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Abstract 

The examination has been performed at Bjerking AB, which is an architectural and engineering com-

pany. Bjerking AB has the ambition to be a member of Green Building. 

The Green Building program developed in year 2005 by The European Commission, the program is an 

environmental system with the aim to improving energy efficiency within the sectors of non-

residential buildings. The minimum requirements to participate the program are following: in new-

built buildings the calculated energy consumption must be 25 % lower than the requirements in the 

BBR (Building regulations) and in refurbishment the reduction must be 25 % lower than before the 

optimization. 

The aim of this study has been to examine and review the company Bjerking AB's energy efficiency 

work in the project of building the school/kindergarten S:ta Maria Alsike, where the goal is to get this 

building Green Building classed. A description of requirements to become a member of the Green 

Building has also accomplished in the thesis.  

The methods performed in this study are literature review, searches on the Internet, studies on the 

project database for facts/values, calculation of energy consumption and interviews of members of the 

Green Building.   

The following issues have been dealt with in the report;  

- Did the building in the project manage the requirement to achieve an energy consumption that 

is 25% lower than the requirements in BBR? 

- What technical measures/system was selected in the building? 

- What kind of cooperation was the project based on? 

- What is required for consultancy companies and real estate owners to become members of the 

Green Building? 

The study of the project and calculation of estimated energy consumption in the building, give the 

result 47 kWh/m
2
, year. This is 60 % lower than the requirements of BBR. The Green Building re-

quirement is that the building's energy consumption should be at least 25% less than the requirements 

in BBR. The building fulfills this requirement by a significant margin. It can therefore be concluded 

that the technical solutions carried out in the building are energy efficient. The project consisted of the 

cooperation shape “partnering ", which can be assumed to be a good form of cooperation in order to 

achieve an energy efficient building. The consultancy company Bjerking AB and the landlord Knivsta 

Pastorat has the potential to become members of Green Building, as Green Building Endorser respec-

tive Green Building Partner.  



Keywords: energy efficiency, requirements of BBR, technical systems, cooperation, consultancy 

companies, real estate owners, estimated energy consumption, partnering, Green Building Partner, 

Green Building Endorser.  
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Sammanfattning 

Examensarbetet har utförts på företaget Bjerking AB i Uppsala. Bjerking AB är ett arkitekt- och in-

genjörsföretag som bedriver konsultverksamhet inom sektorerna hus, anläggning och installation. Fö-

retaget arbetar mycket med energieffektivisering och har ambitionen att bli medlemmar i Green Buil-

ding. 

EU-kommissionen bildade Green Building – programmet år 2005. Green Building -programmet är ett 

miljöklassningssystem inom bygg- och fastighetsbranschen med fokus på energieffektivisering. Green 

Building bildades för att företag och fastighetsägare ska motiveras till att satsa mer på energieffektivi-

sering i sina lokaler, både i befintliga och nya. För befintliga byggnader är kravet att energianvänd-

ningen ska minska med 25 % jämfört med nuvarande energianvändning och för nybyggda byggnader 

är kravet att energianvändningen är 25 % lägre än BBR:s krav. De konsultföretag som bidrar till ener-

gieffektivisering av en byggnad kan bli ett Green Building stödjande företag om fastighetsägaren blir 

godkänd som en Green Building Partner. Fastighetsägare kan bli Green Building Partner antingen på 

företags- eller fastighetsnivå. 

Syftet med denna rapport är att redogöra för vad som krävs för att bli medlem i Green Building samt 

att undersöka och granska företaget Bjerking AB:s energieffektiviseringsarbete i specifika byggprojek-

tet S:ta Maria Alsike där målsättningen är att få byggnaden Green Building klassad. 

Metoder som utförts är litteraturstudie, sökningar på Internet, inhämtning av fakta/värden från bygg-

projektets projektdatabas, energiberäkningar samt intervjuer av medlemmar i Green Building. 

För att strukturera upp arbetet med rapporten har några frågor ställts. Frågeställningarna har styrt rap-

porten och handlat om hur konsultföretaget Bjerking AB och fastighetsägaren Knivsta Pastorat kan nå 

målet att bli medlemmar i Green Building, som stödjande företag respektive Partner. För att målet ska 

uppnås är huvudkravet att energieffektivisera en byggnad. Examensarbetet har  bestått av en under-

sökning av ett specifikt byggprojekt där konsultföretaget bidrar till energieffektivisering och där fas-

tighetsägaren har ambitionen att bli en Green Building Partner. De frågor som undersökts är följande; 

 

- I det specifika projektet, hur har varje konsultkategori konkret bidragit till målet om 25 % läg-

re energianvändning än BBR:s krav i den undersökta byggnaden? Vilka tekniska lösningar har 

använts? 

- I det specifika projektet, nåddes målet om minst 25 % lägre energianvändning än BBR:s krav i 

den undersökta byggnaden? 

- Kan Bjerking AB bli ett Green Building stödjande företag med hjälp av det undersökta projek-

tet? 

- Uppnår fastighetsägaren i byggprojektet kraven för att bli en Green Building Partner? 



- I det specifika projektet, hur har arbetsformerna/samarbetet sett ut under projekteringen gäl-

lande energieffektivisering? 

Kartläggningen av byggprojektet och beräkningar av förväntad energianvändningen gav resultatet att 

byggnadens energianvändning är 47 kWh/m
2
, år, 60 % lägre än gällande BBR krav. Green Building 

kravet är att byggnadens energianvändning ska vara minst 25 % mindre än BBR:s krav, därmed upp-

nås kravet med stor marginal. Slutsatsen är att de tekniska lösningar som utförts i byggnaden är ener-

gieffektiva. Samarbetet i projektet har bestått av partnering. En bra samarbetsform för att nå en energi-

snål byggnad, utifrån resultatet av den beräknade energianvändningen. Konsultföretaget Bjerking AB 

och fastighetsägaren Knivsta Pastorat har förutsättningar för att kunna bli medlemmar i Green Buil-

ding, som Green Building stödjande företag respektive Green Building Partner på fastighetsnivå.
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1. Inledning 

Examensarbetet har utförts på Bjerking AB i Uppsala. Bjerking AB är ett arkitekt- och ingenjörsföre-

tag som bedriver konsultverksamhet inom sektorerna hus, anläggning och installation. Företaget arbe-

tar mycket med energieffektivisering och har ambitionen att bli medlem i Green Building. 

1.1 Bakgrund 

Miljö- och energifrågor har de senaste åren uppmärksammats då klimatförändringar anses vara ett stort 

hot mot världen och dess befolkning. Politiker och forskare har i media varnat om följderna om inget 

görs för att motverka miljöförstöringar och den höga energianvändningen. Det har fattats många poli-

tiska beslut inom miljö- och energiområdet och åtgärder har vidtagits.  

Sveriges riksdag beslutade år 2005 om ett miljömål som innebär att användningen av energi ska mins-

ka (www.riksdagen.se/Proposition 2005/06:145). I programmet anges bl.a. målet att den totala energi-

användningen per uppvärmd yta för bostäder och lokaler ska halveras fram till år 2050. Även EU- 

kommissionen har lagt fram förslag på åtgärder som ska leda till att energianvändningen minskar 

(www.eu-upplysningen/Energi). I EU förväntas medlemsländerna effektivisera sin energianvändning 

med totalt 9 % från år 2008 till år 2017 (Sandberg, 2006).  

För att minska belastningen på miljön har energibesparande åtgärder inom byggbranschen blivit 

mycket viktigt, då bebyggelsen står för ca 40 % av den totala energianvändningen i Sverige. Byggna-

dernas låga energianvändning är väsentlig, då energianvändningen är den största bidragande faktorn 

till en byggnads miljöbelastning. (Wall, 2006). Förutom att belastningen på miljön minskar med redu-

cerad energianvändning, finns flera andra fördelar med energieffektivisering, t.ex. att driftkostnaderna 

minskar (Sandberg, 2006). 

En bidragande åtgärd för minskad energianvändning inom byggsektorn är införandet av olika system 

av miljöklassning av byggnader, detta har utförts sedan 1990-talet. Ett antal miljöklassningssystem har 

bildats, t.ex. LEED (amerikanskt miljöklassningssystem), BREEAM (engelskt miljöklassningssystem) 

och Green Building (EU:s miljöklassningssystem). 

Den senaste tidens uppmärksamhet kring klimatfrågan har ökat intresset av miljöklassning av bygg-

nader. Det har lett till att fler företag inom byggbranschen har intresserat sig för att profilera sig inom 

området, t.ex. genom att erbjuda energieffektiva byggnader och därmed vinna konkurrensfördelar på 

marknaden och samtidigt bidra till ett hållbart samhälle. 

För att företag och organisationer ska satsa mer på energieffektivisering i både nya och befintliga loka-

ler bildades, på initiativ av EU-kommissionen Green Building-programmet år 2005, ett miljöklass-

ningssystem inom bygg- och fastighetsbranschen. Kraven för befintliga byggnader är att nuvarande 

energianvändning ska minska med 25 % och för nya byggnader krävs att användningen av energin är 
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minst 25 % mindre än BBR:s krav. Genom att bli ett Green Building stödjande företag eller en Green 

Building Partner, får företaget bl.a. positiv uppmärksamhet och blir offentligt erkänt för sitt arbete 

med energieffektivisering. (www.fastighetsägarna.se/GreenBuilding) 

Det undersökta projektet i denna rapport har projekterats av Bjerking AB. Enligt Bjerking AB:s fak-

tamapp (2009) finns det tio olika områden av tjänster inom företaget och de är i stort sett heltäckande 

inom projektering av byggnader. För att vara med och bidra till att energianvändningen minskar har 

energieffektiviseringar i samband med projektering blivit en viktig del i företaget Bjerking AB (Ut-

vecklingsplan för Bjerking Green Design, 2009) 

För Bjerking AB är det aktuellt att bli ett Green Building stödjande företag, vilket innebär att de ska 

sprida information om Green Building, hjälpa fastighetsägare med energieffektivisering samt se till att 

fler fastighetsägare blir Green Building Partner (www.fastighetsagarna.se/Bli Stödjande företag). 

1.2 Frågeställningar  

Ett antal frågeställningar har specificerats för att strukturera upp arbetet med rapporten. 

 I det specifika projektet, hur har varje konsultkategori konkret bidragit till målet om 25 % läg-

re energianvändning än BBR:s krav i den undersökta byggnaden? Vilka tekniska lösningar har 

använts? 

 I det specifika projektet, nåddes målet om minst 25 % lägre energianvändning än BBR:s krav i 

den undersökta byggnaden? 

 Kan Bjerking AB bli ett Green Building stödjande företag med hjälp av det undersökta projek-

tet? 

 Uppnår fastighetsägaren i byggprojektet kraven för att bli en Green Building Partner? 

 I det specifika projektet, hur har arbetsformerna/samarbetet sett ut under projekteringen gäl-

lande energieffektivisering? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna rapport är att redogöra för vad som krävs för att bli medlem i Green Building samt 

att undersöka och granska företaget Bjerking AB:s energieffektiviseringsarbete i specifika byggprojek-

tet S:ta Maria Alsike där målsättningen är att få byggnaden Green Building klassad. 

1.4 Mål 

I examensarbetet har följande mål satts upp: 

 Redogöra för vad Green Building innebär. 

 Att ta reda på vilka energieffektiviseringsåtgärder som de olika konsultkategorierna tillämpat i 

det specifika projektet, för att energianvändningen ska bli minst 25 % lägre än BBR:s krav. 
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 Ta reda på om fastighetsägaren till byggnaden i projektet uppnår kraven som ställs för att bli 

Green Building Partner, samt vilka åtgärder som ev. krävs om kraven inte är uppfyllda. 

 Redogöra för företagets åtgärder för att bli ett Green Building stödjande företag, samt vad som 

ev. krävs om kraven inte är uppfyllda. 

1.5 Avgränsning 

För att arbetet med rapporten inte ska bli för tidsomfattande har en del avgränsningar gjorts. Rappor-

tens fokus har legat på företaget Bjerking AB och hur ambitionen att bli ett Green Building stödjande 

företag ska uppnås. Endast ett av företagets byggprojekt har studerats utförligt och tyngdpunkten har 

legat på energieffektiviseringsarbetet i projektet. Det undersökta byggprojektet är en anläggning bestå-

ende av två byggnader, en av byggnaderna består till största delen av bostäder och den andra är en 

förskola/skola. Endast den byggnad som består av förskola/skola har studerats eftersom Green Buil-

ding endast gäller lokaler. 

1.6 Metod 

Inledningsvis har en litteraturstudie utförts för att inhämta kunskaper inom de berörda ämnesområde-

na, t.ex. Boverkets Byggregler och energieffektivisering. Sökningar på Internet har i hög grad tilläm-

pats som metod för att finna information om Green Building, då det är ett relativt nytt miljöklassnings-

system och därför saknas litteratur i ämnet.  

Inhämtning av fakta och material från min externa handledare och hans kollegor på Bjerking AB har 

utförts. Genom att gå igenom material från projektdatabasen på företaget har en kvalitativ studie av ett 

specifikt projekt gjorts, för att få fram tillförlitliga resultat. Platsbesök har genomförts på byggarbets-

platsen för att se hur de olika konstruktionerna ser ut i realiteten. 

Beräkningar av förväntad energianvändningen i aktuell byggnad har utförts i energiberäkningspro-

grammet VIP+. 

