11% 11% 

IDDS 45% 50% 48% 47% 

IDDS+MDD 47% 51% 49% 49% 

IDDS+MDS 49% 53% 51% 51% 

 

För MDD och MDS systemen är energibesparingen densamma för alla riktningar då dessa enbart 
beror på närvaron i utrymmena. För IDDS systemet som beror dagsljustillgången, så märks en skillnad 
för riktningarna och placering av lokalerna, där Aten hade störst besparingspotential och Stockholm 
hade lägst, som dock låg som minst på 45 %. Studien utförde även beräkningar för att finna vid vilken 
procentuell nivå på närvaron som ett IDDS system leder till större besparingar än ett MDS eller MDD 
system, vilket för Stockholm redovisas i Tabell 5. 
 

Tabell 5. Procentuella nivån på närvaron där ett IDDS system leder till större besparingar än ett 
MDS eller MDD system för Stockholm. (Bodart et al., 2008). 

Riktning MDS MDD 

Norr 43,5 % 32,5 % 

Söder 38 % 26,5 % 

Väst 40 % 29 % 

Öst 40,5 % 29,5 % 

 
Resultaten som presenterat hittills är för analoga system, för DALI-kompatibla styrsystem 

utförde Bodart et al. (2008) mätningar för att få en bild över hur energibesparingen blir med 

detta protokoll. Enligt författarnas beräkningar och mätningar blir ett DALI-kompatibelt 

styrsystem lönsamt ur en energibesparingsaspekt, om den i ett MDD/MDS system för varje 

styrenhet kan ersätta minst fyra belysningsarmaturer med analoga detektorer.  

3.6 Energibalans 

Energibalansen för uppvärmning i en byggnad består av bortförd värme och värmetillförsel 

(Dahlblom & Warfvinge, 2010). Värmen bortförs genom transmission, ventilation och 

oavsiktlig ventilation och värme tillförs genom värmesystemet, solinstrålning och den internt 

genererade värmen. 

𝑃𝑡 + 𝑃𝑣 + 𝑃𝑜𝑣 = 𝑃𝑤 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖        Ekvation 1 

𝑃𝑡 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑊] 

𝑃𝑣 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 [𝑊] 

𝑃𝑜𝑣 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟  [𝑊] 



24 

𝑃𝑤 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒 𝑓𝑟å𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡 [𝑊] 

𝑃𝑠 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑊] 

𝑃𝑖 = 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣ä𝑟𝑚𝑒 [𝑊] 

Utöver de förlusterna i ekvation 1 så rekommenderar Sveby (2016) ett tillskott för vädring 

och dörröppning på 4 𝑘𝑊ℎ/𝑚2𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 men anger även att underlag för sådana förluster i 

undervisningslokaler saknas i stor utsträckning. Transmissionsförlusterna som också 

inkluderar köldbryggor beräknas genom ekvation 2. 

𝑃𝑡 = (∑ 𝑈𝑖
𝑛
𝑖=1 ∗ 𝐴𝑖 + ∑ 𝛹𝑘

𝑚
𝑘=1 ∗ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗

𝑝
𝑗=1 ) ∗ 𝛥𝜃    Ekvation 2 

𝑈𝑖 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔¨𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑒𝑛 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 [𝑊 𝑚2]⁄  

𝐴𝑖 = 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛𝑠 𝑖𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑟𝑒𝑎 [𝑚2] 

𝛹𝑘 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟 𝑘ä𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 [𝑊 𝑚𝐾⁄ ] 

𝑙𝑘 = 𝑙𝑖𝑛𝑗ä𝑟𝑎 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎𝑛𝑠 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝑚] 

𝑋𝑗 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑔å𝑛𝑔𝑠𝑡𝑎𝑙 𝑓ö𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑘𝑡𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑎 [𝑊 𝐾⁄ ] 

𝛥𝜃 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 [°𝐶] 

I detta arbete görs en förenkling genom att köldbryggor sätts till 20 % av 

transmissionsförlusterna enligt Boverket (2012). 

I och med ventilationssystemen i alla byggnader i arbetet har installerade värmeåtervinnare 

används ekvation 3. 

𝑃𝑣 =  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣 ∗ (1 − 𝜂𝑣𝑣𝑥) ∗ 𝛥𝜃      Ekvation 3 

𝜌 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔 𝑚³⁄ ] 

𝑐𝑝 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄ ] 

𝑞𝑣 = 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3 𝑠⁄ ] 

𝜂𝑣𝑣𝑥 = 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑥𝑙𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 [%] 

𝛥𝜃 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 [°𝐶] 
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Luftläckaget beräknas genom ekvation 4. För Lillängens förskola är uppmätt luftläckage 0,3 

oms/h och används i detta arbete även för Tibbleskolan som är ungefär lika gammal. För 

Lövängsskolan och Bjurhovdasmyckets förskola antas ett luftläckage på motsvarande 0,05 

oms/h, med utgång från uppmätta värden för skolor och förskolor byggda runt samma år 

enligt Blomsterberg och Burke (2014).  

𝑃𝑜𝑣 =  𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑜𝑣 ∗ 𝛥𝜃        Ekvation 4 

𝜌 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔 𝑚³⁄ ] 

𝑐𝑝 = 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝐽 𝑘𝑔𝐾⁄ ] 

𝑞𝑜𝑣 = 𝑜𝑎𝑣𝑠𝑖𝑘𝑡𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3 𝑠⁄ ] 

𝛥𝜃 = 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 𝑜𝑐ℎ 𝑢𝑡𝑜𝑚ℎ𝑢𝑠 [°𝐶] 

Eftersom det inte finns några tabellvärden för solinstrålningen för Västerås beräknas den för 

tabellvärden för Uppsala, medan antalet klara, halvklara och klara dagar tas för de 

tabellvärden som finns för Västerås och beräkningen sker enligt Girdo, Höglund, och 

Troedsson (1985). 

Den internt genererade värmen består av personvärmen, användning av apparater samt 

passiv uppvärmning från tappvarmvattnet. Personvärmen är enligt Sveby (2016) 70 

W/person för förskolor och 80 W/Person för skolor, där 70 % av värmen får tillgodogöras till 

byggnaden och med en närvaro på 60 %. Enligt Boverket (2007) är andelen av elen som 

apparater använder hemma och som blir till värme 70 %, vilken är det värde som används i 

detta arbete, och den del av tappvarmvattnet som kan tillgodogöras för byggnadens 

uppvärmning är ca 20 %. 

 
  



26 

4 AKTUELL STUDIE 

I detta kapitel ges en kort introduktion av de olika objekten. Det som är gemensamt för dessa 

fyra objekt är att fjärrvärme används för uppvärmningen av byggnadernas lokaler och att 

ventilationssystemen består av från- och tilluftssystem med återvinning (FTX). Alla objekten 

är lokaliserade i Västerås. U-värden för byggnadernas klimatskal redovisas i kapitel 5. Det 

fanns två typer av värmeväxlare installerade i de olika objektens ventilationssystem, dels 

roterande värmeväxlare som har temperaturverkningsgrad på 80 % och glykolvärmeväxlare 

som har en verkningsgrad på ca 45 %. I bilaga 2 redovisas objektens planritningar, med 

undantag för gymnastikbyggnad på Lillängens förskola, som det ej har funnits tillgång till. 

4.1 Lillängens förskola 

Lillängens förskola är byggd i slutet på 1960-talet och har en gång i tiden varit både skola och 

förskola. Skolverksamheten är avvecklad och kvar är förskoleverksamheten som har öppet 

vardagar mellan kl. 06.30 och 17.30 och som innefattar 103 barn och 25 personal. Förskolan 

består av tre byggnader, hus G och hus F är för förskoleverksamheten och tredje byggnaden, 

hus D, är en gymnastikbyggnad vilka tillsammans har en tempererad area på 1183 m². Det 

finns sammanlagt fem ventilationsaggregat på förskolan, en i gymnastikbyggnaden och som 

är utrustad med en roterande värmeväxlare. Två ventilationsaggregat finns i hus G en med 

roterande värmeväxlare och den andra har en glykolvärmeväxlare samt två 

ventilationsaggregat är installerade i hus F som är utrustade med roterande värmeväxlare. 

Ventilationsaggregaten i hus D och F har en specifik fläkteffekt på ca 2 kW/(m³/s) och 

installerades under år 2014 och resterande aggregat är installerade i början av år 2000. 

Förskolans ventilation är i drift vardagar mellan kl. 06.00 och 18.00 och är avstängd 

resterande tid. Belysningen inomhus består av T8-lysrör och styrs manuellt med on/off 

knappar, förutom på gymnastikbyggnaden som har T5-lysrör med närvarostyrning utöver 

lysrör används lågenergilampor. Köket startar igång första utrustningen kl. 06.15 och det 

sker en viss mattillagning i köket. Under 2014 utfördes tryck och täthetsprover som visade att 

byggnaderna hade stort luftläckage motsvarande 0,3 oms/h vilken var störst vid förbindelsen 

mellan tak och vägg. Skolans byggnader har markiser utanpå fönstren vilken är något som 

påverkar solinstrålningen och som är av intresse att ha i åtanke. 

4.2 Bjurhovdasmyckets förskola 

Bjurhovdasmyckets förskola är en byggnad på ett plan, med undantag för fläktrummet som 

finns på andra våningen och har en tempererade area på 1700 m². Förskolan är byggd år 

2010 och det märks också på energiförbrukningen, då det är en av Västerås stads minst 

energiförbrukande förskolor sett till energiförbrukning per m² tempererad area. Förskolan 

har även 220 m² solceller installerade. På förskolan går det 133 barn och personalen är 30 till 

antalet. Det finns två ventilationsaggregat i byggnaden utrustade med roterande 

värmeväxlare. Ventilationssystemet är i drift vardagar mellan kl. 07.00 och 18.00 och är 
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avstängd resten av tiden. Belysningen utgörs av T5-lysrör samt lågenergilampor med 

möjlighet till både manuell belysningsreglering, som också används, men det går även att 

justera belysningen automatiskt.  