Intervjuer har genomförts av tre företag som är medlemmar i Green Building, en Green Building Part-

ner på företagsnivå, en Green Building Partner på fastighetsnivå samt ett Green Building stödjande 

företag. Frågor ställdes för att ta reda på deras erfarenheter av medlemskapet. 
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2. Green Building  

Green Building bildades på initiativ av EU-kommissionen år 2005. Detta är ett steg i EU:s energi-

politik för att minska koldioxidutsläppen och beroendet av energikällor som är importerade. EU ger 

bebyggelsesektorn stor uppmärksamhet gällande energifrågan, eftersom energianvändningen i bygg-

nader är hög (ca 40 % av den totala energianvändningen). Potentialen för effektiviseringar inom områ-

det är god. Av EU:s totala energianvändning står kommersiella lokaler för 15 %, se diagram 1. Ener-

gianvändningen i kommersiella lokaler är 30 % högre än i bostäder. Green Building riktar sig till 

kommersiella lokaler (och andra lokaler som t.ex. skolor), d.v.s. byggnader bestående av endast bostä-

der kan inte bli Green Building klassade. 

 
Diagram 1. EU:s totala energianvändning, fördelat på transporter, industrier,  

hushåll och lokaler (www.eu-greenbuilding.org/New GreenBuilding Brochure). 

Green Building programmet infördes av EU i samband med att energideklarationer för byggnader 

lanserades. Vid energideklarationerna måste inte förslagen på åtgärder genomföras, krävs dock om 

fastighetsägaren är medlem i Green Building. I ett flertal länder har energimyndigheter och forsk-

ningsinstitut startat Green Building-projekt. De har till uppgift att sköta marknadsföring och samord-

ning för Green Building programmet. I Sverige är det Fastighetsägarna Sverige (intresse- och bransch-

organisation) tillsammans med Energimyndigheten som har hand om Green Building.  

Green Building programmet tillhandahåller riktlinjer och tekniska dokument som ska vara till hjälp för 

företag och organisationer som vill bli medlemmar i Green Building. De system i byggnader som kan 

energieffektiviseras har ett tillhörande dokument som innehåller förslag på åtgärder och hur de kan 

genomföras. Green Building tillhandahåller mallar för ansökningar till att bli Partner respektive stöd-

jande företag. Förslag på innehåll i det energiledningssystem som är obligatoriskt för Green Building 

Partners finns. 
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De företag med ambitionen att bli medlemmar i Green Building kan själva välja omfattning. Före-

tag/organisationer/fastighetsägare kan delta med befintliga byggnader, nya byggnader och/eller bygg-

nader som renoverats inom de senaste fem åren. Att vara medlem är kostnadsfritt, men innebär skyl-

digheter för företagen och fastighetsägarna om årlig återrapportering m.m. Antalet Green Building 

klassade byggnader var 200 stycken i maj år 2009, varav 113 av dessa finns i Sverige. 

Det finns två olika typer av deltagande i Green Building, Green Building Partner är till för fastighets-

ägare och Green Building stödjande företag vänder sig till företag som bidrar till att en fastighetsägare 

blir Partner. 

Kraven för befintliga byggnader är att nuvarande energianvändning ska minska med 25 % och för nya 

byggnader krävs att användningen av energin är minst 25 % lägre än det energikrav som gäller enligt 

gällande BBR (Boverkets byggregler)för aktuell byggnad. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för Stödjande Företag.pdf) 

2.1 Green Building stödjande företag 

Organisationer och företag som bidrar till att fastighetsägare arbetar med energieffektivisering i sina 

byggnader kan bli medlemmar i Green Building som stödjande företag. De stödjande företagen måste 

arbeta med marknadsföring av Green Building och stödja och hjälpa fastighetsägare på sin väg till att 

bli Green Building Partner. Det finns ett antal steg som måste utföras för företag som önskar bli Green 

Building stödjande företag. 

1. Innan ansökan skickas iväg: 

 En handlingsplan för arbetet med Green Building måste tas fram. 

 Vara ett stöd och en hjälpande hand i en fastighetsägares arbete med att bli Green Building 

Partner, d.v.s. aktivt bidra till energieffektivisering av den byggnad som fastighetsägaren an-

söker med. 

2. Ansökan skickas iväg och behandlas av Fastighetsägarna Sverige och av EU-kommissionen. Efter 

granskningen beslutas om företaget kan godkännas som Stödjande företag, godkännandet gäller sedan 

i tre år 

3. För att företaget ska få behålla miljöklassningen Green Building stödjande företag, krävs följande: 

 Handlingsplanen ska genomföras. 

 Årliga rapporter ska skickas till Fastighetsägarna Sverige och EU-kommissionen. 

 Efter tre år måste företaget bidra till att ännu en fastighetsägare blir Green Building Partner. 

(www.fastighetsagarna.se/Bli stödjande företag) 
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Företaget kan bli stödjande företag innan byggnaden har byggts, det räcker att byggnaden projekterats 

och att energiberäkningar och LCC -analyser är utförda. LCC (Life Cycle Cost) betyder livscykelkost-

nad, d.v.s. kostnaden för byggnaden/installationen under hela dess livslängd eller brukstid. Olika al-

ternativ jämförs så att det alternativet kan väljas med lägst kostnad totalt. (Bångens, 2007) 

Företaget kan dock inte bli medlem innan det företag som de stödjer har blivit Partner. De beräknade 

värdena måste verifieras när nybyggnationen är byggd och tas i bruk, värdena tas med i återrapporte-

ringen. (Broberg, 2009) 

2.1.1 Handlingsplan 

De företag som ansöker om att bli stödjande företag måste upprätta en handlingsplan, en mall på hur 

handlingsplanen för Green Building stödjande företag ska se ut finns att ladda ner på Fastighetsägarna 

Sveriges hemsida. Handlingsplanen ska innehålla följande: 

 Beskrivning av företaget. 

 Utsedd kontaktperson för Green Building ska namnges med tillhörande kontaktuppgifter, kon-

taktpersonen har ansvaret över följande: 

- Att ta fram en handlingsplan.  

- Att se till att handlingsplanen följs.  

- Kontakten med Fastighetsägarna Sverige och EU-kommissionen 

- Kontrollering av att alla redskap som krävs för att handlingsplanen ska kunna genomfö-

ras finns att tillgå, t.ex. budget och policy. 

- Rapportering av arbetet till företagets ledning samt informera densamma om några 

framsteg gjorts. 

- Årlig rapportskrivning till Fastighetsägarna Sverige och EU-kommissionen. 

 Hur företaget tänker göra för att marknadsföra Green Building? 

 Hur arbetet ska se ut med att inspirera fler fastighetsägare till att bli Partners? 

 Hur företaget ska kunna hjälpa fastighetsägare med det praktiska arbetet för att bli Partner? 

 En sammanfattning på engelska. 

När handlingsplanen är färdig ska den skickas till Fastighetsägarna Sverige som granskar den i samråd 

med EU-kommissionen. Efter att den skickats in tar det ungefär fyra veckor tills företaget får beslut 

huruvida de godkänns som stödjande företag eller inte. 

Handlingsplanen ska genomföras av det stödjande företaget och de ska årligen rapportera till Fastig-

hetsägarna Sverige och EU-kommissionen hur arbetet har gått. Bilagor ska skickas med för att visa hur 

de arbetat med Green Building (mall för återrapportering finns på Fastighetsägarna Sveriges hemsida). 

Företaget får fortsätta vara stödjande företag om EU-kommissionen och Fastighetsägarna Sverige är 

nöjda med rapporteringen och anser att företaget uppfyllt sin handlingsplan. 
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Tre år efter godkännandet av företaget krävs det att de bidrar till att ännu en fastighetsägare blir Part-

ner för att få ett förnyat förtroende som Green Building stödjande företag. Hur arbetet sett ut med att 

hjälpa fastighetsägaren att bli Partner rapporteras i den årliga återrapporten till Fastighetsägarna Sveri-

ge och EU-kommissionen. Om det stödjande företaget inte utfört det som stått i handlingsplanen, om 

den årliga återrapporteringen inte utförts eller om de i övrigt inte levt upp till de krav som ställs på 

stödjande företag kan EU-kommissionen säga upp medlemskapet i Green Building. 

Stödjande företag får marknadsföring av sitt energieffektiviseringsarbete genom publicering av EU-

kommissionen och Fastighetsägarna Sverige t.ex. med Green Buildings deltagarkataloger, reklam, 

databas, broschyrer och Internet. Företaget får rättigheterna att använda Green Buildings logo i sam-

band med verksamheter som innefattar Green Building.  

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för stödjande företag.pdf) 

2.1.2 Energieffektivisering av byggnad 

Förutom att upprätta en handlingsplan ska företaget som ansöker om att bli stödjande företag bidra till 

energieffektivisering av en byggnad. I energieffektiviseringsarbetet måste företaget aktivt delta med 

energieffektivisering av den byggnad som fastighetsägaren ansöker med till Green Building Partner. 

Byggnaden måste nå en energianvändning på minst 25 % mindre energi än gällande BBR-krav för 

aktuell byggnad (alternativt 25 % lägre energianvändning än tidigare vid befintlig byggnad). 

Gällande BBR beror på när bygglovet beviljats för aktuell byggnad. BBR 16 trädde i kraft 1 februari 

2009, men enligt övergångsregler får BBR 15 tillämpas till årsskiftet 2009/2010. BBR 15 trädde i kraft 

1 juli 2008 (www.boverket.se/BBR från 1994). Detta gäller med undantag för beräkningar av medel-

luftsflödet som ska beräknas enligt BBR 16 oavsett när bygglovet beviljats. (Broberg, 2009) 

Företaget som ansöker att bli stödjande företag kan även vara en hjälpande hand vid övriga krav som 

fastighetsägaren måste uppfylla för att bli Partner, t.ex. upprätta ett energiledningssystem och utföra 

energiberäkningar. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för stödjande företag.pdf) 

2.1.3 Fördelar med att bli stödjande företag 

Det finns fördelar med att bli ett Green Building stödjande företag: 

 Företaget får en positiv offentlig uppmärksamhet för deras arbete med att effektivisera energi. 

 De har rätt att använda Green Buildings logo. 

 Företaget blir offentliggjort på Fastighetsägarna Sveriges och EU:s hemsidor . 
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 Det ger nya möjligheter för uppdrag/projekt eftersom fastighetsägare som vill bli Partner 

lämpligen anlitar Green Building stödjande företag för hjälp med sitt energieffektiviseringsar-

bete.  

 Företaget kan nomineras till Green Building Awards, där det företag som arbetat bäst med 

energieffektivisering får ett pris. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för stödjande företag.pdf) 

2.2 Green Building Partner 

Fastighetsägare som vill bli medlemmar i Green Building kan ansöka om att bli Green Building Part-

ner. Två olika nivåer kan fastighetsägare välja att bli medlemmar på, företagsnivå eller fastighetsnivå. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för Green Building Partners.pdf) 

2.2.1 Företagsnivå 

För att bli Green Building Partner på företagsnivå krävs det att fastighetsägaren äger minst tio bygg-

nader inom Europa. Av det nuvarande fastighetsbeståndet måste 30 % eller mer uppfylla kraven för 

Green Building. En åtgärdsplan ska upprättas som visar hur användningen av energin ska minska och 

dessutom ska en inventering av byggnaden utföras. Om fastighetsägare utför byggnationer av nya 

byggnader måste kraven för Green Building uppnås av minst 75 % av dessa. 

I ansökan till Partner på företagsnivå måste fastighetsägare skriva på en försäkran om att de i minst 30 

% av deras befintliga byggnader har gjort inventeringar av energianvändningen. För fastighetsägare 

som deltar på företagsnivå med endast nya byggnader måste ansökan innehålla ett avtal där de försäk-

rar att de ska bygga minst en byggnad enligt Green Building kraven, budget och energiledningssystem 

ska bifogas.  

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för Green Building Partners.pdf) 

2.2.2 Fastighetsnivå 

De fastighetsägare som arbetar med energieffektivisering och vill bli Partners men inte äger minst tio 

byggnader kan välja att bli Partner på fastighetsnivå (fastighetsägare med fler än tio byggnader kan 

välja om de vill vara Partner på fastighetsnivå med en/flera byggnader, istället för företagsnivå). Före-

taget kan välja ut en eller flera byggnader, som uppfyller kraven för Green Building. En inventering av 

byggnaden ska utföras och därefter upprättas en åtgärdsplan som beskriver hur användningen av ener-

gin i byggnaden ska minska. Om byggnaden är ny ska den beskrivas detaljerat och utförliga beräk-

ningar av energin redovisas. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för Green Building Partners.pdf) 
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2.2.3 Krav för Partner –medlemskap 

De fastighetsägare som vill bli Green Building Partner måste uppfylla följande krav: 

 Energiinventering av den byggnad (gäller befintlig byggnad) som företaget vill klassa som 

Green Building. För nya byggnader ska energianvändningen beräknas utförligt. 

 Beskrivning av energianvändningen av den byggnad som fastighetsägare vill klassa som 

Green Building. 

 Åtgärdsplan för energieffektivisering inom företaget. 

 Beskrivning av energiledningssystemet inom företaget. 

 Skicka ansökan till Fastighetsägarna Sverige. 

 Införande av energiledningssystem. 

 Verkställande av åtgärdsplanen. 

 Årlig rapportering av sitt arbete med energieffektivisering till Fastighetsägarna Sverige och 

EU-kommissionen. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för Green Building Partners.pdf) 

Byggnader godkänns var för sig, d.v.s. det är inte verksamheten som godkänns. Byggnad som ska 

klassas som Green Building, får inte bestå av mer än 49 % bostäder. 