4.3 Tibbleskolan 

Tibbleskolan är uppförd i början av 1970-talet och det har skett en viss ombyggnad under 

början av 2000-talet. I skolan går det 250 elever från årskurs 1-6 och 35 personal arbetar i 

skolan. Skolan är på ett plan förutom ventilationsrummet som finns på andra våningen och 

har en tempererad area på 2905 m². Det finns fyra stycken ventilationsaggregat i skolan och 

alla är utrustade med värmeväxlare, två stycken med roterande värmeväxlare och två stycken 

med glykolvärmeväxlare. Ventilationsaggregaten har SFP-tal på 1,29, 1,36, 1,88 och 2,02. 

Drifttiden för ventilationssystem är vardagar mellan kl. 06.00 och 18.00 och är avstängd 

resterande tider. Belysningen inomhus består av T5-lysrör samt lågenergilampor och styrs 

manuellt genom on/off knappar. Köket har ingen tillagning av huvudrätten men tillagar 

tillbehör och börjar dagen kl. 06.30 och startar då igång diskmaskin och avslutar dagen kl. 

15.00.  

4.4 Lövängsskolan 

Lövängsskolan är en byggnad på två våningsplan med en tempererad area på 3878 m² och är 

uppförd 2010 och är en Västerås stads minst energiförbrukande skolor sett till 

energianvändning per m². Skolan har barn från förskoleklass till och med årskurs 6 och har 

270 barn samt 28 medarbetare. Skolan har fyra ventilationsaggregat, tre med roterande 

värmeväxlare och en med en glykolvärmeväxlare. Ventilationssystemet är i drift mellan kl. 

06.00 och 18.00 och är avstängd resterande tid. Under besöket till skolan var en av 

ventilationsaggregatens värmeväxlare ej i drift och orsaken till detta var okänd. Även 

tätningen för värmeväxlaren var till stor del utsliten. Ventilationsaggregaten har den 

specifika fläkteffekt 1,02, 1,62, 1,57 och 0,97 kW/(m³/s). Inomhusbelysningen består av T5-

lyrsör samt lågenergilampor. I skolan tillagas maten från grunden och köket börjar vid 06.15 

och startar igång diskmaskinen och startar resten av maskinerna bitvis, och avslutar dagen 

mellan kl. 15.00 och 16.00. 
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5 RESULTAT 

5.1 Beräknad energianvändning 

Under detta delkapitel presenteras resultatet för beräknad energianvändning.  För 

uppvärmningen redovisas den aktiva uppvärmningens delar samt den beräknade månadsvisa 

energianvändningen. På elsidan redovisas beräkningar för belysningen på Lillängens förskola 

och Tibbleskolan samt elanvändning för fläktarna i ventilationssystemen. 

5.1.1 Aktiv uppvärmning 

Nedan redovisas två tabeller för varje objekt, en över transmissionsförlusterna och den andra 

över fördelningen av effekterna för den aktiva uppvärmningen. Tabell 6Error! Reference 

source not found. visar transmissionsförlusterna för Lillängens förskola. Det framgår 

tydligt att U-värdena är genomgående höga för de ingående delarna i byggnadens klimatskal. 

Vid en jämförelse av den procentuella fördelning för transmissionen mellan de olika delarna 

är det tre delar som sticker ut, vilka är ytterväggar, tak och fönster, där fönster står för den 

största andelen med ca 35 %. Dessa tre delar är intressanta vid en förbättring av klimatskalet 

och därmed en minskning av energianvändningen, med en praktisk begränsning för 

ytterväggarna. Fördelningen av effekter för Lillängens förskola, redovisas i tabell 7, visar 

också att transmissionsförlusterna är den största andelen av förlusterna för den aktiva 

uppvärmningen och den andelen blir ännu högre i och med att ventilationen inte är igång 

hela tiden, vilken redovisas i avsnitt 5.1.2.  

Tabell 6. Transmissionsförluster för Lillängens förskola 

Del av byggnad U-värde 
(W/m2, 
°C) 

Area 
(m2) 

U*A 
(W/°C) 

Procentuell 
fördelning 
(%) 

Ytterväggar 0,298 1 204,0 358,8 23,3% 

Golv 0-1 m 0,310 247,4 76,8 5,0 % 

Golv 1-6 m 0,178 724,3 128,9 8,4 % 

Tak  0,308 931,0 286,7 18,6% 

Fönster 3-glas 1,8 121,1 217,9 14,2% 

Fönster 2-glas 2,8 61,3 171,6 11,2% 

Fönster trädel 1,5 94,9 142,4 9,3 % 

Sockel 0,524 144,5 75,7 4,9 % 

Förbindelse tak-
vägg 

0,308 72,9 22,5 1,5 % 

Dörrar 1,3 43,3 56,3 3,7 % 

Summa     1 537,6 100,0% 
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Tabell 7. Fördelning av effekter för aktiv uppvärmning för Lillängens förskola 

    W/°C Andel 

Transmission (inklusive 
Köldbryggor) 

PT 1845 58,4% 

Ventilation Pv 899 28,5% 

Oavsiktlig ventilation POV 414 13,1% 

 

För Bjurhovdasmyckets förskola går det att se att de ingående byggnadsdelarna har lägre U-

värden vid jämförelse med Lillängens förskola och för vissa delar är det hälften eller en tredje 

del av byggnadsdelarnas genomgångskoefficient. På ytterväggarna skulle det gå att uppnå en 

ännu lägre värmegenomgångskoefficient. Det finns även fönster som har ännu lägre 

värmegenomgångskoefficient. På Bjurhovdasmyckets förskola är det en stor andel dörrar 

vilket också återspeglas under transmissionsförlusterna då dessa står för ca 14 %. I Tabell 8 

redovisas transmissionsförlusterna för Bjurhovdasmyckets förskola. Tabell 9 visar en 

sammanställning av effekterna för aktiv uppvärmning för förskolan och där går det att se att 

ventilationen innehar den större andelen.  

Tabell 8. Transmissionsförluster för Bjurhovdasmyckets förskola 

Del av byggnad U-värde 
(W/m2, 
°C) 

Area 
(m2) 

U*A 
(W/°C) 

Procentuell 
fördelning 
(%) 

Ytterväggar  0,140 763 106,9 16,8% 

Golv 0-1 m 0,108 202 21,9 3,4% 

Golv 1-6 m 0,086 841 72,3 11,4% 

Golv 6< m 0,079 493 39,0 6,2% 

Tak  0,087 1555 135,3 21,3% 

Fönster 1,100 106 116,7 18,4% 

Sockel 0,331 112 39,6 6,2% 

Förbindelse tak-vägg 0,272 90 24,4 3,9% 

Dörrar 1,100 71 78,2 12,3% 

Summa     634,3 100,0% 

 

Tabell 9. Fördelning av effekter för aktiv uppvärmning för Bjurhovdasmyckets förskola 

    W/°C Andel 

Transmission (inklusive 
Köldbryggor) 

PT 634 41,7% 

Ventilation Pv 930 50,0% 

Oavsiktlig ventilation POV 99 8,3% 
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Vad gäller Tibbleskolan och Lövängsskolan, vilka transmissionsförlusterna och fördelningen 

av effekterna för aktiv uppvärmning redovisas i tabell 10-13, är det ungefär samma som för 

förskolorna. Klimatsskalets olika delar för Lövängsskolan har värmegenomgångskoefficienter 

som är lägre än för Tibbleskolan och för vissa delar är det minst en halvering. Vad gäller 

Tibbleskolan så är det tre delar som är intressanta ur ett energieffektiviseringsperspektiv 

vilka är fönster, tak och yttervägg. Transmissions och ventilationsförlusterna är ungefär lika 

och det som spelar roll hur stor andel i praktiken det blir, beror på hur ventilationen går. 

Tabell 10. Transmissionsförluster för Tibbleskolan 

Del av byggnad U-värde 
(W/m2, 
°C) 

Area 
(m2) 

U*A 
(W/°C) 

Procentuell 
fördelning 
(%) 

Ytterväggar  0,257 1317 338,6 12,0 % 

Golv 0-1 m 0,335 493 165,1 5,8 % 

Golv 1-6 m 0,186 1537 285,3 10,1 % 

Golv 6< m 0,157 631 98,7 3,5 % 

Tak  0,257 2635 677,2 23,9 % 

Fönster 2,8 297 832,5 29,4 % 

Fönster (karm) 1,5 153 229,7 8,1 % 

Sockel 0,467 273 127,2 4,5 % 

Dörrar 1,5 49 73,4 2,6 % 

Summa     2 827,8 100,0% 

 

Tabell 11. Fördelning av effekter för aktiv uppvärmning för Tibbleskolan 

    W/°C Andel 

Transmission (inklusive 
Köldbryggor) 

PT 3115 45,8 % 

Ventilation Pv 2819 41,4 % 

Oavsiktlig ventilation POV 872 12,8 % 
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Tabell 12. Transmissionsförluster för Lövängsskolan 

Del av byggnad U-värde 
(W/m2, °C) 

Area 
(m2) 

U*A 
(W/°C) 

Procentuell 
fördelning (%) 

Ytterväggar  0,126 1435 181 15,4 % 

Golv 0-1 m 0,153 314 48 4,1 % 

Golv 1-6 m 0,112 1197 134 11,4 % 

Golv 6< m 0,101 625 63 5,4 % 

Tak  0,100 1922 192 16,4 % 

Fönster 1,1 395 435 37,0 % 

Sockel 0,336 148 50 4,2 % 

Dörrar 1,2 60 72 6,1 % 

Summa     1 175 100 % 

 

Tabell 13. Fördelning av effekter för aktiv uppvärmning för Lövängsskolan 

    W/°C Andel 

Transmission (inklusive 
Köldbryggor) 

PT 1410 31,6 % 

Ventilation Pv 2861 64,1 % 

Oavsiktlig ventilation POV 194 4,3 % 

 

5.1.2 Månadsvis energianvändning 

I tabell 14 redovisas den beräknade månadsvisa energianvändningen för uppvärmning för ett 

normalår för de olika fastigheterna och i tabell 15Error! Reference source not found. 

redovisas summan för energianvändningen för uppvärmning, energianvändningen för 

uppvärmning inklusive ett påslag för tappvarmvattenanvändning (tvv) samt uppmätt 

normalårskorrigerad fjärrvärmeanvändning under året 2016.   