(Broberg, 2009) 

2.2.3.1 Energiinventering 

Information och tekniska dokument med förslag på åtgärder som kan vara till hjälp vid energiinventer-

ingen finns att tillgå från Fastighetsägarna Sverige. Energiinventeringen ska redovisa nuvarande ener-

gianvändning och en del system i byggnaden ska beskrivas på detaljnivå. Resultatet från inventeringen 

ska visa var de största vinsterna i energianvändningen kan göras. En prioritering av vilka åtgärder som 

ska utföras redovisas i åtgärdsplanen. Det är viktigt att energiinventeringen utförs av kompetenta med-

arbetare inom byggnads- och energisystem, t.ex. från ett Green Building stödjande företag.  

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för Green Building Partners.pdf) 

För nybyggnationer behöver fastighetsägaren ingen energiinventering, däremot måste en beskrivning 

av vilka system som installerats/ska installeras bifogas ansökan (Broberg, 2009).  

Energiinventeringar är i stort sett detsamma som energideklarationer till skillnad från att i inventering-

en finns kravet att åtgärderna måste genomföras (i energideklarationer finns inget krav på att åtgärder-

na måste genomföras). Genom att göra en energiinventering får fastighetsägaren många fördelar så 

som: 



10 

 

 Förslag på ändringar i energipolicyn och energimålen. 

 Energikostnaderna minskar p.g.a. större vinst för företaget och lägre driftkostnader. 

 Inomhusmiljön förbättras oftast. 

 Bidrar till ett mer hållbart samhälle. 

 Bättre relation till hyresgästerna eftersom fastighetsägaren intresserar sig för deras arbetsmiljö. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer Energiinventering, pdf) 

2.2.3.2 Energieffektiviseringskrav 

Green Building har krav på hur mycket energi som byggnaden ska spara för att bli klassad som Green 

Building. För befintliga byggnader som ombyggnad eller renovering utförts på, gäller krav på att 

byggnaden ska använda 25 % mindre energi än innan ändringen. Om byggnaden inte använder minst 

25 % mindre energi än innan ombyggnad eller renovering kan byggnaden bli godkänd om energian-

vändningen istället är 25 % lägre än det energikrav som gäller enligt gällande BBR för aktuell bygg-

nad. 

Om fastighetsägaren vill bli medlem med en ny byggnad, gäller krav på att användningen av energin 

är minst 25 % lägre än gällande BBR krav för aktuell byggnad. Redovisningen av beräkningarna av 

den planerade energianvändningen i byggnaden måste vara utförlig, noggrann och trovärdig. 

(www.fastighetsagarna.se/Bli Partner) 

Gällande BBR beror på när bygglovet beviljats för aktuell byggnad. BBR 16 trädde i kraft 1 februari 

2009, men enligt övergångsregler får BBR 15 tillämpas till årsskiftet 2009/2010. BBR 15 trädde i kraft 

1 juli 2008 (www.boverket.se/BBR från 1994). Detta gäller med undantag för beräkningar av medel-

luftsflödet som ska beräknas enligt BBR 16 oavsett när bygglovet beviljats. (Broberg, 2009) 

Medelluftflödet(qmedel), för t.ex. lokaler med elvärme i Uppsala (klimatzon 3), får tillgodoräknas för 

maximalt 1,0 l/s, m
2
 enligt BBR16. Det maximala tillägget för uteluftsflödet för nämnda exempel blir 

29,3 kWh/m
2
, år (45(qmedel-0,35)). I tidigare BBR angavs ingen övre gräns för hur stort medelluftflöde 

som fick tillgodoräknas. 

(Boverkets Byggregler, 2008, tabell 9.3b). 

2.2.3.3 Åtgärdsplan 

Efter inventering av energianvändningen, ska en åtgärdsplan innehållande konkreta åtgärder upprättas 

med hjälp av informationen i energiinventeringen. Syftet med åtgärdsplanen är att energianvändningen 

ska minska i den aktuella byggnaden och de beskrivna åtgärderna ska ge högsta möjliga energieffekt 

enligt LCC. Innehållet i åtgärdsplanen ska bestå av renoveringstidplan, budget och hur mycket energi 

som kommer att sparas. Om fastighetsägaren inte har egna standarder för hur effektivisering av ener-
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gianvändningen ska ske för olika delsystemen i byggnader, kan de få hjälp av de dokument som Green 

Building har (se kapitel 2.3). De rekommendationer som finns i deras tekniska dokument ska följas, 

även om företaget väljer att använda sig av egna mallar. Om fastighetsägaren inte följer sin åtgärds-

plan kan EU-kommissionen avbryta medlemskapet i Green Building. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för Green Building Partners.pdf) 

För nybyggnationen behövs ingen åtgärdsplan, enligt Broberg (2009) ska följande ingå i ansökan: 

 En beskrivning av fastighetens planerade uppvärmningssystem. t.ex. värmepump eller fjärr-

värme. 

 Förväntad energianvändning för respektive delsystem; värme, varmvatten och fastighetsel. 

 En tidplan som översiktligt beskriver den planerade byggnationen. 

 Energibesparingar i t.ex. procenttal. 

 Beskrivning av vilka tekniska lösningar som företaget planerar att installera för att energian-

vändningen ska bli högst 75 % av BBR:s krav. 

2.2.3.4 Energiledningssystem  

För de fastighetsägare som vill bli Green Building Partners finns kravet att de måste skaffa ett energi-

ledningssystem. En mall och andra dokument som kan vara till hjälp finns att få från Fastighetsägarna 

Sverige. Energiledningssystemet behöver endast vara grundläggande och det finns inga krav på ett 

certifierat system. Energiledningssystemet ska tillsammans med åtgärdsplanen bifogas ansökan.  

Om tillräcklig kompetens inom energiområdet saknas inom företaget som ansöker om Partner -

medlemskap kan de anlita t.ex. ett stödjande företag för att utforma energiledningssystemet (gäller 

även utformande av åtgärdsplan, rapportering etc.). Ansvaret ligger dock hos Partnern att åtgärderna 

genomförs och implementeras i organisationen. (Broberg, 2009) 

Det är bra om upplägget följer den standard som Green Building tillhandahåller, följande ska ingå: 

 En energipolicy. 

 Utformade mål för energiarbetet. 

 Vem som är ansvarig för energiarbetet. 

 En energiinventering. 

 En plan för hur målen i åtgärdsplan ska uppfyllas. 

Policyn och målen ska årligen utvärderas och vid behov ändras.  
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Åtgärderna i energiledningssystemet innehåller en hård och en mjuk del, den hårda delen innefattar 

energiinventeringen av byggnaden och den mjuka delen består t.ex. av personalens kompetens och 

motivation på energiområdet. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer Energiledning.pdf) 

Energipolicy 

Om fastighetsägaren inte redan har en energipolicy måste de skaffa sig en sådan, enligt Fastighets-

ägarna Sverige. Finns redan en policy för t.ex. miljön kan energipolicyn läggas till i den. Policyn får 

inte vara allmängiltig utan bör spegla fastighetsägarens tjänster, aktiviteter m.m. Genom energipolicyn 

görs en försäkran att fastighetsägaren hela tiden ska arbeta med energieffektivisering samt följa upp 

och uppfylla de energimål som angetts. 

Mål för energiarbetet 

Energimålen ska ha en koppling till energipolicyn, de ska kunna mätas och vara bestämda i tid. Målen 

ska vara tydliga och uppdateras regelbundet. 

Ansvarig för energiarbetet 

Det är viktigt att ledningen på företaget är involverade i arbetet med energieffektiviseringen för att det 

ska skapas så goda resultat som möjligt. Det är ledningen som har resurserna. För att arbetet ska fort-

löpa ska en ansvarig för energiarbetet tillsättas. Personen som ansvarar över energieffektiviseringsar-

betet ska inneha kompetens inom följande områden: 

 Energisystem 

 Byggnaders installationer 

 Taxekonstruktion för el (i förekommande fall även fjärrvärme och fjärrkyla) 

 Energiinventering 

 Beräkningar av lönsamhet (LCC -analys) 

Det är önskvärt att flera personer på företaget är involverade i energieffektiviseringsarbetet för att 

arbetet inte ska bli för ömtåligt, t.ex. om den ansvarige slutar arbeta på företaget. Den ansvarige har 

ansvaret över att utföra följande arbetsuppgifter, antingen själv eller genom att dela upp ansvarområ-

dena med andra: 

 Ta fram strategier för styrningen av energieffektiviseringsarbetet. 

 Sätta ihop en arbetsgrupp som har hand om energifrågorna. 

 Se till så att personerna i arbetsgruppen får utbildning i energieffektiviseringsområdet. 

 Sätta igång energieffektiviseringsprojekt samt föra dessa. 

 Utföra analyser av statistik om energi. 

 Se till att ledningen får information om energieffektiviseringsarbetet. 
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Personalens involvering i energiarbetet 

Rutiner som motiverar personalen att fortsätta arbetet med energieffektivisering bör införas på företa-

get. All personal kan involveras i arbetet genom att bl.a. uppmuntra dem till att inte slösa med energi 

på arbetsplatsen genom enkla saker, som att släcka belysning som inte används för tillfället. Informa-

tion och kommunikation är det som bidrar till fortsatt engagemang i energieffektiviseringsarbetet. 

Åtgärdsplan för energiarbetet 

En åtgärdsplan ska upprättas och innehålla följande: 

 Vilka åtgärder som krävs för att energimålen ska fullgöras. 

 Vem som är ansvarig för respektive åtgärd. 

 Respektive åtgärds utförandedatum, budget och hur mycket åtgärderna beräknas kunna spara. 

De mjuka åtgärderna, t.ex. ändringar av rutiner, kan oftast åtgärdas utan några större kostnader, där-

emot krävs det tid och därför kan det i vissa fall finnas behov av en nyanställning för att inte överbe-

lasta befintlig personal. De hårda åtgärderna, t.ex. inventeringar och mätningar av energin, kan kräva 

utbildning av personal och införskaffning av material.  

En årlig uppföljning bör utföras av energiledningssystemet för att se till att det ständigt förbättras. För 

att en uppföljning av åtgärderna lätt ska kunna följas bör det ske en dokumentation av vilka åtgärder 

som genomförts, vilka resultat respektive åtgärder har åstadkommits samt hur man planerar det fortsat-

ta arbetet. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer Energiledning.pdf) 

2.2.3.5 Rapportering 

För att se till att åtgärdsplanen följs och att energianvändningen blev som förväntad måste fastighets-

ägaren ha en Green Building kontaktperson. Kontaktpersonen ska ansvara för kontakten med Fastig-

hetsägarna Sverige och EU-kommissionen. Kontaktpersonen har ansvaret över följande: 

 Se till att lämpliga dokument skaffas fram eller finns på företaget, t.ex. budget och policy.  

 Ta hand om ledningen av de projekt som ska bidra till energieffektivisering. 

 Rapporteringen till ledningen i företaget av framstegen inom energieffektivisering. 

 Sköta den årliga rapporteringen av energiarbetet till Fastighetsägarna och EU-kommissionen. 

Green Building Partners kan välja att anlita ett annat företag, t.ex. ett Green Building stödjande före-

tag, för att bistå med rapporteringen. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för Green Building Partners.pdf) 
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2.2.3.6 Godkännandet av ansökan till Green Building Partner 

I ansökningshandlingarna, ska energiledningssystemet och åtgärdsplanen bifogas. Dessa handlingar 

granskas av Fastighetsägarna Sverige och EU-kommissionen, där tyngdpunkten läggs på följande: 

 Hur seriös är fastighetsägaren med energieffektiviseringsarbetet? 

 Har fastighetsägaren beskrivit åtgärdsplanen på ett utförligt sätt och har de motiverat till varför 

åtgärderna valts? 

 Innehåller energiinventeringen de väsentligaste förslagen till energibesparingar? 

 Finns en komplett redovisning av hur rapporteringen ska gå tillväga? 

Vanligtvis tar det ca tre månader från att ansökan skickats till besked, om fastighetsägaren är godkänd 

eller inte som Green Building Partner. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för Green Building Partners.pdf) 

2.2.4 Fördelar med att bli Partner 

Att vara Green Building Partner innebär många fördelar: 

 Fastighetsägaren får ett gott anseende och en officiell bekräftelse på sitt energiarbete, d.v.s. ett 

bevis på att fastighetsägaren är engagerade i miljö- och energiarbete. 

 Fastighetsägaren får det ekonomiskt bättre ställt, eftersom effektivisering av energin leder till 

besparingar på energin såväl miljömässigt som ekonomiskt.  

 De får en hjälpande hand att nå målet med att spara energi från ett stödjande företag, EU och 

Fastighetsägarna Sverige. 

 De har rätt att använda Green Buildings logo, vilket visar att de arbetar med energieffektivise-

ring. 

 Fastighetsägaren kan nomineras till Green Building Awards, där den fastighetsägare som arbe-

tat bäst med energieffektivisering kan få ett pris. 

 En positiv offentlig uppmärksamhet. 

 Det kostar inget. 

(www.fastighetsagarna.se/Riktlinjer för Green Building Partners.pdf) 
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2.3 Energieffektivisering av Green Building klassade byggnader 

I byggnaden finns olika möjligheter till att energieffektivisering. Exempel på tekniska system som 

Green Building rekommenderar tas upp i detta kapitel. 

2.3.1 Uppvärmning 

Uppvärmningen står för drygt hälften av den totala energianvändningen i lokaler. Därför kan stor be-

sparingseffekt uppnås med åtgärder i uppvärmningssystemet. Besparingar kan göras genom t.ex. för-

bättring av isoleringen eller skaffa ett modernare värmesystem. Genom sådana energibesparingar för-

bättras inomhusmiljön samtidigt som ekonomin gynnas. Det finns tre steg som bör följas för att få ett 

effektivare värmesystem: 

1. Bestäm vilken typ av inomhusmiljö som önskas med avseende på komfort. Använd komfort-

kravet som måttstock. 