Tabell 14. Beräknade månadsvisa energianvändningen för uppvärmning, för ett normalår för de 
olika objekten, värdena är i MWh. (Juni-Augusti redovisas ej i tabellen då det ej finns ett 
uppvärmningsbehov under dessa månader) 

Objekt Jan Feb Mar Apr Maj Sep Okt Nov Dec 

Lillängens förskola 45,6 39,1 34,9 17,4 7,6 9,1 23,0 32,2 40, 

Bjurhovdasmyckets 
förskola 

18,1 16,3 14,2 7,3 1,2 2,1 8,1 13,1 15,9 

Tibbleskolan 89,6 79,2 70,9 41,7 14,2 18,8 45,8 64,7 79,1 

Lövängsskolan 36,6 31,3 27,4 13,7 0,7 2,6 15,5 25,5 31,8 
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Tabell 15. Den totala beräknade energianvändningen för uppvärmning, för uppvärmning inklusive 
tappvarmvatten och normalårskorrigerad uppmätt energiförbrukning för värme från 
fastighetskontoret för 2016. 

Objekt Uppvärmning 
(MWh) 

Uppvärmning 
ink. Tvv 
(MWh) 

Uppmätt 
uppvärmning ink. 
Tvv 2016 (MWh) 

Lillängens förskola 249 258 241 

Bjurhovdasmyckets förskola 96 108 96 

Tibbleskolan 504 527 553 

Lövängsskolan 182 216 216 

 

I tabell 16Error! Reference source not found. redovisas den procentuella fördelningen 

för den aktiva uppvärmningen mellan transmission, ventilation och oavsiktlig ventilation. 

Värt att notera är att för alla objekt förutom Bjurhovdasmyckets förskola är ventilationen i 

drift enbart vardagar mellan kl. 06.00 och 18.00 och är avstängd resten av tiden förutom. För 

Bjurhovdasmyckets förskola är ventilationen i drift vardagar mellan kl. 07.00 och 18.00 och 

avstängd resterande tid. För Lillängens förskola innebär fördelningen att det finns det ett 

stort utrymme till förbättring i klimatskalet för att minska på energianvändningen. Vad gäller 

Tibbleskolan så finns det även där möjlighet att minska på energianvändningen genom 

förbättring av klimatskalet.  

Tabell 16. Den aktiva uppvärmningens procentuella fördelning mellan transmission, ventilation och 
oavsiktlig ventilation. 

 Objekt Transmission, 
PT 

Ventilation, 
PV 

Oavsiktlig 
ventilation, 
POV 

Lillängens förskola 71,2 % 12,9 % 16,0 % 

Bjurhovdasmyckets förskola 49,7 % 44,0 % 6,3 % 

Tibbleskolan 66,0 % 17,0 % 17,0 % 

Lövängsskolan 59,6 % 32,2 % 8,2 % 

 

  



33 

5.1.3 Elanvändning 

Vad gäller elanvändningen har beräkningar utförts för belysning och ventilationssystemens 

fläktar, vilka redovisas i tabell 17Tabell 17 och tabell 18. För belysning har det inte funnits 

underlag för belysningen på Lövängsskolan samt Bjurhovdasmyckets förskola. På 

Bjurhovdasmyckets förskola används även manuell belysningsreglering, vilket gör det svårt 

att få en bild över hur mycket el belysningen använder och har därför inte tagits med i 

beräkningarna. För Lillängens förskola har det inte gått att få tag på den faktiskt fläkteffekt 

för två av ventilationsaggregaten, vilken med hänsyn till ålder antas ha ett SFP-tal på 3-4 

kW/(m³/s). Inte heller för Bjurhovdasmyckets ventilationsaggregat har det gått att få fram 

SFP-tal och därför antas de, med hänsyn till ålder och SFP-talen för Lövängsskolans 

ventilationsaggregat som är från ungefär samma tid som Bjurhovdasmyckets, ha SFP-tal på 

1-2 kW/(m³/s). 

  Tabell 17. Beräknad elanvändningen för belysning för objekten. 

Objekt Elanvändning för 
belysning (MWh) 

Andel av total 
elanvändning 

Lillängens förskola 17,0 19,1 % 
Tibbleskolan 57,1 19,5 % 

 

Tabell 18. Beräknad elanvändning för fläktar i ventilationssystemen i objekten. 

Objekt Elanvändning fläktar 
(MWh) 

Andel av total 
elanvändning 

Lillängens förskola 25,9 – 32,6 29,0 – 36,5 % 
Bjurhovdasmyckets förskola 12,2-27,6 15,7 - 35,5 % 
Tibbleskolan 53,3 18,2 % 
Lövängsskolan 35,8 16,5 % 

5.2 Uppmätt energianvändning 

Den uppmätta energianvändningen redovisas i detta delkapitel för både 

fjärrvärmeanvändning och elanvändning i tabeller. Tabellerna som redovisar 

fjärrvärmeanvändningen, visar energiförbrukningen som funktion av utetemperaturen. För 

varje kategori av värden redovisas sambandet mellan energiförbrukning och 

utetemperaturen genom linjär regression och R² värdet redovisas, vilken beskriver hur väl 

linjen redovisar värdena.  

5.2.1 Månadsvis energianvändning för fjärrvärme  

I figurerna 5 och 6 redovisas en graf över Lillängens- respektive Bjurhovdasmyckets 

förskolors månadsvisa energiförbrukning för fjärrvärme under perioden januari år 2014 till 

och med mars år 2017. Vår och höst perioden för Lillängens förskola visar en utspridd 

energiförbrukning vilket innebär att energiförbrukning är mindre beroende av 

utetemperaturen, till skillnad ifrån Bjurhovdasmyckets energiförbrukning under samma 
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period som visar ett samband mot utetemperaturen som är ungefär som för vinterns 

energiförbrukning. Ett annat samband som är rätt så tydligt är den för sommaren för båda 

fastigheterna, är att även under sommartid verkar det finnas ett samband mellan 

utetemperaturen och energiförbrukningen för fjärrvärme. Lillängens förskolas värden går 

tydligt längs med linjen och Bjurhovdasmyckets är lite mer utspridda, men visar också ett 

samband med ute temperaturen.  

 

 

Figur 5. Graf över Lillängens förskolas månadsvisa energiförbrukning för fjärrvärme som funktion 
av utetemperaturen.  
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Figur 6. Graf över Bjurhovdasmyckets förskolas månadsvisa energiförbrukning för fjärrvärme som 
funktion av utetemperaturen. 

Figur 7 visar att det är nästan identiskt samband mellan ute temperaturen och 

energiförbrukning under vår/höst- och vinterperioderna för Tibbleskolan. Även här finns det 

ett samband under sommarperioden, om än inte lika starkt samband som för de två andra 

perioderna. För Lövängsskolan månadsvisa energiförbrukning för fjärrvärme som illustreras 

i figur 8 går det att se att det är ett mycket större samband för vinterperioden, vilket också 

kan bero på att det högsta värdet påverkar en hel del och när hänsyn ej tas till den blir 

sambandet närmare den för vår/höstperioden om än lite brantare. Även här går det att se att 

ett samband finns för sommarmånaderna finns det ett samband mellan ute temperaturen 

och energiförbrukningen. Det finns en skillnad mellan Tibbleskolans och Lövängsskolans 

energiförbrukning och det är att för perioderna vår/höst och vinter så är det ett i princip 

identiskt samband för Tibbleskolan medan för Lövängsskolan så skiljer sig de perioderna åt, 

där vintern har ett större samband mellan utetemperaturen och energiförbrukningen.  
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Figur 7. Graf över Tibbleskolans månadsvisa energiförbrukning för fjärrvärme som funktion av 
utetemperaturen.  

 

Figur 8. Graf över Lövängsskolans månadsvisa energiförbrukning för fjärrvärme som funktion av 
utetemperaturen. 
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5.2.2 Timvis energianvändning för fjärrvärme  

Förskolornas timvisa energianvändning under december månad för år 2014 till och med år 

2016 för fem klockslag illustreras i figur 9Error! Reference source not found. och figur 

10. Det är ungefär liknande förhållanden för både förskolorna, där det är en liten ökad 

energiförbrukning under de verksamhetstiden (kl. 10.00 och 14.00). Sambandet mellan 

energianvändning och utetemperaturen är lite tydligare för Lillängens förskola jämfört med 

Bjurhovdasmyckets förskola. Värt att notera är att för Lillängens förskola så verkar 

energiförbrukningen vara avrundad till två decimaler, vilket gör att det värdena utspridda 

som trappsteg. Orsaken till detta är okänd och alla värden är hämtade från Mälarenergi, så 

det är svårt att förklara varför det är ser ut som det gör för den specifika förskolan. 

 

 

Figur 9. Graf över Lillängens förskolas timvisa energiförbrukning för fjärrvärme som funktion av 
utetemperaturen. 
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Figur 10. Graf över Bjurhovdasmyckets förskolas timvisa energiförbrukning för fjärrvärme som 
funktion av ute temperaturen. 

 

Figur 11. Graf över Tibbleskolans timvisa energiförbrukning för fjärrvärme som funktion av 
utetemperaturen. 
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Error! Reference source not found. och figur 12Error! Reference source not 

found. illustrerar de timvisa värdena för Tibbleskolan och Lövängsskolan och det är en 

märkbar skillnad mellan dessa. I Tibbleskolan är det en mycket tydlig skillnad på 

spridningen av energianvändningen för de olika klockslagen, där det tydligt illustreras hur att 

energiförbrukning ökar under verksamhetstimmarna (kl. 10.00 och 14.00). För 

Lövängsskolan är det en större spridning mellan värdena, men det går fortfarande att se 

skillnaden mellan timmarna för verksamhetstid och nattimmarna. Här är det också samma 

fenomen som för Lövängens förskolas värden, att de verkar vara avrundade till två decimaler. 