2. Välj vilka värden som ska mätas för att använda som referensmått. 

3. Följ upp dessa värden regelbundet. 

När inventeringen av det nuvarande systemet utförs, bör det även innehålla vilka åtgärder som är möj-

liga och vilka besparingar som kan göras både ekonomiskt och energimässigt. Allt detta ska sedan 

ingå i handlingsplanen som skickas i ansökan till att bli Green Building Partner (gäller dock endast vid 

ansökan med befintlig byggnad). 

(www.fastighetsagarna.se/Kort_om_Uppvarmning.pdf) 

2.3.2 Nedkylning 

På grund av att de forskningsresultat om klimatförändringar som påvisar att det kommer att bli högre 

temperatur i Europa, är det rimligt att tro att behovet av att kyla ner byggnader kommer att öka i fram-

tiden. Eftersom byggnaders livslängd ofta är lång, så bör detta beaktas vid installation av system för 

nedkylning. Idag används ofta inget aktivt system för nedkylning, men för att inomhusmiljön ska bli 

komfortabel bör nya byggnader och ombyggnader anpassas efter detta behov. Enligt Green Buildings 

rekommendationer bör följande steg utföras i samband med projekteringen, byggandet och driften av 

byggnaden: 

1. Bestäm vilken typ av inomhusmiljö som önskas med avseende på komfort. Använd komfort-

kravet som måttstock. 

2. För befintlig byggnad: inventera system och konstruktioner samt avgör om kraven uppfylls 

med dem, se till så att utsidan på fastigheten inte värms upp för mycket och kontrollera hur 

mycket värme som förs över in i byggnaden. 

3. Anpassa inomhusmiljön individuellt och lokalt. 

4. För att minska upptagningen av värme bör passiva metoder användas. 
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5. Installera kylsystem som aktivt drivs av solen. 

6. Vid behov bör kylsystem som är högeffektiva användas. 

7. En viktig del är att de som sköter underhållet (driftstekniker) och de som använder fastigheten 

(hyresgästen) är utbildade i hur man använder kylsystemen och hur underhållet sköts. 

 

(www.fastighetsagarna.se/Kort_om_Nedkylning.pdf) 

Energianvändningen i form av luftkonditionering är stor i bl.a. kontorsbyggnader. För att minska på 

detta systems energianvändning är det bra att istället använda sig av tekniska system som är passiva, 

t.ex. isolering, nedkylning av byggnaden på nätterna och solavskärmare. Om luftkonditionering trots 

allt behövs, finns det ett antal tekniker som kan användas för att reducera användningen av energin. 

En inventering av byggnadens luftkonditioneringssystem, en handlingsplan för att följa upp energian-

vändningen, en beräkning av kostnaderna samt hur mycket energi som förväntas användas måste göras 

vid ansökan om att bli Green Building Partner. 

 

(www.fastighetsagarna.se/Kort_om_Luftkonditionering.pdf) 

2.3.3 Belysning 

Belysningen står för nästan en tredjedel av energianvändningen i byggnader, stor besparingseffekt kan 

göras genom granskning av detta system. Nedan följer ett antal åtgärder som Green Building anser kan 

utföras på belysningssystemet för att effektivisera energianvändningen: 

 Lågenergilampor  

 Rörelsestyrd belysning 

 Utföra ett bättre underhåll av belysningen. 

 Kontrollera att utformandet av belysningen är optimal. 

 

En optimering av energibesparade åtgärder på belysningen sker genom att kombinera olika sorter av 

lampor med olika typer av belysningssystem samt se till att belysningen används på ett besparande 

sätt. 

 

Vid ansökan till Green Building Partner bör följande ingå i åtgärdsplanen (om besparande åtgärder i 

införts i belysningssystemet): 

 System och komponenter för belysningen ska inventeras. 

 Bedöm resultatet av ev. mätning av hur mycket energi som besparats. 

 Göra en handlingsplan där företaget beskriver hur kostnadernas ska reduceras i samband med 

användandet av energin minskar. I handlingsplanen för belysningssystemet ska följande redo-

visas: 
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 Vad har man använt sig av för mått och varför. 

 En tidplan som visar när åtgärderna ska utföras. 

 Hur mycket energi som förväntas sparas. 

 Resultatet av handlingsplanen ska rapporteras. 

 

(www.fastighetsagarna.se/Kort_om_Belysning.pdf) 

2.3.4 Klimatskal 

Klimatskalet på byggnaden har stor inverkan på hur mycket energi som behövs för ovan nämnda sy-

stem; uppvärmning, nedkylning och belysning, det föreligger därför ett starkt samband mellan bygg-

nadens klimatskal och nämnda system. Vid ombyggnader och renoveringar är det väsentligt att opti-

mera klimatskalet genom t.ex. tilläggsisolering. Genom att åtgärda/optimera klimatskalet minskar 

behovet av att kyla ner respektive värma upp byggnaden, vilket annars kräver mycket energi. Vid om-

byggnader bör därför handlingsplanen innefatta valet av mått, varför måtten valts, en tidplan för infö-

randet samt vilka energibesparingar som förväntas göras. 

(www.fastighetsagarna.se/Kort_om_Byggnadens_klimatskal.pdf) 

2.3.5 Kontorsutrustning 

Det kan göras energibesparingar på utrustningen i kontor. Ett exempel på besparing är att undvika att 

utrustning står på stand-by läge i onödan. Vid ansökan till Green Building Partner ska det undersökas 

vilka energibesparingseffekter som kan göras gällande kontorsutrustningen och dessutom vad det kan 

tänkas kosta samt hur lång återbetalningstiden är. Slutligen ska en handlingsplan upprättas innehållan-

de de besparande åtgärderna som kan göras på energianvändningen. 

 

(www.fastighetsagarna.se/Kort_om_Kontorsutrustning.pdf) 

 

2.3.6 Benchmarking 

Uttrycket benchmarking av användningen av energi i byggnader innebär att det görs en jämförelse av 

energianvändningen i hela byggnader med några andra likartade byggnader. Som exempel kan det 

göras en jämförelse av elanvändningen i en byggnad utan luftkonditionering med ett antal andra bygg-

nader med likadant system. Vid en sådan jämförelse erhålls ett bra underlag inför en energiinventering 

av byggnaden så att en rimlig målsättning kan göras för energianvändningen i byggnaden. Vid ansö-

kan till Green Building förväntas att en benchmarking gällande energianvändningen görs. 

(www.fastighetsagarna.se/Kort_om_Benchmarking.pdf) 
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2.3.7 Tillämpade tekniska energieffektiviseringsåtgärder i Green Building klassade 

byggnader 

Nedanstående energieffektiviseringsåtgärder är exempel på vad som gjorts i byggnader som Green 

Building klassats.  

 Nytt styr- och reglersystem  

 Tilläggsisolering 

 Konvertering från olja till fjärrvärme 

 Energieffektiv belysning med närvarostyrning 

 FTX-ventilation 

 Behovsstyrd FTX-ventilation 

 Fjärrvärme/kyla 

 Grön el  

 Konverterar från olja och kylmaskiner till bergvärme och kyla med energimarklager 

 Installation av bergvärme  

 Byte till energieffektiva fönster 

 Rumsanpassad temperatur 

 Minskade driftstider för ventilation 

 Avstängd komfortkyla nattetid 

 Energieffektiva fasader, d.v.s. lågt U-värde och solskydd 

 Datoriserad styr- och reglerutrustning 

(GreenBuilding. – lyckade energieffektiviseringsprojekt i kommersiella fastigheter, 2009) 
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2.4 Erfarenheter från medlemmar i Green Building 

Intervjuer har gjorts av tre företag som är medlemmar i Green Building, varav två är Green Building 

Partners, ett på företagsnivå NCC Property Development och ett på fastighetsnivå Aspholmens Fastig-

heter AB samt ett företag som är ett stödjande företag Bengt Dahlgren AB. Frågor har ställts för att ta 

reda på deras erfarenheter gällande Green Building, samt energiarbete och åtgärder som har koppling-

ar till konceptet. 

2.4.1 Intervju av Green Building Partner på företagsnivå 

NCC Property Development var den första fastighetsutvecklaren i Europa som blev godkänd som 

Green Building Partner på företagsnivå med en ny byggnad, vilket betyder att minst 75 % av företa-

gets nybyggnader ska uppfylla kraven för Green Building . Eftersom de bygger sina projekt i egen regi 

är målsättningen att alla deras egna fastigheter ska uppnå Green Building kravet. 

Eftersom NCC Property Development har stort fokus på energi- och miljöfrågor, var medlemskap i 

Green Building ett naturligt steg.  De anser att Green Building är ett bra verktyg för att kommunicera 

sitt energiarbete med både kunder och media, eftersom det är enkelt och tydligt. En annan anledning 

till medlemskapet är att de ser en ökad efterfrågan av energieffektiva byggnader från sina kunder. De 

ser inga nackdelar med att vara medlemmar, utan enbart positiva erfarenheter av medlemskapet. Deras 

uppfattning och erfarenheter är dock att alla nyproducerade byggnader ska uppfylla Green Building 

kraven, oavsett om fastighetsägaren är medlem eller inte. 

NCC Property Development är dessutom miljöcertifierade enligt ISO 14 001, använder sig även av det 

internationella miljöklassningssystemet BREEAM, de är medlemmar i Stockholmsstads miljöpakt 

samt EU:s program Green-light (energieffektiv belysning). Miljöklassningen BREEAM använder de 

på kommersiella lokaler. Det undersöks även om de i framtiden ska använda sig av miljöklassnings-

systemen Svanen och Miljöklassad byggnad. 

Medlemskapet i Green Building har inneburit mer administrativt arbete för dem, t.ex. måste de årligen 

sammanställa alla deras Green Building projekt för att sedan redovisa för Fastighetsägarna. I projekten 

har de använt sig av ett intern koncept som de kallar ”Svenskt Kontorshus”, däri har de arbetat in 

Green Building kraven så att de alltid beaktas vid projektering av byggnader.(Hellman, 2009)  

2.4.2 Intervju av Green Building Partner på fastighetsnivå 

Aspholmens fastigheter AB har nyligen blivit en Green Building Partner på fastighetsnivå med tre 

egna fastigheter och är ett dotterbolag till fastighetskoncernen Castellum AB. Företaget förvaltar och 

utvecklar kommersiella fastigheter i Uppsala, Västerås, Örebro och Märsta. 

Företaget anser att det var lätt att ansluta sig till Green Building eftersom de sedan tidigare arbetat 

aktivt med energioptimering. Förutom medlemskap i Green Building är företaget miljödiplomerade 
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enligt Göteborgsmodellen, vilket är tänkt som ett alternativ till de internationella systemen ISO 14001 

och EMAS. Dessutom är företagets fastigheter miljödeklarerade enligt Miljörosen. 

De har hittills endast positiva erfarenheter av att vara en Green Building Partner och tycker att syste-

met är lätt att tillämpa. De tycker att konceptet ligger i linje med deras arbetssätt och är lätt att kom-

municera. Det har inte varit svårt att motivera fastighetsägare att ansöka om medlemskap i Green Bu-

ilding. Däremot är de av åsikten att det finns stor osäkerhet vilket miljöklassningssystem som kommer 

att gälla i framtiden, därmed väljer de att avvakta innan de använder sig av något ytterligare miljö-

klassningssystem. 

Företaget har upprättat ett energiledningssystem och anser att det inte varit så svårt eller medfört nå-

gon större kostnad. Medlemskapet har heller inte medfört till något större merarbete och de kan dess-

utom välja i vilken takt de vill ansluta fler fastigheter till Green Building. 

De sker pågående arbete med att ta fram dokument om hur arbetet ska se ut i projekt där målet är att få 

byggnaden klassad som Green Building. I tidigare projekt har de inte använt sig av någon speciell 

arbetsform, som t.ex. partnering, men tror att det kan vara ett bra sätt. De har heller inte tillämpat 

Energilotsens handledningar. 

(Johansson, 2009) 

2.4.3 Intervju av Green Building stödjande företag 

Bengt Dahlgren AB är ett teknikkonsultföretag som är arbetar inom alla delar inom bygg- och förvalt-

ning. Företaget fick i år (2009) Sweden GreenBuilding Award som Sveriges bästa Green Building 

stödjande företag, med följande motivering: 

”Bengt Dahlgren AB: Bengt Dahlgren var ett av de första konsultföretag i Sverige som arbetade för 

att deras kunder, framför allt i sina befintliga bestånd, skulle minska sin energianvändning med åt-

minstone 25 %. Hittills har företaget lyckats få 7 byggnader godkända i GreenBuilding programmet – 

vilket är fler än något annat stödjande företag har lyckats med i Sverige - och många fler är på gång. 

Utöver att ge direkt konsultstöd till fastighetsägare, bidrar Bengt Dahlgren AB dessutom med stora 

kompetenser inom energiområdet genom att ge sina kunder utbildning i just GreenBuilding.” 