Det går från grafen att utläsa för nattimmarna en större spridning mellan värdena ju kallare 

det är. 

 

 

Figur 12. Graf över Lövängsskolanss timvisa energiförbrukning för fjärrvärme som funktion av 
utetemperaturen.  
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med lokala avvikelser. Kökspersonalen för de olika fastigheterna angav alla att tiden de 

startar första maskinerna i köket är kring 06.15-06.30 vilket också illustreras i figurerna och 

det är från kl. 06.00 som en successiv ökning av elanvändningen sker. Elanvändning når sin 

topp runt kl. 11.30 för skolorna och 10.30 för Lillängens förskola. Ventilationen på alla objekt 

stängs av vid ca kl. 18.00 vilket också märks på figurerna. Under morgon- och 

kvällstimmarna så är elanvändningen jämn, vilket innebär att det inte är drastiska skillnader 

mellan ena och andra timmen för en specifik dag, under morgon och kvällstimmarna, utan 

skillnaden sker mellan dag och dag.   

 

Figur 13. Graf över den timvisa elanvändning för Lillängens förskolas under dygnets timmar för 
olika perioder och intervaller för utomhustemperaturen. 

 

Figur 14. Graf över den timvisa elanvändning för Bjurhovdasmyckets förskolas under dygnets 
timmar för olika perioder och intervaller för utomhustemperaturen. 
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Under dagtid är det en hel del parametrar som styr elanvändningen men under kvälls- och 

nattimmarna bör byggnaderna ha en stabil elanvändning då det i normala fall bör vara 

samma elanvändande apparater som är igång, vilket stämmer i förskolornas fall, men inte för 

Tibbleskolan och Lövängsskolan. Vid undersökning av figur 15Error! Reference source 

not found. går det att utläsa två saker, dels att för de varmare intervallen (10-15°C och 

större än 15°C) under vår/höst perioden är elanvändningen lägre än resten av intervallen i 

princip hela dygnet förutom för intervallet >15°C mellan kl. 18.00 och 24.00 där den istället 

ökar för att bli det intervall där det är högst elanvändning. Detta sker inte under några 

specifika dagar utan både under maj och september. Det sker en topp i elanvändningen kring 

kl. 20-21 för att dala och gå tillbaka till samma mönster som för 10-15°C intervallet vid runt 

03.00-04.00. Samma fenomen verkar ske för Lövängsskolan för samma intervall, med en 

förskjutning i klockslagen, vilket illustreras i figur 16Figur 16. En annan sak går att utläsa för 

skolorna och det är att elanvändningen vid ”tomgång” på Tibbleskolan är dubbelt så hög som 

för Lövängsskolan. 

 

Figur 15. Graf över den timvisa elanvändning för Tibbleskolan under dygnets timmar för olika 
perioder och intervaller för utomhustemperaturen. 
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Figur 16. Graf över den timvisa elanvändning för Lövängsskolan under dygnets timmar för olika 
perioder och intervaller för utomhustemperaturen. 

5.3 Förslag på energieffektiviseringsåtgärder 

För de olika objekten föreslås några energibesparande åtgärder, med avseende på både 

uppvärmning och elanvändning, med utgång från beräkningar och litteraturstudie.  

5.3.1 Belysning 

Belysningen i Lillängens förskola består till största del av T8-lysrörsarmaturer. Det föreslås 

ett utbyte av dessa till LED med belysningsreglering. LED drar ungefär hälften så mycket 

energi som ett T8-lysrör. Även belysningsreglering föreslås och en uppdelning av 

armaturerna i klassrum med hänsyn till avstånd från fönster, vilken är svårare att beräkna 

men med utgång från litteraturstudien går det att se en besparing på mellan 30 och 50 % 

vilken skulle innebära en besparing i de utrymmen som har tillgång till dagsljus. Även för de 

andra objekten skulle det gå att få en besparing vid utbyte av belysningen mot LED med 

belysningsreglering. I tabell 19Tabell 19 redovisas en uppskattning av besparingen på 

elanvändning för Lillängens förskola och Tibbleskolan. För Bjurhovdasmyckets förskola och 

Lövängsskolan har det inte funnits underlag för att beräkna besparingen, men med hänsyn 

till litteraturstudien så går det att få en besparing för dessa objekt också. 
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Tabell 19. Besparing på elanvändning vid byte av belysning till LED, belysningsreglering och byte 
till LED och belysningsreglering för Lillängens förskola och Tibbleskolan. 

Objekt Besparing med 
LED (MWh) 

 Besparing med 
belysningsreglering 
(MWh) 

Besparing med 
LED och 
belysningsreglering 
(MWh) 

Lillängens 
förskola 

7,1 4,2 9,3 

Tibbleskolan 20,4 12,8 28,6 
 

 

5.3.2 Ventilation 

En åtgärd som föreslås för Västerås stads förskolor och skolor är frekvensstyrning för fläktar i 

ventilationssystem, där detta ej finns, då dessa innebär en energibesparing vad gäller 

elanvändningen men ger också möjlighet till ventilationsstyrning. I och med att ventilationen 

enbart är igång under verksamhetstid och alla ventilationsaggregat har värmeväxling blir 

nästa steg för energieffektivisering av ventilationssystemen vad gäller uppvärmning, en 

tillämpning av behovsstyrning. Inga beräkningar utförs för detta i arbete men en 

uppskattning kan göras med hänsyn till Wachenfeldts et al. (2007) resultat som låg på 21 % 

besparing av värmebehovet med DCDV-CO2 system jämfört med att ha 100 % 

ventilationsflödeTabell 1. Utöver denna besparing på värmebehovet kan en besparing på 

elanvändningen enligt studien uppnås vilken låg på 13 %. Besparingen på 

fjärrvärmeanvändning och elanvändning för objekten redovisas i tabell 20. Vid utbyte av 

fläktarna av de två ventilationsaggregat i hus G på Lillängens förskola kan en besparing på 

elanvändning på mellan 6,7 och 20,1 MWh erhållas, vilka innebär en sänkning av SFP-tal 

från 3-4 kW/(m³/s) till 1-2 kW/(m³/s). 

Tabell 20. Energibesparingspotential vid tillämpning av DCDV-CO2 system på de olika objekten med 
utgångspunkt från litteraturstudien.  

Objekt Besparing värme 
(MWh) 

Besparing El 
(MWh) 

Lillängens förskola 8,9 3,4 – 4,2 

Bjurhovdasmyckets förskola 8,4 1,6 – 3,6 
Tibbleskolan 23,3 6,9 

Lövängsskolan 20,3 4,6 
 

5.3.3 Klimatskal 

Lillängens förskola är gammal och det märks också på de ingående delarna i klimatskalet. 

Förskolans byggnader har gamla fönster och ett byte av dessa innebär den enskilt största 

besparingen av transmissionsförlusterna. Taken kan också tilläggsisoleras, vilken ger en 

besparing på transmissionsförlusterna, men också för att det är där det största luftläckaget 

sker. En tredje åtgärd är tilläggsisolering av ytterväggen, vilken är en problematisk åtgärd, då 
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förskolans fasader består av tegelväggar. Att tilläggsisolera inåt innebär också en problematik 

i och med att det finns diffusionsspärrar i väggen, då dessa kan komma att behövas flyttas vid 

en tilläggsisolering, för att placeras på rätt position, med hänsyn till daggpunkten. I Tabell 21 

är de tre åtgärderna sammanställda och där finns energibesparingen för dessa.  

Tabell 21. Åtgärdsförslag för Lillängens förskola för att minska transmissionsförlusterna. 

Åtgärd Besparing (MWh) 

Byte till fönster med u-värde 

på 1,1 W/m², °C 

26 

Tilläggsisolering av taket 

med 145 mm mineralull. 

19 

Tilläggsisolering av 

ytterväggar med 145 mm 

mineralull mellan reglar 

23 

 

Fönsterbyte är också den enskilt mest energibesparande åtgärden för Tibbleskolan och 

eftersom ytterväggarna består av träpanel, så är det en möjlighet att tilläggsisolering dessa 

och tilläggsisolering av taket är också en energibesparande åtgärd. Åtgärdsförslagen och 

energibesparingen redovisas i tabell 22. Bjurhovdasmyckets förskola och Lövängsskolan är 

nyare objekt och klimatskalen ingående delar har låga värmegenomgångskoefficienter och 

därmed föreslås inga åtgärder för dessa. 

Tabell 22. Åtgärdsförslag för Tibbleskolan. 

Åtgärd Besparing (MWh) 

Byta till fönster med u-värde på 1,1 

W/m², °C 
65 

Tilläggsisolering av yttervägg med 120 
mm mineralull mellan reglar. 

36 

Tilläggsisolering av yttervägg med 145 
mm mineralull mellan reglar. 

40 

Tilläggsisolering av yttervägg med 170 
mm mineralull mellan reglar. 

44 

Tilläggsisolering av tak med 170 mm 
mineralull 

44 
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6 DISKUSSION  

I denna del diskuteras arbetet med utgångspunkt från frågeställningarna.  Den beräknade 

och uppmätta energianvändningen diskuteras samt energieffektivisering och minskning av 

energianvändningen. Osäkerheter är också en viktig del att diskutera i detta arbete då det 

uppstått en och även metoden och miljöaspekter diskuteras. 