(www.fastighetsagarna.se/GreenBuilding Award) 

Företaget blev ett stödjande företag med NCC:s byggnad Kaggen i Malmö år 2006, där de var med 

och bidrog till energieffektivisering av byggnaden. Anledningen till att de valde att bli medlemmar i 

Green Building är att det kändes som ett naturligt steg eftersom de redan sedan tidigare hade en miljö-

profil och arbetar med energieffektivisering. Andra miljöklassningar som de är medlemmar i är Miljö-

klassad Byggnad och Miljöstatus för byggnader. 
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Företaget har inga negativa erfarenheter av medlemskapet i Green Building, utan anser att konceptet 

fungerar som pådrivande för fastighetsägare att energieffektivisera sina byggnader samt att det ger 

uppmärksamhet för företagens arbete med energieffektivisering. De har heller inte haft några problem 

med att motivera fastighetsägare att bli medlemmar i Green Building. De fördelar som de hänvisat till 

har främst varit att konceptet är lätt att kommunicera med blivande hyresgäster/köpare samt att det gör 

fastighetsägarens energieffektiviseringsarbete synligt. 

Deras planer inför framtiden är att fortsätta arbeta med att klassa byggnader som Green Building, men 

de ser även att de flesta fastighetsägare är intresserade av att klassa byggnaden både som Green Buil-

ding och Miljöklassad Byggnad. 

De är av åsikten att det krävs arbete motsvarande en heltidstjänst för arbetet med Green Building, ef-

tersom företaget är stort med ca 300 anställda. Dessutom ser de att efterfrågan att klassa byggnader 

som Green Building är stor och ökande. 

För att underlätta arbetet med att ta fram energieffektiva byggnader har de upprättat ett internt doku-

ment med krav/riktlinjer för hur arbetet ska se ut vid framtagning av Green Building klassade byggna-

der. Energilotsens handledningar har inte tillämpats vid projektering av byggnader med ambitionen att 

få klassad som Green Building. 

Eftersom de är ett Green Building stödjande företag arbetar de som Green Building konsulter, de har 

t.ex. hjälpt blivande Green Building Partners att ta fram/beskrivit energiledningssystem. Företaget har 

erfarenheten att Green Building Partners inte upplevt den årliga återrapporteringen som svår och att 

energiledningssystemet som krävs enligt Green Building inte behöver vara så komplicerad. 

(Warfvinge, 2009) 
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3. Företaget med ambitionen att bli ett Green Building stödjande 

företag 

I följande kapitel redovisas information om Bjerking AB som har för avsikt att bli medlem i Green 

Building genom att bli ett stödjande företag. 

3.1 Fakta 

Arkitekt- och ingenjörsföretaget Bjerking AB grundades 1943 av teknikern Sven-Erik Bjerking, före-

taget hette då S-E Bjerking konsulterande ingenjörsbyrå i Uppsala, år 2002 fick företaget nuvarande 

namn. Idag består företaget av arkitekter och ingenjörer och bedriver konsultverksamhet med inrikt-

ning på sektorerna hus, anläggning och installation.  På senare tid har de i huvudsak arbetat med ener-

gibesparingar, ljudisoleringar, brandskydd, radon- och asbestsanering samt produktion av rapporter 

inom byggforskning och handböcker. Basen i verksamheten är att projektera byggnader, där de är 

delaktiga i alla faser i projekt i allt från små projekt till stora komplexa uppdrag. Andra verksamheter 

är att arbeta med utveckling av produkter och metoder samt uppdrag innehållande forskning och ut-

redningar. 

Företaget ägs av personal sen 1957 och år 2009 var det 171 stycken anställda fördelade på kontor i 

Uppsala, Stockholm och Enköping, majoriteten av de anställda arbetar på Uppsala-kontoret. Det finns 

tio olika områden av tjänster på Bjerking AB och därmed är de i stort sett heltäckande inom sitt ar-

betsområde. De anställda jobbar mycket i team och det skapas därför ett bra flöde i arbetsprocesserna. 

(Faktamapp Bjerking AB, mars 2009) 

3.2 Organisationen 

Bjerking AB:s organisation består av styrelsen, ledningen samt de olika avdelningarna: 

 Arkitektur  

 El & Styrreglering 

 Konstruktion Trä & Byggfysik 

 Konstruktion Hus & Industri 

 VVS & Energi 

 Projekt- och byggledning 

 Anläggning  

 Miljö- och Geoteknik 

 Mät & GIS 

(Utvecklingsplan för Green Design, 2009) 
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3.3 Miljö- och energiarbetet 

För att bli medlem i Green Building krävs att företaget är insatt i miljö- och energiarbete och att kun-

skaperna tillämpas i de projekt som utövas av företaget. Företaget är intresserat av att bli Green Buil-

ding stödjande företag och har haft som målsättning i åtminstone två av de senaste projekten att ener-

gianvändningen i byggnaderna ska vara minst 25 % lägre än BBR:s krav. 

3.3.1 Kvalitets- och miljöpolicy 

Företaget har en kvalitets- och miljöpolicy, i den beskrivs att företaget arbetar på ett sätt som säkerstäl-

ler en hållbar samhällsutveckling. I policyn anges bl.a. även att företaget medverkar till en god be-

byggd miljö och effektiv hushållning av energin genom deras samlade kompetens inom området. 

(Kvalitets- och miljöpolicy, 2009) 

3.3.2 Miljöstyrning i projekt 

För att säkerställa att arbetet i projekten tar hänsyn till miljön, har företaget upprättat ett dokument 

som kallas för ”Miljöstyrning i projekt”. Eftersom projekteringsskedet innefattar många val, ställ-

ningstaganden och prioriteringar så är det väsentligt att miljömålen integreras initialt i projektarbetet. 

Det har ställts upp fyra punkter i dokumentet; ”1.Fastställande av miljömål i projektet”, ”2. Den pro-

jektanpassade miljöplanen”, ”3. Uppföljning, dokumentation” och ”4. Redovisning”.  

Under punkt 1 tas det upp att det är viktigt att, förutom kraven från miljöbalken och kommunen, im-

plementera beställarens ev. miljöprogram/miljöpolicy för att på ett tidigt skede få in miljömålen i pro-

jektet. Punkt 2 beskriver att kraven måste vara konkreta och genomförbara för att det ska vara relevan-

ta i projektet, d.v.s. målen får inte vara ideologiska och övergripande. Nästa punkt beskriver att det är 

väsentligt att kraven/målen följs upp under projektets gång. Till sist ska punkterna i miljöplanen kon-

trolleras och lämnas över till beställaren när projektet när klart. 

(Miljöstyrning i projekt, 2009) 

Upplägget i dokumentet för miljöstyrning i projekt skulle även kunna tillämpas för energistyrning i 

projekt, dock behöver vissa ändringar och kompletteringar utföras och därefter namnge den som 

”Energistyrning i projekt”. Detta dokument kan sedan användas i företagets samtliga projekt, där am-

bitionen är att skapa en energieffektiv byggnad. 

3.3.3 Green Design 

För att kunna marknadsföra företagets miljö- och energiarbete har de utvecklat ett dokument som kal-

las ” Green Design”. Med ”Green Design” menar företaget i huvudsak begreppen hållbart samhälls-

byggande och energieffektivisering. Konceptet ”Green Design” innefattar också olika slags energiut-

redningar, bedömningar och inventeringar av miljö, beräkningar och simuleringar av energi, energide-
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klarationer, LCC, LCA (Life Cycle Assessment) etc. Företaget ska även upprätta ett miljöledningssy-

stem som ska användas i hela verksamheten  

(Green Design – Hållbara lösningar, 2009) 

Målsättningen med konceptet ”Green Design” är att få fler uppdrag som är profilerade inom området 

energi och miljö. För att målet ska nås är det därför viktigt att ha ett antal referensobjekt som kan an-

vändas, t.ex. en/flera Green Building märkta byggnader. 

(Utvecklingsplan för Bjerking Green Design, 2009) 

3.3.4 Energisimuleringar 

Energisimuleringar är ett bra verktyg i samband med projektering av t.ex. energieffektiva byggnader 

som har målet att klassas som Green Building. Företaget har köpt in ett energisimuleringsprogram i 

3D-modell (IES-VE) som ska användas i samband med projektering av energieffektiva byggnader. 

3.3.6 Energiberäkningsprogram 

Att använda sig av ett energiberäkningsprogram är ett bra sätt för att upptäcka mindre bra lösningar 

redan under den tidiga projekteringsfasen. Flera olika lösningar testas för att hitta den optimala och 

lägsta energiförbrukningen för den aktuella byggnaden. Företaget använder sig av ett antal energibe-

räkningsprogram i samband med projektering. Energiberäkningsprogram som används är VIP+, 

Enorm, Ida och Riuska. (Nordmark, 2009) 
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4. En studie av ett byggprojekt där ambitionen är att få byggna-

den Green Building klassad 

I detta kapitel redovisas den studie som gjort av ett specifikt byggprojekt där avsikten är att byggnaden 

ska bli klassad som en Green Building. För att företaget ska bli godkänd som ett stödjande företag 

krävs att de är ett stöd och är en hjälpande hand i en fastighetsägares arbete med att bli godkänd som 

Partner. Detta innebär ett aktivt arbete med att få en byggnad att bli energieffektiv, d.v.s. att byggna-

den använder minst 25 % mindre energi än gällande BBR krav för aktuell byggnad. För att få fram all 

information har sökningar och efterforskningar gjort ur projektets databas samt muntlig information 

från medarbetare i aktuellt projekt.  

Beräkningar av energin i studerad byggnad har utförts för att ta reda på hur hög uppskattad energian-

vändning är i byggnaden och om de därmed når kravet med minst 25 % lägre energianvändning än det 

BBR krav som gäller för aktuell byggnad (BBR 15). 

4.1 Information om den aktuella byggnaden 

Projektet benämns Sankta Maria Alsike, Knivsta-Vrå 1:320 (kv. Granriset) och är en nybyggnad av 

skola/förskola, bostäder inkl. gruppboende, övernattningslägenheter, kök/matsal samt kafé/öppen för-

skola och kapell. (Programbeskrivning Knivsta Pastorats Alsikeprojekt – Kv. Granriset, Vrå 1:320) 

I denna studie kommer endast den del av byggnad (se figur 1.) som är avsedd för skola och förskola att 

studeras, eftersom Green Building endast avser lokaler och inte bostäder. Skolan består av en lågsta-

dieskola (friskola) för 125 barn med 5 klasser á 25 barn, yta ca 10 m
2
/barn. Förskolan består av fyra 

avdelningar á 20 barn, totalt 80 barn, med en yta på 8-10 m
2
/barn. Kök och matsal för skola och för-

skola ska placeras i den gemensamma anläggningen som innehåller bostäder, därför tas de inte med i 

min studie (Program Funktioner och Ytor, 2008). Se bilaga 1 respektive 2 för översiktsritning av 

byggnadens plan 1 respektive plan 2. 
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Figur 1. Det blåmarkerade taket visar den byggnad i anläggningen S:ta Maria  

Alsike som har tagits med i studien. 

Nedan visas gestaltning av anläggningen utförda av arkitekter i projektet, figur 2 visar förskola (plan 

1) och skola (plan 2) och figur 3 visar hela anläggningen sett från gatan. 

 

Figur 2. Gestaltning av förskola/skola, sett från innergården. (Sammanställning, gestaltningsidéer). 

 

Figur 3. Gestaltning av hela anläggningen S:ta Maria, där den förskola/skola är den gula byggnaden 

till höger i bild sett ifrån gatan (Sammanställning, gestaltningsidéer). 
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4.2 Samarbetsformen i projektet 

Det krävs en helhetssyn i ett projekt med målet att få byggnaden energieffektiv. För att målet med en 

energieffektiv byggnad ska uppnås måste det i den tidiga delen av projekteringsfasen studeras vilka 

tekniska system och vilken byggnadsutformning som är lämplig att tillämpa.  En projektgrupp bör 

under byggprocessen vara sammansatt av experter som inte byts ut under projektets gång. På så sätt 

får alla ett gemensamt ansvar. Dimensioneringen av byggfysiken bör tas fram som ett särskilt ansvars-

område som, från början till slut följs upp av en energi- och miljösamordnare. Om alla aktörer samar-

betar redan i början av projektet ökar förståelsen för de olika kunskapsområdena. (Wall, 2006) 

För att nå målet om en energieffektiv byggnad är det mycket viktigt att alla aktörer som deltar i pro-

jektet drar åt samma håll, om så sker kan resultatet bli en mycket energieffektiv byggnad. (Sandberg, 

2006) 

4.2.1 Partnering 

Byggprojektet som studerats genomförs som en generalentreprenad i samarbetsformen partnering 

med de fyra parterna; beställaren Knivsta Pastorat, entreprenören NCC Construction Sverige AB, arki-

tekten White Arkitekter AB och teknisk konsult/projektledningen Bjerking AB (se figur 4).  Arbetssät-

tet och målet i projektet ska skapas gemensamt och en överenskommelse ska göras mellan de fyra 

parterna, se figur 5. Projektorganisationen ska vara integrerad mellan partnerna, men de strikta an-

svarsgränserna ska behållas. Dessutom ska den gemensamma strävan rikta sig till den lägsta produk-

tionskostnaden, rätt kvalitet, fullgod funktion samt beakta driftsekonomin i förvaltningsskedet. Det 

grundläggande arbetssättet ska bestå av öppenhet och förtroende. (Administrativa föreskrifter för ge-

neralentreprenad i samarbetsform, 2008). 

 

 
Figur 4. Fyrpartsavtal för projektet  Figur 5. Arbetssättet vid partn- 

S:ta Maria Alsike.   ering (Karlsson & Johansson, 2004). 
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Partnering är ett sätt att strukturera upp samarbetsformen i byggprojekt. I denna samarbetsform löses 

uppgiften tillsammans och utgår ifrån förtroende, öppenhet och det innebär också att alla parter deltar 

på ett tidigt stadium och att alla kompetenser utnyttjas optimalt. (Sandberg, 2006) 

I samarbetsformen partneringen sker i början en brainstorming (i s.k. workshops) för att få fram visio-

ner, delmål och mål för projektet. Dessa mål redovisas sedan i en s.k. Partneringdeklaration, vilket är 

ett slags moraliskt kontrakt (Partneringdeklaration, 2008).  