6.1 Beräknad energianvändning för uppvärmning 

I detta arbete valdes två objekt av varje typ av verksamhet, en från de med högst 

energianvändning bland samma typ av verksamhet och den andra bland de som har lägst 

energianvändning.  Orsaken var för att studera dessa fyra byggnaders energianvändning men 

också för att få en bild över vad det är som gör att dessa står på varsin sidan om skalan av 

energianvändning. Det finns ett par skillnader mellan byggnaderna med lägre förbrukning 

och de med högre förbrukning. Den första skillnaden är åren då byggnaderna uppfördes och 

det har inneburit att nyare byggnaderna har högre krav på bland annat klimatskalet och 

ventilationssystemets energianvändning men även fastighetsägares vilja att minska på 

energianvändningen vid nybyggnation. På transmissionssidan går det att se en tydlig skillnad 

då de äldre byggnaderna har i vissa fall dubbla värmegenomgångskoefficienten på de 

ingående byggnadsdelarna. Ett exempel är fönster som har en dubbelt så hög 

värmegenomgångskoefficient i de äldre byggnaderna som de nya och som är den åtgärd som 

skulle ge högst energibesparing. En annan del som står för en beaktansvärd del av 

transmissionsförlusterna är ytterväggar som har en dubbelt så hög 

värmegenomgångskoefficient i de äldre objekten som de nyare. Lillängens förskola har 

ytterväggar bestående av tegelväggar och det innebär att även om det finns en 

besparingspotential vid tilläggsisolering av dessa så är det inte säkert att det är praktiskt 

genomförbart, då tilläggsisoleringen måste ske inåt vilket kan innebär bland annat 

fuktproblem. 

För det beräknade energibehovet för uppvärmning är förhållandet mellan den aktiva 

uppvärmningens delar intressant. Här är det skillnad på effektbehovet per grad (W/°C) och 

beräknat energibehov. Eftersom ventilationen ej är på hela tiden innebär det att den 

procentuella andelen för ventilation är lägre vad gäller energibehovet än vad det är för 

effektbehovet och även i Bjurhovdasmyckets förskolas fall där effektbehovet för ventilation är 

lite högre än transmission blir det i praktiken transmissionen som är den största posten vad 

gäller energibehov för aktiv uppvärmning. I och med att transmissionsförlusterna står för 

den största andelen av förlusterna, 78 % respektive 68 %, för Lillängens förskola och 

Tibbleskolan, innebär detta att det blir än mer intressant att undersöka vilka delar av 

klimatskalet som går att göra en besparing, då detta innebär en betydande påverkan på det 

totala energibehovet för uppvärmning.  
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6.1.1 Ventilation 

På ventilationssidan vad gäller uppvärmning är de olika objekten relativt lika, då det finns 

värmeväxling installerade i alla ventilationssystem, med skillnaden på typ av värmeväxlare 

och den skillnaden beror på vad som är rimligt platsmässigt och med hänsyn till de betjänade 

utrymmena. Där det är möjligt har det installerats roterande värmeväxlare och i de fall där 

det är någon annan typ av värmeväxlare har det berott på att ventilationsaggregatet betjänar 

kök. Det som skiljer de byggnaderna åt är hur mycket det dimensionerade luftflödet är.  

Behovsstyrd ventilation är ett alternativ för att minska på energianvändningen för alla 

verksamheter och då skulle koldioxidstyrning vara det bättre alternativet speciellt då antalet 

elever varierar, vilket innebär att enbart verkligt ventilationsbehov tillämpas jämfört med en 

närvarodetektering som innebär fullt dimensionerat flöde när personer närvarar i en lokal. 

Detta skulle innebära en energibesparing både vad gäller uppvärmning och elanvändning, 

vilket litteraturstudien visat att det i praktiken uppnåtts. En infraröd detektering skulle dock 

kunna användas för både styrning av ventilationssystemet och belysningsstyrning. I detta 

arbete har inga beräkningar utförts för behovsstyrd ventilation utan en förenklad 

uppskattning utfördes utifrån de värden som uppnåtts i de studier som granskats i 

litteraturstudien. 

En faktor som är viktig för ventilationen och påverkar energianvändningen är huruvida 

ventilationsaggregaten fungerar som de ska. Ett exempel på detta är fallet med den 

värmeväxlare som ej var i drift i Lövängsskolan och utöver det inte hade någon tätning kvar. I 

och med att en roterande värmeväxlare har en temperaturverkningsgrad på 80 % så är det 

mycket energi som kommer att förbrukas för att värma upp luften och skulle denna 

värmeväxlare vara avslagen en längre period så kommer en hel del energi gå åt i onödan. Att 

tätningen är förstörd kanske inte betyder en högre energianvändning, men det kommer att 

innebära att tilluften kommer att kontamineras av frånluften och innebär att mer 

föroreningar i tilluften.  

6.2 Osäkerheter 

Vid jämförelse mellan beräknad energianvändning inklusive ett schablonmässigt påslag för 

tappvarmvattenanvändning och uppmätt fjärrvärmeförbrukning är värdena för objekten 

nära med uppmätt. Det finns dock osäkerheter i beräkningarna då vissa antaganden har 

gjorts. Tappvarmvattenanvändningen är en osäkerhet då det kan vara skillnad på 

schablonvärden och faktiskt tappvarmvattenanvändning i verksamheterna.  

Köldbryggor är en av de osäkerheter som funnits i arbetet, då en andel på det 20 % användes 

i arbetet som en förenkling enligt Boverket och innebär att ingen hänsyn tas till byggnadens 

skick, byggår, konstruktion och noggrannhet vid byggandet, vilka är med och bidrar till att 

köldbryggorna skiljer mellan byggnad och byggnad. Det skulle behövas en studie som går 

igenom byggnader för att mäta köldbryggor för olika byggnader och där hänsyn tas till byggår 

och konstruktionstyp för att få en bild över hur stor andel köldbryggor det finns i byggnader 

samt för att kunna fastställa hur mycket det faktiskt skiljer mellan beräknade och uppmätta 
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köldbryggor, samt för att få någorlunda rättvisa uppskattningar för köldbryggor vid 

beräkning av energianvändning.  

Luftläckage är en annan osäkerhet i byggnader då det krävs mätningar för att få fram verklig 

luftläckning från byggnaden. Detta är inte enbart för att få noggrannare beräkningar, utan 

också för att kunna kartlägga hur luftläckaget i byggnaderna ser ut. Exempel på detta är 

Lillängens förskola där de luftläckagemätningar som utförts på förskolans lokaler visar att 

den största andelen läckage sker genom taket. Detta är av vikt att känna till vid 

energiberäkningar då det innebär att vid en förbättring av taket så är det inte enbart 

transmissionsförlusterna som minskar utan det går att få ett minskat luftläckage som i sin tur 

innebär en större besparing. 

I detta arbete användes Svebys rekommendation angående extra tillägg på energiförlusterna 

för vädring och dörröppning. Denna del är relativt osäker i och med att det inte finns 

underlag i en större utsträckning för denna typ av verksamheter. Dessa förluster beror på 

brukarnas vanor vad gäller vädring, hur ofta dörrar öppnas, hur länge dessa är öppna men 

även hur konstruktionerna på dessa ser ut. Exempelvis så kan det vara en dörr ut till det fria 

eller en luftsluss som innebär att det finns ett tillräckligt avstånd mellan dörrarna för att 

öppnas en i taget. Här skulle det behövas studier som går igenom hur mycket energiförluster 

som sker genom vädring och dörröppning för undervisningslokaler. 

Passiv uppvärmning av byggnaden genom solinstrålning är en annan faktor som påverkar 

energianvändningen och där det finns en osäkerhet som beror på dels på hur fönster 

avskärmas och brukarnas vanor av avskärmningen. Om det finns markiser på utsidan av 

byggnaden, gardiner innanför, persienner innanför eller på utsidan av fönstret och om det 

finns annat innanför eller utanför fönstren som avskärmar och som spelar roll för hur mycket 

solinstrålning som sker och till detta tillkommer brukarnas vanor av dessa avskärmningar. 

Detta gör det till en osäkerhet som kan spela en stor roll i verkligheten och som skiljer mellan 

byggnad och byggnad. 

I och med att två av objekten är gamla har det inneburit att det inte gått att få tag på alla 

ritningsunderlag, utan där har det antagits att det ser ut likadant för byggnadens delar, 

exempelvis att ytterväggarna består av samma komponenter överallt, om inte det funnits 

indikationer på annat. 

6.3 Energianvändning för fjärrvärme 

I detta arbete undersöktes fjärrvärmeförbrukning både månadsvis och timvis för att få en 

bild över hur den uppmätta energianvändningen ser ut. Orsaken till att även timvisa 

förbrukningen studerades beror på att det har funnits en möjlighet att få timvärden för 

fjärrvärmeförbrukningen vilken innebär att det finns en möjlighet att undersöka hur 

byggnaderna reagerar vid olika temperaturer vid kortare tidsintervall för både 

verksamhetstid och ”tomgång”. Detta kompletterades med studerandet av 

månadsförbrukning som också visar hur byggnaderna reagerar med utetemperaturen men 

med skillnaden att här jämnas byggnadens värmetröghet ut och brukarnas vanor och 
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tidsintervallet blir längre, vilket innebär att det att värdena bör bli jämnare och ett tydligt 

mönster bör gå att utläsa. 

6.3.1 Månadsvis energiförbrukning 

För Lillängens förskola går det att se att under vintern så finns det ett tydligt samband mellan 

utetemperatur och energianvändning och att sambandet är större än för vår/höstperioden. 

Däremot är det en större spridning i förbrukning för vår/höstperioden och som är större än 

de andra objektens för samma period och R² värdet för trendlinjen visar på att det inte är en 

stor korrelation mellan energiförbrukning och utetemperatur. Detta ställer frågan om det 

inte beror på brukarnas vanor under denna period. Exempelvis så kan det vara så att 

tappvarmvattenanvändningen ökar under denna period vilket kan bero på att 

gymnastikbyggnaden hyrs ut under denna period som skulle kunna innebära en högre 

tappvarmvattenanvändning. Den stora spridningen är någonting som kan behöva 

undersökas då skillnaden är nästan dubbelt så hög mellan lägsta och högsta värde under 

denna period utan att det går att förklara det med skillnad i temperatur. Eftersom vinterns 

värden är stabila och inte varierar alltför mycket beror nog denna skillnad under 

vår/höstperioden på brukarvanorna. En annan faktor som kan vara bidragande till 

spridningen av värdena och som beror på brukarnas vanor är användning av de markiser 

som finns utanpå byggnadernas fönster, som i sin tur påverkar solinstrålningen markant och 

är en rimlig bidragande orsak. Under sommarmånaderna går det att se att 

energiförbrukningen ökar med avtagande utetemperatur och detta är tydligt för Lillängens 

förskola, Tibbleskolan och Lövängsskola. Även för Bjurhovdasmyckets förskola går det att 

utläsa ett visst samband mellan utetemperatur och energiförbrukning under 

sommarmånaderna. Värdena som används är inte alltför många, då exempelvis Öman (1993) 

hade sammanlagt tio års värden vilken innebär 30 värden för sommarmånaderna. Även med 

detta faktum så går det att utläsa ett samband, vilket innebär att Fastighetskontoret bör se 

över värmesystemet så att det inte är någon uppvärmning under dessa månader. 

För Bjurhovdasmyckets förskola går det att avläsa ett samband mellan utetemperatur och 

energiförbrukning och som är snarlik för både vår/höstperioden och vinterperioden. 

Trendlinjen som beskriver vår/höstperioden har ett större R² värde än för vintern, vilket kan 

indikera att brukarvanorna spelar en viss roll där, då vädring och dörröppning kan leda till en 

ökad energiförbrukning. Tibbleskolans månadsvisa fjärrvärmeförbrukning uppvisar ett 

liknande samband för vinter- och vår/höstperioderna och samtidigt är förbrukningarna rätt 

så linjära och det är inte så mycket spridning vilket ger en indikation på att det är jämn 

användning av fjärrvärme för uppvärmning och tappvarmvattenanvändning. Lövängsskolan 

har en större spridning mellan värdena och R² värdena för vinter- och vår/höstperioderna 

ger en indikation på att brukarnas vanor vad gäller tappvarmvattnet spelar en roll. 

En möjlig osäkerhet vad gäller den månadsvisa energiförbrukningen är antalet värden som 

användes och som nämnts tidigare så hade Öman (1993) tillgång till 10 års värden vilket 

också leder till tydligare samband. I detta arbete hade det antingen kunnat bekräfta eller 

dementera det samband som går att se för objektens energianvändning sommartid, samt 

vår/höstperioden för Lillängens förskola. 
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6.3.2 Timvis energiförbrukning 

Vid undersökning av timvisa energiförbrukning valdes december månad och fem klockslag 

eftersom att solinstrålningen är ungefär likadan under månaden och det finns inte så stor 

skillnad mellan en klar och en mulen dag. Fem klockslag valdes så att både verksamhet och 

”tomgång” täcks. Med andra månader som har mer solinstrålning och en större skillnad i 

solinstrålning mellan en klar och en mulen dag, skulle det innebära att det är svårt att tolka 

resultaten, exempelvis ifall ett resultat beror på solen eller brukarvanor med mera. 

Det går att se att dagarna är uppdelade mellan verksamhetstid och ”tomgång” med en 

spridning i värdena, vilken är större för Bjurhovdasmyckets förskola och Lövängsskolan. 

Detta skulle kunna indikera på att byggnadernas värmetröghet bidrar till dessa skillnader, 

men även brukarvanorna spelar en roll, där tappvarmvattenanvändning, vädring och 

dörröppning kommer att bidra till skillnader mellan timme och timme även om de har 

temperaturer. Det som är mest intressant är Tibbleskolans timvisa energiförbrukning vilken 

är uppdelad på ett ytterst tydligt sätt mellan verksamhetstid och ”tomgång”. Under dessa 

perioder märks det en liten spridning av energiförbrukningen och höga R² värden vid 

”tomgång”, vilket indikerar att byggnaden reagerar snabbt på utomhustemperaturen, vilket i 

sin tur kan betyda att byggnaden har en låg värmetröghet och är inte speciellt bra på att 

bevara energi. ”Tomgången” på Lövängsskolan visar på en stor spridning av värdena och R² 

värdena indikerar på att byggnadens värmetröghet spelar en stor roll som i sin tur leder till 

en förskjutning i energiförbrukningen. Under verksamhetstiden är energiförbrukningen 

däremot mer beroende av utetemperaturen, vilket betyder att ventilationen spelar en stor roll 

då det hela tiden förs in kall luft som värms upp dels genom värmeåtervinning, men också 

genom aktiv uppvärmning.  

Det finns inte mycket information vad gäller timvis energianvändning för uppvärmning och 

detta är något som behöver studeras mera. Fler studier som undersöker hur olika faktorer 

påverkar den timvisa energiförbrukningen skulle vara välkommet, för att försöka utnyttja 

tillgången på denna information och få en bild över om det går att få information om hur bra 

byggnaden är utifrån ett uppvärmningsperspektiv.  

6.4 Elanvändning 

Den timvisa elanvändningen är, med några undantag, jämn för objekten mellan de olika 

temperaturintervallen där de kallare temperaturintervallen påvisar en högre elförbrukning, 

vilket stämmer överens med den kunskap som erhållits i litteraturstudien. Detta är logiskt 

och beror på att pumpar och belysning behöver användas. Däremot är det något som sticker 

ut och är svårare att förklara och det är att energiförbrukningen efter verksamhetstiden är 

högre för temperaturintervallet >15°C för vår/höst perioden, både för Tibbleskolan och 

Lövängsskolan. Detta är svårt att förklara och behöver en vidare undersökning under dessa 

perioder för att få fram orsaken till detta men en orsak som skulle ge upphov till denna 

skillnad är nattkylning. Eftersom det mesta är normalt vad gäller elförbrukningen så är det 

två saker som behöver göras för att sänka elförbrukningen, den ena är att se över rutiner vad 

gäller avstängning av utrustning som inte används och utifrån litteraturstudien går det att 
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notera att det kan vara bra att gå igenom utrustningen som används och rutinerna för 

avstängning av utrustning efter verksamhetstiden. Detta är en energibesparing som inte 

kräver någon större investering mer än att gå igenom rutinerna för detta och ta fram en plan 

ifall det saknas någon. 

Den andra biten för energibesparing vad gäller elanvändningen är att investera i 

energisnålare utrustning, och i detta arbete låg fokus på belysning och ventilationssystem 

som enligt Energimyndigheten (2007) står för mer än hälften av byggnaders elförbrukning. I 

litteraturstudien redovisades studier som påvisar en minskad energiförbrukning, både för 

beräknad och uppmätt. I resultatdelen redovisades besparingspotentialer på elanvändningen 

med hänsyn till litteraturstudiens som visar att det finns en energibesparing att göra för de 

olika objekten. Detta är något som skulle kunna vara ett intressant steg att gå, speciellt för 

Bjurhovdasmyckets förskola som enligt informationen som tillhandahölls i detta arbete 

redan använder belysningsarmaturer som går att belysningsreglera och i nuläget regleras 

manuellt på plats av personalen genom knappar på väggen. Denna förskola skulle kunna 

utnyttjas för att studera eventuella energibesparingar vid användning ljussensorer. Det skulle 

även behövas en studie över energibesparingen med behovsstyrd ventilation i svenska skolor 

och förskolor, för att få fram faktiska besparingar.  

En annan aspekt som är intressant att diskutera är skillnaden mellan belysningens och 

fläktarnas andel av elanvändning för de studerade objekten jämfört med Energimyndigheten 

(2007). Lillängens förskola och Tibbleskolan belysning står för 19,1 respektive 19,5 % av 

elanvändning vilket är lägre än de 32,5 % som Energimyndigheten (2007) redovisade , vilken 

kan härledas till att objekten använder energisnålare belysningen och även för Lillängens 

förskola som fortfarande har T8-lysrör så har det funnits glödlampor som bytts ut vilket 

förklarar belysningens elanvändning. Vad gäller fläktarnas elanvändning så ligger Lillängens 

förskolas elanvändning för fläktarna på ungefär samma nivå som Energimyndighetens 

(2007), vilket går att förklara med att även om tre av förskolans fem ventilationsaggregat har 

ett lågt SFP-tal, så är det de två äldre aggregaten som står för det största ventilationsflödet 

vilken även leder till denna andel av elanvändning. Bjurhovdasmyckets förskola har en andel 

på mellan 15,7 – 35,5 % för att ventilationssystemets SFP-tal antogs vara mellan 1 och 2 

kW/(m³/s) och det är ett rimligt antagande med hänsyn till ålder på aggregaten och 

Lövängsskolans ventilationsaggregats SFP-tal som är ungefär lika gamla. Vad gäller 

Tibbleskolans och Lövängsskolans elanvändning för ventilationssystemen så ligger deras 

andel på ca 18 respektive 17 %, vilket beror på att de har låga SFP-tal. 