Enligt Karlsson & Johansson (2004) är syftet med partnering att ”uppnå ökad måluppfyllelse, högre 

kostnadseffektivitet och kortare projekttid genom att samverka bättre och åstadkomma en win-win 

situation för inblandade aktörer”.  I projekt behövs en styrgrupp som beslutar om det som förberetts i 

projektgruppen. Styrgruppen ska bestå av en representant från de respektive partnerna i projektet. 

(Karlsson & Johansson, 2004) I projektet S:ta Maria Alsike finns en sådan styrgrupp med representan-

ter från de fyra partnerna. Hur organisationsplanen i nämnda projekt är uppbyggt ses i figur 6. 

 

 

 

 

 
Figur 6. Organisationsplan för projektet S:ta Maria Alsike (Partnering, vad är det?, 2009). De grönt 

fyllda rutorna är den del av projektet som tas upp i rapporten. 

4.2.2 Generalentreprenad 

När en byggprocess genomförs kan den utföras som en generalentreprenad eller totalentreprenad. Vid 

genomförandet av denna byggprocess har generalentreprenad valts. Entreprenaden upphandlas efter att 

projekteringen är helt klar som en utpräglad generalentreprenad. D.v.s. ett byggnadsprogram upprättas, 

sen arbetas det fram ett komplett upphandlingsunderlag av anlitade projektörer, till sist ska den upp-

handlade entreprenören bygga byggnaden enligt upphandlingsunderlaget. (Abel & Elmroth, 2008) 

Vid generalentreprenad i samarbetsformen partnering upphandlas entreprenören i ett tidigt skede för 

att på detta sätt ha möjlighet att vara med i projekteringen redan under systemhandlingsskedet. Entre-

prenören ska ta fram riktkostnader som beställaren ska ta ställning till, antingen tas beslut att genomfö-

ra eller avbryta projektet. (Administrativa föreskrifter för generalentreprenad i samarbetsform, 2008) 
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4.1.2 Projektserver 

För att samarbetet mellan de olika parterna i projektet ska fungera på ett bra sätt har en projektserver 

skapats där alla inblandade i projektet sparar ner sina filer och dokument (IT-möte nr.1, 2008). Dess-

utom finns en plan för när olika möten ska ske och i vilka intervall, t.ex. styrgruppsmöten, projekte-

ringsmöten och byggmöten (Förslag till mötesplan, 2008). 

4.3 Energiarbetet i projektet 

Det är viktigt vid nyproduktion av byggnader att det redan vid förstudien diskuteras vilken energiam-

bition som gäller. Ambitionen ska sedan konkretiseras i krav. Kraven bör sedan arbetas in i projektets 

övergripande måldokument för att sedan föras vidare till de olika projektörerna och entreprenören. För 

att kontroll ska kunna ske att kraven, i detta fall energikraven, uppfylls, är det viktigt att kraven är 

tydligt formulerade i programskedet. D.v.s. energikraven måste ställas tidigt för att sedan kontrolleras 

under projektets gång ända fram till slutbesiktning och drifttagande. Det är fördelaktigt att en energi-

ansvarig tillsätts som har ansvaret genom hela projektet för energistyrningen. (Andersson m.fl., 2009) 

Den energiansvarige för byggprojektet ser till att anvisningar arbetas fram, dokumenteras i handlingar 

och ser dessutom till att energikraven utförs (Sandberg, 2006). 

I aktuellt projekt har energikraven formulerats i ett dokument som benämns ”Styrande dokument – 

Energi” (bilaga 3). Under rubrik 4.3.3. beskrivs kravdokumentet, dess innehåll redovisas sedan under 

rubrikerna 4.3.5 – 4.3.11. Byggherren har dessutom upprättat ett tekniskt program med olika önskemål 

och Energilotsen har tillämpats för att alla aktörer i projektet ska ta hänsyn till energianvändningen i 

den projekterade byggnaden. 

4.3.1 Tekniskt program 

I det tekniska programmet för projektet anges att byggherren har önskemål om ett tungt och välisolerat 

hus med låg underhållskostnad. Byggherren har ambitionen att förvalta byggnaden under lång tid, 

därför ska det i projektet inriktas på att använda system och material med god livslängd och låga un-

derhållskostnader. Goda miljöval med naturliga material ska prioriteras i projektet. Den övergripande 

nivån för ambitionen i projektet ska vara att hitta lägsta totala livscykelkostnad (LCC), till stöd för 

detta ska Energilotsens handledningar användas. (Tekniskt program, 2008) 

4.3.2 Energilotsens handledningar 

Energilotsen är en hjälp för de som under byggprojekteringsprocessen vill ta rätt beslut med hänsyn 

till energianvändning och inneklimat, se figur 7. För alla inblandade i projekteringen finns handled-

ningar för respektive kategori, t.ex. en handledning för byggherren, en handledning för arkitekten etc. 

(Energilotsen, 2009) 
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Energilotsen hanterar energirelaterade frågor vid projektering av byggnader samt dess byggande och 

förvaltning. Energilotsen fungerar som ett programstöd och innehåller fyra delar; energihjälpen, bygg-

herrespecifikation, energiberäkning och energideklaration. (Sandberg, 2006) Det är de två förstnämnda 

som tillämpats i det undersökta projektet. I projektet har energilotsen använts för att målet med en 

energieffektiv byggnad lättare ska kunna uppnås och för att alla inblandade i processen ska vara insatta 

i vad som krävs av respektive aktör. 

 

Figur 7. Proceduren vid handledning med hjälp av Energilotsen (www.energilotsen.nu).  

4.3.3 Styrande dokument för energi 

I ett projekt med målet att skapa en energieffektiv byggnad bör det bestämmas vilka krav som gäller 

för den energimässiga aspekten av byggnaden. Detta kan t.ex. göras i ett tekniskt programkravs-

dokument. Dokumentet kan ses som ett slags verktyg eller måldokument för att processen med energi-

effektiviseringen ska underlättas.  Programkrav för energi kan bestå av krav för t.ex. byggnadssystem, 

ventilationssystem, belysningsinstallationer, värmesystem etc. Programkraven i sin tur kan t.ex. inne-

hålla förslag på skall- och bör krav, hur de ska verifieras etc. (Sandberg, 2006) 

I det specifika byggprojektet har det upprättats ett Styrande dokument för energi (se bilaga 3). Det 

styrande dokumentet om energi innehåller grundläggande krav som ställs på de olika konsulterna och 

parterna i projektet.  Detta dokument kan ses som ett slags måldokument/programkrav för energieffek-

tiviseringen i projektet. 

Olika energiklasser anges för en del system i projektet. Det går att välja från A – D, där A är den bästa 

tillgängliga tekniken, B motsvarar LCC-nivån, C motsvarar BBR:s regler, D avser den lägsta invester-

ingskostnaden. Fördelen med ett sådant klassningssystem är att det ofta underlättar processen i projek-

tet. Systemet med olika energiklasser för delsystemen i byggnaden används även i Energilotsen (se 

kap. 4.3.2). (Sandberg, 2006)  

I dokumentet redovisas först de allmänna förutsättningarna, där nämns bl.a. att Energilotsens handled-

ningar skall beaktas av samtliga inblandade i objektet. Målsättningen för projektet är att byggnaderna 

ska uppfylla kraven för att bli klassade som Green Building, vilket innebär en energianvändningen på 

maximalt 75 % av gällande BBR krav för aktuell byggnad. Därutöver anges specifika energikrav för 

de olika systemen i byggnaden, t.ex. för konstruktionen, ventilationssystemet, belysning etc., se rubri-

kerna 4.3.5 – 4.3.11. 
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4.3.4 Energiberäkningsprogram 

Det energiberäkningsprogram som används i detta projekt är VIP+. VIP+ är ett relativt generellt ener-

giberäkningsprogram som kan användas för alla typer av byggnader (Effektiv, 2009). VIP+ tar med 

kända delenergiflöden och räknar med hjälp av dessa mätbara värden ut energianvändningen för en 

byggnad, inga värden behöver uppskattas. Det finns två modeller i programmet, ett som räknar på 

värmelagring i stommen och ett som räknar ut läckage och luftflöden i ventilationssystemet. Resulta-

ten visas timvis under ett år. (VIP Energi, 2009)  

För att resultaten av beräkningarna i energiprogrammet ska bli så tillförlitligt som möjligt är det helt 

avgörande hur stor kvalitet de indata som valts har. Indata kan, beroende vilken typ av värden som 

söks, hämtas från A-ritningar, K-ritningar, beskrivningar etc. (Adalberth & Wahlström, 2007) 

I kommande avsnitt (4.3.5- 4.3.11) redovisas bl.a. var indata har hämtats för att sedan tas med i mina 

egna energiberäkningar av byggnaden. 

4.3.5 Byggherre 

Nedan redovisas vad det Styrande dokumentet – Energi (bilaga 3) tar upp under respektive underru-

brik för byggherrens del av energisamarbetet i projektet.  

4.3.5.1 Byggnadens energianvändning 

I styrande dokument för energi (bilaga 3), nämns bl.a. att målsättningen för objektet är att byggnader-

na ska uppfylla krav för att bli klassade som Green Building, vilket innebär att energianvändningen 

ska vara minst 25 % lägre än energikravet i BBR 15. 

Eftersom Green Building endast gäller lokaler och därmed inte bostäder, är det endast byggnaden med 

förskola/skola som kan uppfylla kraven för en ansökan till Green Building. Dock finns möjligheter att 

ansöka med en byggnad vars andel bostäder är högst 49 % av den totala Atemp arean
1
. Beräkningar som 

utförts visar dock att andelen bostäder överstiger denna procentandel. I styrande dokumentet för energi 

(bilaga 3) anges att båda byggnaderna ska uppfylla målet med 25 % lägre energianvändning än BBR:s 

krav, vilket kan anses vara ett bra mål för att nå en så låg energianvändning som möjligt även i bygg-

naden med bostäder. 

I projektets energiberäkningar har energianvändningen beräknats till 40 kWh/m
2
, år, vilket motsvarar 

en energianvändning som är ca 66 % lägre än kraven i BBR 15. I energiberäkningsprogrammet VIP+ 

beräknades energianvändningen bli 30 kWh/m
2
, år (bilaga 4). Tillägg har manuellt gjorts för köld-

bryggor (15 %) och VVC-förluster (4 kWh/m
2
, år), se kap. 4.4. Resultatet av den totala energianvänd-

ningen blev då 40 kWh/m
2
, år. Dessa energiberäkningar gjordes i ett relativt tidigt skede i projektet, 

                                                      
1
 Atemp area (m

2
) är den golvarea som finns i utrymmen som är temperaturreglerade med avsikt att värmas till en 

temperatur på mer än 10 grader och som är begränsade av klimatskalets insida. 
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därför har de indata som valts skilt sig från de indata som slutligen valdes i mina egna energiberäk-

ningar. Indata/värden i mina egna energiberäkningar (bilaga 5) har valts utifrån en utförlig sökning 

efter gällande bygghandlingar/dokument i projektdatabasen i slutfasen av projekteringen. 

4.3.5.2 Inneklimat 

I Styrande dokument – Energi (bilaga 3), anges att byggnaden med förskola/skola ska uppfylla klass B 

vintertid, vilket innebär 21 grader. För skolan och allmänna lokaler ska det utredas om det finns möj-

lighet till att använda komfortkyla i form av frikyla (värmepump har valts för anläggningen, se avsnitt 

4.3.8.1). Sommartid ska inneklimatet i skola/förskola uppfylla klass C (Tekniskt program, 2008). Des-

sa komfortkrav har varit vägledande i det specifika projektet. Principen om att komfortkraven ska vara 

vägledande är viktig och redovisas i kap. 2.3.1.  

I de energiberäkningar som tidigare gjorts i projektet har det utgåtts från att det ska vara 22 grader i 

förskola/skola (bilaga 4). 

4.3.5.3 Brukarbeteende 

När det gäller brukarbeteende i styrande dokumentet för energi (bilaga 3) anges att det ska upprättas 

anvisningar där det framgår vilka energikrav som gäller för objektet och hur brukarna kan medverka 

till att dessa uppfylls.  

Några skriftliga anvisningar på hur brukarna ska kunna medverka till att energikraven uppfylls har inte 

gjorts i projektet. Dock har byggherren och dennes organisations driftansvarige varit med i alla skeden 

av projekteringen och är därför väl insatta i vad som krävs. 

4.3.6 Arkitekt 

Nedan redovisas vad det styrande dokumentet för energi (bilaga 3) tar upp under respektive underru-

brik för arkitektens ansvarsområde, samt vad det slutliga valet av system/åtgärder blev. I det undersök-

ta projektet är det arkitektföretaget White som utfört arkitekturen av anläggningen. 

4.3.6.1 Fönster 

I projektet förutsätts att fönstren ska ha U-värde högst 1,0 W/m
2
, K och att det inte får förekomma 

fönster utan bröstning. Simuleringar för att ta reda på lämplig fönsterarea har utförts i energiberäk-

ningsprogrammet VIP+. (Bilaga 3) 

Enligt uppställning av fönster (A42-.5-001) ska fönstren vara 3 glas fönster, med U-värde 
2
1,0 W/m

2
, 

K och g-värde 
3
0,43. U-värde 1,0 motsvarar energiklass B för fönster. Den bästa energiklassen för 

                                                      
2
 U-värde är värmegenomgångskoefficient, beskriver hur god isoleringsförmåga en hel byggnadsdel har. Lågt U-

värde betyder bra isoleringsförmåga. 
3
 g-värde är en solfaktor som anger solinstrålningen in genom fönstret in till rummet dividerat med solinstrål-

ningen utifrån på fönstret. 
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fönster är A, vilket motsvarar ett U-värde mindre än 0,9 (Boverkets Byggregler). Valet av glas med 

solfaktor 0,43 motsvarar ett solskyddande glas med ringa inverkan på synligt ljus.  