Vad gäller den specifika fläkteffekten går det att notera att hus G på Lillängens förskola har 

gamla ventilationsaggregat som med tanke på deras ålder bör ha ett SFP tal på 3-4 

kW/(m³/s). Däremot så är det SFP tal på 1-2 kW/(m³/s) på övriga ventilationsaggregat, både 

förskolans andra byggnader men även de andra objektens. Detta innebär ungefär en 

halvering i elanvändningen för ventilationssystemet och här skulle en besparing kunna göras 

på ventilationen i hus G på Lillängens förskola. 
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6.5 Reflektion om ekonomiska aspekter samt miljöaspekter 

I arbetet behandlas energianvändning för förskolor och skolor, vilken har ekonomiska och 

miljöaspekter. Den första är den ekonomiska aspekten, vilken är ett av de främsta 

incitamenten till sådana arbeten, där man är intresserade av att sänka kostnaden för 

energianvändning, vad gäller uppvärmning samt elanvändning, med en rimlig 

återbetalningstid för de investeringarna som kommer göra, och då innebär ett sådant arbete 

att dels kartlägga hur mycket energiförbrukningen de olika delarna av en byggnads 

energianvändning står för samt vilka energieffektiviseringsåtgärder som finns, vilka ligger till 

grund för de beslut över de investeringar som kan komma att utföras. Utvecklingen i 

samhället där miljön har blivit alltmer i fokus och där energianvändning är en viktig del som 

diskuteras leder till att sådana arbeten är viktiga. Detta för att även om de nyare byggnaderna 

och lokalerna som uppförs har blivit energieffektivare, innebär det fortfarande en ökning av 

energianvändningen totalt sett. I detta arbete undersöks befintliga byggnader och då med 

fokus på energieffektivisering av dessa, vilket innebär en energibesparing.  Med en 

uppskattad area 35 miljoner m² för sådana verksamheter blir ett sådant arbete en viktig del i 

arbetet för minskning av energianvändning.   

6.6 Metod 

I detta arbete användes handberäkningar och för elanvändningen undersöktes två delar, vilka 

var belysning och fläktar i ventilationssystem, där energibesparingen beräknades med hjälp 

av beräkningar och uppmätta värden från litteraturstudien. En alternativ väg att hade varit 

att använda energisimuleringsprogram, vilken skulle kunna innebära noggrannare 

beräkningar och där det hade gått att beräkna timvisa energiförbrukningarna. Det skulle 

kunna stämma till viss del men innebär också att det krävs mycket mer kunskap om 

verksamheterna för att uppnå noggrannare resultat. Dels innebär det att det krävs mycket 

mer kunskap om byggnaderna och de system som finns installerade samt brukarnas vanor. 

För att kunna göra det skulle det dels kräva att arbetet enbart hade fokuserat på ett objekt 

och även med den begränsningen krävs det också mycket mer kunskap om hur allting 

samverkar i byggnaden. I detta arbete utfördes beräkning på månadsbasis för 

energianvändning för uppvärmning som också jämfördes med uppmätt värde för att se att 

det någorlunda stämmer och där uppmätt energiförbrukning studerades både månadsvis och 

timvis för att få en bild över hur byggnaden reagerar med ändrar utetemperatur. Detta ger 

också en ledtråd om vad som kan studeras i ett nästa steg för byggnaderna vad gäller 

uppvärmning. På elsidan undersöktes enbart den uppmätta elanvändning timvis för olika 

perioder och intervall och enklare beräkningar utförde över elanvändning för belysning och 

fläktarna i ventilationssystemen, där energibesparingsåtgärder föreslogs med hänsyn till 

litteraturstudien. Undersökningen av uppmätt elanvändning gav en bild över om 

elanvändning är jämn, vilken den borde vara i sådana objekt eller om det finns några 

avvikelser som borde undersökas närmare. Orsaken till att enbart litteraturstudien låg till 

grund för de energibesparingsåtgärder vad gäller ventilation och belysning är att det hade 

krävts att arbetet isolerats till enbart en av dessa och även då hade det krävts mycket mer 

kunskap om hur byggnaden används, därmed anses det vara tillräckligt att använda 
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litteraturstudien som grund i ett sådant steg, och att det i ett nästa steg krävs mätningar för 

att få fram faktiskt besparing som beror på mer än bara beräkningar, då hänsyn måste tas till 

praktiska detaljer, som installation, injustering med mera.    

  



53 

7 SLUTSATSER 

Syftet med detta arbete har varit att studera energianvändningen för några objekt för att få en 

bild över deras energianvändning och utifrån det föreslå energieffektiviserande åtgärder. För 

att uppnå syftet fanns det fyra frågeställningar som i arbetet har besvarats genom en 

litteraturstudie och en fallstudie som byggt på beräkning och undersökning av 

energianvändning. Utifrån detta kan ett par slutsatser för detta arbete dras.  

• Den första frågeställningen är vad det beräknade energibehovet är för uppvärmning och i 

arbetet valdes två objekt med låg energiförbrukning och två med hög energiförbrukning och 

utifrån detta går det att dra slutsatsen att skillnaden i energianvändning för uppvärmning 

mellan objekten beror på att de med högre energianvändning är äldre byggnader vilket 

återspeglas i klimatskalens olika delar, medan de med lägre energiförbrukning är nyare 

byggnader som är bättre isolerade. 

• Andra frågeställningen är hur den uppmätta energianvändningen ser ut och utifrån 

undersökningen av den uppmätta månadsvisa fjärrvärmeförbrukningen går det att se att 

objekten reagerar med utetemperaturen relativt stabilt med undantaget Lillängens förskola 

under vår/höst perioden där det uppstår skillnader, vilket skulle kunna härledas till 

brukarvanor såsom duschandet och användandet av markiser.  

• En annan slutsats som går att dra vad gäller den månadsvisa energianvändningen är att det 

går att se en tendens till ökad fjärrvärmeförbrukning med minskad utetemperatur på objekten 

under sommarmånaderna, vilket ej bör vara så det inte finns något uppvärmningsbehov under 

den perioden. 

• Vid undersökningen av den timvisa fjärrvärmeförburkningen går det att se att byggnaderna 

reagerar på utetemperaturen, men att det finns skillnader mellan objekten, vilken kan 

tillskrivas till värmetrögheten. Tibbleskolan har en i princip linjär förbrukning med små 

skillnader, både utanför verksamhet och vid ”tomgång”. För de andra objekten går det att se 

en större spridning av värdena och där Bjurhovdasmyckets förskola där det är stor spridning 

av värdena under verksamhetstid.  

• Den uppmätta timvisa elanvändningen studerades även för objekten, vilken visar att det är en 

jämn elanvändning under dygnets timmar, vilket innebär att det är ungefär samma mönster 

för de studerade dagarna. Det som skiljer är att det är ökad elanvändning vid kallare 

temperaturer.  Det är en sak som sticker ut vad gäller elanvändningen och det är mellan kl. 

18.00 och ca kl. 06.00 för Tibbleskolan och Lövängsskolan där det går att se en ökad 

elanvändning för temperaturintervall över 15 °C, vilka behöver undersökas vidare. 

• Tredje frågeställningen i arbetet var vilka energieffektiviserande åtgärder det finns för 

objekten. Dessa går att dela upp i två delar där den ena är energieffektivisering vad gäller 

uppvärmning och den andra är för elanvändning, där ventilation innebär en besparing för 

båda delarna. Ett byte av fönster och tilläggsisolering av tak innebär minskning 

transmissionsförlusterna för Lillängens förskola och Tibbleskolan. Tilläggsisolering av tak kan 

också innebära en minskad oavsiktlig ventilation för Lillängens förskola. För Tibbleskolan är 

tilläggsisolering av ytterväggarna ett till alternativ. Behovsstyrd ventilation är ett alternativ för 

att minska energiförbrukning för alla objekt. Fläktar med lägre SFP-tal skulle innebära en 

besparing på elanvändningen för Lillängens förskola. Effektivare belysning i form av LED-

belysning och/eller belysningsreglering skulle innebära minskad elanvändning för Lillängens 

förskola och Tibbleskolan men även för Bjurhovdasmyckets förskola och Lövängsskolan skulle 

kunna, dock har det ej utförts beräkningar för de två sistnämnda. 
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• Den fjärde frågeställningen i detta arbete är hur energibehovet kan minskas under 

verksamhetstiden samt under ”tomgång”. Under verksamhetstiden går det för ventilation och 

belysning minska energianvändningen genom att dels använda en energieffektiva 

komponenter men också tillämpa system för att enbart använda dessa två enligt 

verksamhetens aktuella behov. Vid ”tomgång” i byggnaden kan en minskning uppnås genom 

en förbättring av byggnadens klimatskal men också genom att undersöka vilken utrustning 

som ska vara i drift utanför verksamhetstiden och säkerställa att ingen annan utrustning 

används. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Under detta arbetes gång har det stötts på saker som det skulle vara av vikt att få mer 

kunskap om som skulle innebära dels bättre kunskap om energieffektivisering av byggnader 

men också minska osäkerheter vid beräkning. 

• Den timvisa elanvändningen vid ”tomgång” på Tibbleskolan är dubbelt så hög jämfört med 

Lövängsskolan under samma tid. Det behövs en studie som undersöker detta för att få in 

kunskap om vad som ger upphov till denna skillnad och som även skulle kunna innebära ett 

nästa steg i energieffektiviseringsprocessen. 

• Andelen köldbryggor är något som är av vikt vid beräkning av energianvändning och i detta 

arbete har förenklingen 20 % köldbryggor antagits då det inte har funnits några andra 

tabellvärden som tar hänsyn till konstruktionstyp, ålder och andra relevanta aspekter vad 

gäller köldbryggor. Det skulle behövas fler studier som undersöker köldbryggor i olika 

byggnader där hänsyn tas till de aspekter som påverkar andelen köldbryggor, så att det finns 

schablonvärden över köldbryggor. 

• Att använda uppmätta timvärden på fjärrvärmeanvändning verkar ej vara något som tillämpas 

i några andra studier vid skrivandet av detta arbete, då det inte har gått att hitta studier som 

undersöker detta. Därför skulle det behövas studier som undersöker den timvisa 

energianvändningen både beräknad och uppmätt, för att få en bild över hur olika faktorer 

påverkar den timvisa energianvändning och om det går att förbättra byggnaden med kunskap 

från dessa värden. 

• I arbetet användes rekommendationerna från Sveby för energiförluster på grund av vädring 

och dörröppnings. Enligt Sveby saknas det studier i en större utsträckning över dessa förluster 

för förskolor och skolor. Det behövs studier som undersöker dessa förluster för dessa typer av 

byggnader och här bör hänsyn tas till hur entréer ser ut, exempelvis om det är direkt ut mot 

det utsidan eller om det är en luftsluss och hur detta påverkar energianvändningen. 