Det finns ett fönsterparti vid entréplanet som har bröstning i entréplanet, men som går hela vägen upp 

till övre plan, d.v.s. ingen bröstning av detta fönsterparti på plan 2 (Hörnell, 2009) 

Fönster är klimatskalets svagaste punkt, därför är det viktigt att de har lågt U-värde. I de byggnader 

som byggs nu för tiden är U-värdet vanligtvis 1,0 till 2,0 W/m
2
, K) (Abel & Elmroth, 2008) 

4.3.6.2 Solavskärmning 

Arkitekten ska i samråd med VVS-projektören utreda typ och omfattning av solavskärmning. På så vis 

minskas, som angivits i kap. 2.3.2, behov av komfortkyla i lokalerna. I skola är det bestämt att solav-

skärmning ska installeras mot öster och väster  

Enligt uppställning av fönster (A42-.5-001) har mellanglaspersienner valts som solavskärmning för 

samtliga fönster. Yttre solavskärmning har använts på vissa fönster, t.ex. kontor och grupprum, i form 

av markiser med motormanöverring från insidan (A42.5-003). 

Det är fördelaktigt ur energisynpunkt att använda fönster med lågt U-värde i kombination med mellan-

liggande solavskärmning. Persienner är rörliga solskydd och är därför en bra lösning då solen kan 

avskärmas vid behov och utnyttjas för uppvärmning övrig tid. (Wall, 2006) 

4.3.6.3 Slussar 

Enligt styrande dokument för energi (bilaga 3) ska utredning visa om entréslussar i förskolan och sko-

lan behövs. 

Det har konstruerats s.k. entréslussar, genom vindfång vid alla ingångar (Hörnell, 2009). Detta innebär 

att de inte sker onödiga värmeförluster då dörrar öppnas. 

4.3.7 Byggnadskonstruktör 

Klimatskalets utförande, som angivits i kap.2.3.4, har en avgörande faktor för byggnadens energian-

vändning och i detta projekt har de valt att noga beakta isolering, köldbryggor, fönster och täthet. 

4.3.7.1 Isolering 

För att komma fram till vilken konstruktion som ska väljas till ytterväggarna och bjälklaget har tre 

alternativ simulerats i energiberäkningsprogrammet VIP+, se tabell 1. Inget av dessa tre alternativ 

valdes dock, utan det blev istället en kombination av alternativ 1 och 2 som valdes. 
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Tabell 1. Simuleringar har gjorts med tre olika alternativ för förskola och skola  

(PM angående energi, 2008). 

Alternativ U-värde Yttervägg U-värde Tak Energianv. (kWh/m
2
, år) 

1 0,200 0,125 50 

2 0,154 0,084 48 

3 0,120 0,065 46 

  

Tabell 2 visar vilka U-värden de kommit fram till ska användas i projektet och som har använts i pro-

jektets energiberäkningar. 

Tabell 2. U-värden för de olika byggnads 

-delarna (bilaga 4). 

Byggnadsdel U-värde (W/m
2
 K) 

Yttervägg 0,211 

Takbjälklag 0,083 

Golvbjälklag 0,151 

 

Enligt ritningen för bärande yttervägg (K20.6-001) har det valts 20 mm puts och prefabricerad puts-

bärarvägg. Prefab-väggen (s.k. sandwichvägg) består av 60 mm lättballastbetong, 170 mm cellplast 

och 120 mm betong, se figur 8.  Figur 9 är ett fotografi av prefab-väggen. Den här typen av ytterväg-

gar har ett i stort sett färdiga ytskikt, både inne och ute, dessutom går det snabbt att bygga. 
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Figur 8. Ytterväggens beståndsdelar enligt ritning Figur 9. Foto av prefab -  

 för bärande ytterväg (K20-6-001).  ytterväggen från platsbesök. 

Enligt ritningen för vindsbjälklaget (K20.6-002) har det valts 550 mm lösull och 200 mm betong, se 

figur 10.  

 
Figur 10. Takets beståndsdelar enligt ritning för 

 vindsbjälklaget (K20-6-002). 

Platta på mark har försetts med 150 mm dränerat grus, 200 (2*100) mm cellplast och 120 mm armerad 

betong (K20.6-002), se figur 11.  Dessutom ska golvvärme installeras på platta på mark (se 

kap.4.3.8.5). Figur 12 är ett fotografi som visar hur konstruktionen av platta på mark utförs; det dräne-

rande lagret av grus, den vita cellplasten samt armerad betong syns i bild. Enligt Nilsson, A & Warf-

vinge, C (2008) minskar värmeförlusten i hög grad om platta på mark med golvvärme har en isoler-

tjocklek som är ca 300 mm (aktuell byggnad har 200 mm).  
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Figur 11. Bestånsdelar för platta på mark   Figur 12. Foto på konstruktionen för 

enligt ritning för platta på mark (K20-6-002). platta på mark (foto från platsbesök). 

4.3.7.2 Köldbryggor 

Transmissionsförluster är den värmetransport som sker genom byggnadens klimatskal när det är var-

mare inne än ute, värmetransport sker då inifrån och ut genom byggnadens klimatskal. På de ställen 

där olika byggnadsdelar ansluts till varandra uppstår extra värmeförluster eftersom isolertjockleken 

oftast är mindre i dessa anslutningar. Dessa värmeförluster benämns köldbryggor. För att köldbryg-

gorna inte ska bli för stora krävs stor omsorg och noggrannhet vid utformandet av anslutningarna mel-

lan konstruktionerna. (Abel & Elmroth, 2008). 

Eftersom köldbryggor utgör ca 10-20 % av den totala transmissionsförlusten finns det stor potential att 

spara energi genom att konstruktionerna genomförs med minimala köldbryggor. I detta projekt har det 

bestämts att av det totala transmissionsbehovet ska köldbryggorna stå för maximalt 10 %. På ritningar 

ska köldbryggor identifieras och markeras för att sedan hitta lösningar för dessa. I beräkningarna ska 

U-korrigeringar för känsliga detaljer visas med beräkningar. (Bilaga 3) 

Det har inte gjorts några åtgärder för att identifiera köldbryggorna, däremot presenterades olika alter-

nativ för stommen (med olika ytterväggstyper) för styrgruppen i projektet som avgjorde vilken vägg-

typ som skulle väljas (Hörnell, 2009). 

Genom studerande av ritningar och därvid förutspå energiförluster p.g.a. köldbryggor är svårt. Ofta 

blir förlusten av energi större än beräknat. Om projekteringen sker noggrant och kompetent kan det 

ske en väsentlig reducering av hur mycket energi som går förlorad genom köldbryggorna. (Abel & 

Elmroth, 2008) 

4.3.7.3 Fönster 

Energiberäkningar har, som angivits i kap.4.3.6.1, gjorts i energiberäkningsprogrammet VIP+, för att 

ta reda på hur stor fönsterarea som ska tillämpas på byggnaden (Energiförbrukning med extra fönster, 

2009) Vilka val som gjorts kan ses under rubrik 4.3.3. 
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4.3.7.4 Täthet 

Byggnadens klimatskärm ska, enligt BBR:s riktlinjer, vara så tät att genomsnittligt luftläckage inte 

överstiger 0,6 l/s, m
2
 (vid tryckskillnad +/- 50 Pa). Hur stor lufttätheten är har stor betydelse för hur 

mycket energi som förbrukas. I detta projekt eftersträvas tätheten motsvarande kraven för passivhus, 

d.v.s. en täthet på 0,3 l/s, m
2
 vid +/- 50 Pa. För att nämnda krav ska uppnås är det väsentligt att stor 

omsorg läggs ner under både projekterings- och produktionsskedet. Vid produktion ska tätheten bl.a. 

provas innan ångspärren täcks av väggskivor. (Bilaga 3) 

Enligt ansvarig konstruktör i projektet har det inte verifierats i ritningar/dokument att tätheten ska bli 

högst 0,3 l/s, m
2
. Däremot förutsätts att det ska uppnås då ytterväggarna är prefab-betongväggar och 

när dessa väggar satts ihop har stor noggrannhet beaktats för att de ska vara så täta som möjligt. Se 

figur 13 och 14. 

    
Figur 13. Mineralullsdrevning mellan   Figur14. Skarvarna mellan prefab- 

prefab -ytterväggsblocken innan de sätts ihop ytterväggsblocken putsas (foto från plats 

(foto från platsbesök).   besök). 

För att ett hus ska fungera bra är det viktigt att huset är så lufttätt som det går att uppnå. Vid läckage 

av luft sker en infiltration av uteluften som är inte går att kontrollera, vilket leder till större förluster i 

värme och därmed mindre möjligheter att återvinna värmen ur frånluften. Byggnaden måste uppnå 

önskvärd lufttäthet för att luften ska kunna styras på rätt sätt genom att tilluft kommer in endast genom 

tilluftsdon i ventilationssystemet. Om värme återvinns ur frånluften, som i ventilationssystem av FTX-

typ, är det viktigt att all tilluft kan värmeväxlas för att nå optimal energieffektivitet. För att mäta luft-

läckaget finns en standardiserad metod vid en tryckskillnad på +/- 50 Pa. (Abel & Elmroth, 2008) 

Andra faktorer som påverkar tätheten, förutom transmissionen genom ytterväggarna, är transmission 

genom tak och golv samt frivillig (FTX -ventilationen) och ofrivillig ventilation (otätheter). Under 

byggtiden är det mycket viktigt att kvaliteten på tätheten i byggnaden och klimatskalets utförande 
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kontrolleras genom tryckprovningar. På det här sättet kan bristerna som leder till ofrivilligt luftläckage 

åtgärdas innan byggnaden är helt klar.(Nilsson, A & Warfvinge, C, 2008) 

4.3.8 VVS- projektör 

I detta kapitel redovisas de delar som VVS-projektörerna har arbetat med i projektet, d.v.s. värmeför-

sörjning, komfortkyla, luftbehandling, värmesystem och tappvatten. 

4.3.8.1 Uppvärmning och nedkylning  

De värmeförsörjningssystem som bedöms vara tänkbara för anläggningen är fjärrvärme och värme-

pumpar/geoenergilager.  Närvärme (d.v.s. egen värmeanläggning för anläggningen) tas också upp som 

tänkbart system, men redan i styrdokumentet för energi bedöms detta alternativ inte vara fördelaktigt. 

Det finns inte utrymme för en sådan anläggning inom fastighetsgränsen och ett sådant alternativ med-

för ökad skötsel. För att kunna välja vilket av de olika alternativen (fjärrvärme eller värmepump) som 

ska användas har LCC -beräkning utförts och redovisats i ”PM för val av värmekälla”. 

Enligt styrande dokument för energi (bilaga 3), anges att det finns möjlighet att ansluta sig till fjärr-

värme. Den fjärrvärmeanläggningen som är aktuell för platsen anses som ett miljövänligt alternativ. 

Den drivs av förnyelsebar energi, i huvudsak sopor och biobränsle (träpellets, briketter och flis).  

Vid beaktande av valet Värmepumpar/geoenergilager i styrande dokument för energi (bilaga 3), anges 

att marken i Uppsalaområdet har en temperatur på ca + 6 grader, vilket är ungefär detsamma som or-

tens medeltemperatur. Man bedömer att markens energiinnehåll kan användas som värmekälla till 

värmepumpar, men även som s.k. naturkyla där den svala temperaturen i marken kan användas. Beho-

vet av kylmaskiner för att sänka lufttemperaturen reduceras kraftigt. 

I LCC-analysen för val av värmekälla (2008) har de utgått från följande förutsättningar (observera att 

förutsättningarna som utgåtts från gäller hela anläggningen och inte endast den undersökta byggna-

den): 

 Dimensionerande värmeeffekt (exkl. tappvarmvatten): 210 kW 

 Beräknad energiförbrukning (värme och tappvarmvatten): 540 000 kWh/år 

 Dimensionerad kyleffekt: 85 kW 

 Energipris för fjärrvärme: 800 kr/MWh (exkl. moms). 

 Energipris för el: 850 kr/MWh (exkl. moms). 

Investeringskostnaderna för alternativ 1: Värmepump och naturkyla 2 300 000 kr och för alternativ 2: 

fjärrvärme och evaporativ kyla 620 000 kr, se diagram 2).  Driftkostnaderna är 154 000 kr för alt.1 och 

438 000 kr för alt.2, se diagram 3. 
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Diagram 2. De beräknade kostnaderna för investeringarna för värmepump 

och fjärrvärme, med hjälp av LCC-analys. (PM för val av värmekälla, 2008). 

 
Diagram 3. Driftkostnader för de två alternativen värmepump och fjärr- 

värme(PM för val av värmekälla, 2008). 

Resultatet i LCC – analysen med kalkylperiod 25 år blev för värmepumpsalternativet 5 880 332 kr och 

för fjärrvärmen blev motsvarande siffra 8 664 874 kr. Med detta resultat dras slutsatsen att värme-

pumpsalternativet är mest ekonomiskt lönsamt, se diagram 4.  