• I litteraturstudien undersöktes behovsstyrning av ventilationssystem och där var det från 

skolor utanför Sverige. Det skulle behövas studier som undersöker energibesparingen för 

behovsstyrd ventilation i svenska skolor och förskolor. 

• Litteraturstudien visar på en energibesparing vid användning av belysningsreglering. Det 

skulle behövas studier över energibesparing vid användning av sådana system i svenska skolor 

och förskolor och här är Bjurhovdasmyckets förskola ett bra objekt för en sådan studie, då det 

är möjligt att reglera belysningen manuellt och automatiskt och det skulle passa sig att studera 

energibesparingar med olika belysningsstyrningssystem på denna förskola.  

• I detta arbete har inga beräkningar utförts för behovsstyrd ventilation utan en förenklad 

uppskattning utfördes utifrån de värden som uppnåtts i de studier som granskats i 

litteraturstudien och här skulle ett fortsatt arbete som utför beräkningar för dessa system och 

där hänsyn tas till investeringskostnader och återbetalningstid behövas.  
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BILAGA 1: ENERGIANVÄNDNING FÖR FÖRSKOLOR OCH 

SKOLOR I VÄSTERÅS STADS REGI 

Normalårskorrigerad energianvändning, fjärrvärme och el,  för 2016 för Förskolor i Västerås 

stads regi. 

Förvaltningsobjekt (förskolor) Area total 
(m2) 

Normalårskorrigerad 
energianvändning för 
2016 (kWh) 

kWh/m2 

53004 Vetterstorps Fsk 547 191 714 346,2 

57007 Talltorps Fsk 698 221 844 313,8 

57012 Lillängens fsk 1 182 330 557 275,1 

55006 Hökåsen 3 fsk 
Örtegrensvägen 8 

916 244 763 263,0 

55019 Mistelns Fsk 272 71 861 261,0 

56006 Kulten fsk (fibulask) 412 107 491 252,5 

51002 Barkarö 2 fsk Bygatan 1B 369 94 493 251,9 

55005 Hökåsen 1 fsk Ishavsvägen 182 46 355 249,2 

54005 Utanby Fsk 843 212 191 246,8 

52002 Bäckby N 1 665 420 310 245,8 

54003 Nordanby Fsk 1 093 271 970 245,3 

57011 Viksäng Södra Fsk 937 228 822 240,0 

51004 Gransångarens Fsk 1 091 262 421 237,1 

58003 Trankärrets Fsk 412 98 327 235,5 

54004 Vega Norra 256 60 739 234,2 

56008 Stigbergsgården 888 203 162 225,6 

51005 Hammarby fsk 743 168 702 223,4 

57004 Hamre Fsk  323 72 734 221,6 

57002 Ekebo fsk 173 38 839 221,0 

51006 Hammarbyängens fsk 168 37 257 218,0 

55014 Villebrådets Fsk 1 115 242 639 214,0 

56026 Bokens Fsk 306 65 408 209,2 

56007 Haga Fsk 695 144 546 204,8 

57010 Ullvi 1 fsk (54) 151 31 539 204,5 

51029 Erikslunds fsk 894 182 654 200,9 

55010 Rådjurets Fsk  1 042 211 775 200,7 

57008 Trossbackens Fsk 171 34 720 200,5 

58002 Tibble Fsk 962 182 577 185,8 

55012 Smålands Fsk 1 288 240 941 183,6 

57001 Bifrostens Fsk  1 285 239 031 181,9 

51008 S:t Gertruds fsk 349 64 339 180,7 

55126 Hemtjänst Gryta-Rönnby 196 35 519 178,3 

58001 Skogsgårdens Fsk 1 047 188 606 177,9 

55007 Luktärtens Fsk A 180 32 162 175,8 

57003 Ekhamra fsk 274 48 481 174,0 

57005 Sveaborgsvägen 30 134 22 963 170,6 

55007 Luktärtens Fsk E 180 31 089 170,4 

55007 Luktärtens Fsk D 180 30 838 167,7 

53003 Vetterslunds Fsk 1 035 174 955 166,1 

55007 Luktärtens Fsk B 180 29 922 163,7 

55007 Luktärtens Fsk C 180 28 852 157,9 

55007 Luktärtens Fsk F 180 28 341 154,7 
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54002 Kyrkbackens Fsk 735 114 673 153,4 

53002 Himlahöjdens fsk 172 25 210 145,1 

56017 Gryta Skoldaghem 521 75 118 141,0 

55013 Tillberga fsk 1-2  837 116 347 137,8 

57119 Lillhamra fsk 996 136 510 135,7 

51139 Kviksunds fsk 337 42 099 124,9 

51013 Enhagens fsk 325 41 188 124,6 

57009 Ullvi 2 fsk (10) 181 21 735 116,7 

57029 Vikingagården 294 34 226 115,3 

51003 Dingtuna fsk Landslagsgatan 588 62 305 104,7 

56149 Bjurhovdasmyckets fsk 1 700 173 889 101,1 

57085 Trollhattens fsk 248 20 860 84,1 

51045 Fredrikbergs fsk 795 66 444 83,6 

53080 Stenrikets fsk 243 19 111 78,6 

51048 Trollflöjtens fsk 324 20 991 64,8 

53037 Kristinagårdens fsk 236 14 239 60,3 

51046 Hammarbackens fsk 387 17 306 44,7 

53039 Solvägen 26 fsk 352 13 106 37,2 

53041 Vallby 1 Fsk 1 145 32 875 28,7 

54074 Bellmansgårdens fsk 419 10 987 26,2 

57105 Karlavagnens fsk 367 9 323 25,4 

53079 Oxbackens fsk 240 5 713 23,8 

54078 Rudbecksparkens fsk 418 9 696 23,2 

52001 Bäckby C (Sofiaskolan) 1 559 89 0,1 

 

 

Normaårskorrigerad energianvändning, fjärrvärme och el,  för 2016 för skolor i Västerås 

stads regi. 

Förvaltningsobjekt (skolor) 
Area total 
(m2) 

Normalårskorrigerad 
energianvändning för 
2016 (kWh) 

kWh/m² 

57025 Orrestaskolan 926 345 767 373,4 

53018 Mariabergsskolan 307 96 236 313,5 

55030 Tortuna kyrkskolan 990 297 798 300,8 

58012 Tibbleskolan 2 905 845 390 291,0 

52009 Håkantorpsskolan 6 171 1 550 273 251,2 

53019 Trollbacksskolan 2 098 524 651 250,1 

56016 Brandthovdaskolan 2 634 657 445 249,6 

53021 Vallby N skola 2 429 604 918 249,0 

51024 Fredriksbergsskolan 2 367 580 531 245,3 

51025 Lövhagsskolan 1 758 425 147 241,8 

53016 Fridnässkolan 948 214 521 226,3 

56015 Bjurhovda Öster 
gymnastiksal 

314 69 021 219,8 

57026 Storängsskolan 3 204 698 813 218,1 

56018 Lillhagaskolan 3 293 718 004 218,0 

57022 Ekbergaskolan 3 713 809 452 218,0 

53027 Vetterstorpsskolan 1 696 363 507 214,3 

55026 Rönnbyskolan+pav 7 253 1 551 304 213,9 

57024 Irstaskolan 8 468 1 805 029 213,2 
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52008 Fridhemsskolan 5 317 1 124 784 211,5 

53020 Vallbyskolan 3 562 744 675 209,1 

58010 Persboskolan 8 794 1 831 655 208,3 

55023 Hökåsenskolan 3 314 686 052 207,0 

54115 Herrgärdsskolan H 3 690 762 646 206,7 

54024 Skallbergsskolan 6 316 1 264 406 200,2 

53075 S:t Ilian 8 875 1 713 779 193,1 

56020 Skiljeboskolan 11 089 2 043 038 184,2 

57023 Hamreskolan 3 296 593 332 180,0 

54019 Blåsboskolan 5 430 967 571 178,2 

51028 S:t Gertrudsskolan 2 662 472 312 177,4 

56019 Malmabergsskolan 5 898 1 020 540 173,0 

57027 Viksängsskolan 8 995 1 545 579 171,8 

52011 Rösegårdsskolan 4 410 754 660 171,1 

55025 Piltorpsskolan 3 552 606 721 170,8 

55024 Ormkärrsskolan 4 227 709 226 167,8 

55029 Tillbergaskolan L-M 1 576 264 095 167,6 

51026 Nybyggeskolan 10 670 1 762 588 165,2 

55022 Apalbyskolan 6 256 1 022 359 163,4 

52007 Bäckbyskolan 14 284 2 320 758 162,5 

51023 Ekebyskolan 1 046 165 213 157,9 

51021 Barkaröskolan 4 272 673 126 157,6 

55098 Gula villan 257 39 027 151,9 

55031 Önstaskolan 8 757 1 296 433 148,0 

58009 Harakers kyrkskola 457 67 097 146,8 

52010 Hällbyskolan 6 281 871 321 138,7 

54021 Emausskolan 6 548 906 201 138,4 

56014 Bjurhovdaskolan 5 041 694 391 137,7 

55098 Vävstugan 160 20 011 125,1 

51136 Lövängsskolan 3 878 433 719 111,8 

55027 Sevallaskolan 698 65 307 93,6 

58011 Romfartuna kyrkskola 801 73 837 92,2 

54022 Gideonsbergsskolan 8 349 669 770 80,2 

55029 Tillbergaskolan H 6 218 297 449 47,8 

55029 Tillbergaskolan El 8 564 393 230 45,9 

54022 Gideonsbergsskolans 
Gymnastik 

846 20 905 24,7 
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BILAGA 2: PLANRITNINGAR ÖVER DE STUDERADE 

OBJEKTEN 

I denna bilaga redovisas planritningar för de studerade objekten. 

Lillängens förskola hus G 
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Lillängens förskola hus F 
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Bjurhovdasmyckets förskola 
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Tibbleskolan 
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Lövängsskolan 
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