Med ovanstående resultat av LCC – analysen som grund rekommenderar Bjerking AB att värmepump 

ska användas i projektet. Som underlag till detta beslut har även en miljöbedömning gjorts där alterna-

tiven jämförs med varandra, resultatet visar där att värmepump även ur miljösynpunkt är mest fördel-

aktigt. (PM för val av värmekälla, 2008) 

I diagram 4 kan ses att värmepumpen visserligen har stor investeringskostnad men energikostnaderna 

blir avsevärt mycket lägre än med fjärrvärme. Det är därför ekonomiskt lönsamt att välja värme-

pumpsalternativet före fjärrvärme.  
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Diagram 4. En grafisk redovisning av kostnaderna i LCC-beräkningen. 

(PM för val av värmekälla, 2008) 

Den värmepump (totalt 2 st.för hela anläggningen) som valts benämns IVT F70 Vätska/Vatten (Bygg-

handling Beskrivning Rör) med värmefaktor 3.0. Värmefaktor 3.0 innebär att 67 % av byggnadens 

totala behov av uppvärmning är gratisvärme, d.v.s. så stor blir den ekonomiska besparingen (Anders-

son & Klevard Setterwall, 1995). Typen värmepump med vätska/vatten innebär att värmeupptagning-

en sker via vätska och att värmeavgivningen sker via vatten (Adalberth & Wahlström, 2007). Värme-

pumpsenergin används till uppvärmning av rum, tappvarmvatten och tilluft (värmefaktor 2.5, 60 % 

besparing). Dessutom installeras en elpanna på 70 kW. (Produktfakta Greenline F55/F70/G45) 

I vissa delar av byggnaderna installeras komfortkyla. De olika alternativen komfortkyla med evapora-

tiv kyla och komfortkyla med naturkyla via värmepumpar/geoenergilager utvärderas med LCC–

analys. Detta för att ta reda på lägsta totala årskostnad (bilaga 3). Om fjärrvärme hade valts tillgodoses 

komfortkylan via evaporativ kyla i luftbehandlingsaggregat. Evaporativ kyla innebär att luften befuk-

tas och därmed kyler ner tilluften. Eftersom värmepump har valts, blir det komfortkyla med alternati-

vet naturkyla/frikyla för byggnaden. 

Komfortkyla används så att komfortkraven i byggnaden uppfylls. Kylan distribueras i byggnaden ge-

nom ventilationssystemet. Enligt Boverkets byggregler ska inte frikyla räknas med i byggnadens ener-

gianvändning utan ses som ”gratis” energi som är förnybar (Elmroth, 2009). 

Det valda alternativet, med kombinationen värmepump, berghålsmagasin och kylning direkt från sy-

stemet, kräver litet behov av energi. Under vintern utnyttjar värmepumpen värme från bergshålsmaga-

sinet som då kyls. På sommaren sker kylning av kylsystemets vatten i berghålsmagasinet som då 

värms. Se figur 15 för en illustration av hur vald värmepump fungerar.  
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1. Solvärme som lagrats i marken tas upp genom en köldbärar-

vätska i en plastslang. 2. Förångaren: Köldbärarvätskan (noll-

gradig) möter köldmediet och köldmediet börjar då koka och 

ånga bildas som förs in i kompressorn.  3. Kompressorn: trycket 

höjs på köldmediet och temperaturen stiger till 100 grader, ga-

sen förs sedan till in i kondensorn. 4. Kondensorn: värmen förs 

vidare till värmesystemet i huset där ångan går över till vätske-

form (fortfarande högt tryck). 5. Expansionsventilen: köldmedi-

ets tryck och temperatur (-10 grader) minskar. Köldmediet pas-

serar förångaren igen och går över till ånga återigen.  6. Borr-

hålet kan också användas för luftkonditionering och kyla. 

 

 

Figur 15. Principskiss för vald värmepump (Produktfakta Greenline F55/F70/G45).  

4.3.8.2 Luftbehandlingssystem 

Enligt styrande dokument för energi (bilaga 3), beror energianvändningen till stor del på hur ventila-

tionssystemen är utförda och utformade. Ventilationssystemet i byggnaden utförs med mekanisk till- 

och frånluft med återvinning med centrala fläkt- och kanalsystem, d.v.s. FTX-system.  Återvinning av 

typ FTX med roterande värmeväxlare ska väljas med minst 85 % verkningsgrad. För att minimera 

elenergi till fläktar utförs ventilationssystemen med låga kanaltryckfall och energieffektiva fläktar. 

Specifik fläkteffekt (SFP
4
) ska vara max 1,6 kW/m

3
/s. 

Det ska vara lägst klass C på kanalernas täthet och de ska förses med isolering för lägsta årskostnad. 

(Bilaga 3) LCC -analyser av cirkulationspumpar har inte gjorts i projektet. Man har utgått från LCC -

analyser i tidigare projekt (Nordmark, 2009). I bygghandling (Bygghandling, Beskrivning Luft) anges 

att kanalsystemet ska uppfylla täthetsklass B för rektangulära kanaler och klass C för cirkulära kanaler.  

Luftbehandlingssystemen i skolan och förskolan är av typen FTX med komfortkyla.. I klassrummen, 

allrummen i förskolan, grupprum samt personalrum används variabla till- och frånluftsflöden. Huvud-

kanalerna och aggregaten dimensioneras för en samtidig forcering i 85 % av rummens sammanlagda 

totalflöde. (Bygghandling, Beskrivning Luft) 

Dimensionerande data för luftbehandlingssystemet, enligt bygghandlingen, är följande (se tabell 2). 

 

 

                                                      
4
 SFP, specifik fläkteffekt anger hur mycket el som behövs vid transport av en viss mängd luft. 
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Tabell 2. Luftbehandlingssystemets flöde och tryck  

(Bygghandling, Beskrivning Luft). 

Flöde och Tryck Tilluft Frånluft 

Totalt luftflöde 3700 liter/s 3700liter/s 

Totaltryckfall kanalsy-

stem 

200 Pa 200 Pa 

 

Enligt Aggregatspecifikationen för luftbehandlingssystemet i skola och förskola (Aggregat LB04) har 

vald värmeväxlare 74 % återvinnande verkningsgrad. Från- och tilluftflöde är 3.70 m
3
/s, externt tryck-

fall 200 Pa samt specifik fläkteffekt 1.8 kW/m
3
/s.  

FT-system innebär att till- och frånluften styrs av fläktar, vilket leder till full kontroll över luftflödet i 

byggnaden. FTX- system betecknar att det är ett FT-system med värmeåtervinning. Den använda var-

ma luften passerar ett värmeåtervinningsaggregat, istället för att skickas rakt ut. I värmeåtervinnings-

aggregatet värms den passerande kalla uteluften av den varma frånluften.  

FTX -system är det mest energieffektiva ventilationssystemet och ger även ett bra inneklimat. För att 

ytterligare minska energianvändningen och driftskostnaderna, är det nödvändigt att styra ventilationen 

efter behovet. Behovsstyrning är lätt att tillämpa vid ventilation av typen FTX. Specifik fläkteffekt 

(SFP) anger hur energieffektivt luftbehandlingsaggregatet är. Ett  lägre värde desto effektivare ur 

energisynpunkt. SFP ska inte vara högre än 2,0 kW/m
3
/s. (Svensk innemiljö, 2008) 

Se figur 16 för en överskådlig bild över hur ett FTX -ventilationssystem fungerar. 

 
Figur 16. En principskiss på FTX -ventilation.  

(www.villavarm.se/FTX-ventilation) 
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I större rum där antalet personer varierar mycket, ska det installeras utrustning för behovsstyrd ventila-

tion, d.v.s. luftflödet kan varieras efter behov. Luftbehandlingssystemet ska även anpassas till verk-

samhetsgränserna och utföras så att delar av anläggningen kan stängas av. Drifttiderna ska optimeras 

efter de tider som verksamheten nyttjar.  

(Bilaga 3) 

I de energiberäkningar som gjorts i projektet anges drifttiderna och flödena för ventilationsaggregatet, 

se tabell 3. (Bilaga 4) 

Tabell 3: Drifttider och flöden för ventilationsaggregatet (bilaga 4). 

Veckodagar Tilluft (l/s) Frånluft (l/s) Startdag- slutdag Starttid- sluttid 

Månd -fred 800 800 1-365 Kl. 6-8 

Månd -fred 3700 3700 1-365 Kl. 8-17 

Månd -fred 800 800 1-365 Kl. 17-19 

 

Behovsstyrning av ventilationen i aktuell byggnad sker i huvudsak på tre olika sätt beroende på typ av 

rum: 

 Behovsstyrning med rörelsedetektor: klassrum. 

 Behovsstyrt med tryckknapp: grupprum och lärarrum. 

 Temperaturstyrt: förskola. 

(Svärd, 2009) 

Ventilationen regleras med VAV-forcering (VAV= Variable Air Volume). VAV-forcering innebär att 

grundflödet ökar till halvfart via rörelsedeckare för att sedan övergå till en steglös reglering till max-

flöde via temperaturgivare. Avsikten med detta system är att få ner drifttiden på maxflödet i de rum 

som har stort luftflöde.  

Forcering via tryckknapp används för att öka grundflödet till helfart. Det finns endast två lägen på 

luftflödet när systemet med forceringsknapp används. I de rum som har relativt liten skillnad mellan 

grund- och maxflöde anses forcering med tryckknapp räcka. 

(VAV/Forcering, uppdrag nr.50459) 

4.3.8.5 Värmesystem 

För att minska förluster i värme och göra det möjligt för flexibla systemlösningar utförs värme-

systemen med låga systemtemperaturer. Dessutom ska systemet utföras med låga systemtryckfall för 
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att minimera drivenergi till cirkulationspumpar. Samtliga cirkulationspumpar väljs med avseende på 

deras energianvändning. Innetemperaturen i skola och förskola ska vara 21 grader.  

(Bilaga 3) 

Golvvärme installeras i förskolan på plan 1, med systemtemperatur 34.0 / 26.4 grader, d.v.s. framled-

ningstemperaturen är 34.0 grader och returtemperaturen är 26.4 grader. Maximal tryckförlust är 14.1 

kPa. (LK Golvvärme, golvvärmeberäkning) 

Styrningen av cirkulationspumparna sker enligt följande. Radiatorpumpen stoppas när utetemperaturen 

är högre än 17 grader i två timmar, och därmed hindras uppvärmningen. Radiatorpumpen startar när 

utetemperaturen är lägre än 15 grader i 5 timmar, och när temperaturen utomhus blir mindre än 5 gra-

der startar pumpen omedelbart. Alla gränser för temperaturer och tider är ställbara.(Faktablad IVT 

värmepumpar) 

LCC -analyser av cirkulationspumpar har inte gjorts i projektet. Man har utgått från LCC -analyser i 

tidigare projekt (Nordmark, 2009). 

Vid värmeförsörjning med värmepumpar är det en fördel att använda golvvärme. Det är ett system 

som kräver lägre systemtemperatur än t.ex. radiatorer. Värmepumpar arbetar mer effektivt om tempe-

raturen de ska frambringa är låg. Vid användning av golvvärme kan det vara svårt att reglera tempera-

turen. Betonggolv som är en tung termiskt trög konstruktion gör temperaturreglering svårare och lång-

sammare. Ur energisynpunkt kan den långsamma regleringen göra att systemet inte är fördelaktigt. 

Anledningen är att det tar lång tid att ändra tillförseln av värmen när behovet ändras, t.ex. om byggna-

den snabbt blir varmare p.g.a. tillförd solvärme från fönster. (Abel & Elmroth, 2008) 

Eftersom plan 1 i byggnaden består av förskoleverksamhet prioriteras komfort i denna byggnadsdel, 

därmed är valet av golvvärme att föredra.  I skolan på plan 2 installeras istället radiatorer (Bygghand-

ling, Beskrivning Rör). 

4.3.8.6 Tappvarmvatten  

Enligt styrande dokument för energi (bilaga 3), ska snålspolande blandare med kallstart installeras 

(kallstart innebär att kranens mellanläge alltid startar med kallvatten istället för ljummet vatten). Mäta-

re installeras för varmvattenförbrukning till skola och förskola. 

Varmvattnet värms i första hand av hetgaskretsen från värmepumparna, men skulle det inte räcka 

värms vattnet av elpatroner som är inbyggda i varmvattenberedaren. (IVT värmepumpar, IVT Green-

line F Rego 5002) 

Att installera snålspolande blandare är ett bra sätt för att energieffektivisera när det gäller varmvatten 

(Svensk innemiljö, 2008).  
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Mätare för varmvatten är uppdelade per byggnad, d.v.s. byggnaden med förskola/skola har en mätare 

för varmvattenanvändningen i hela byggnaden (Larsson, 2009). 

4.3.9 El- projektör 

I detta kapitel tas upp vilka delar i projektet som el-projektörerna ansvarar för. 

4.3.9.1 Belysning 

Det finns två olika sätt att minska belysningens energianvändning i en byggnad, dels genom att minska 

installerade eleffekten genom installation av energieffektiva ljuskällor och driftdon, dels genom att 

minska tiden som belysningen är påslagen (brinntiden).  För den berörda byggnaden i projektet är 

kravet att belysningen ska vara energiklass B eller bättre.   

För att minska på brinntiden finns olika lösningar att välja på, t.ex. dagsljusreglering, närvaroreglering 

med IR/akustik. En kombination av nämnda lösningar kan med fördel användas i en byggnad. Olika 

rum passar ofta för olika sorts reglering. I vissa rum kan en kombination av reglering användas. Dags-

ljusreglering är bra att använda i rum med stort ljusinsläpp. Belysningen styrs då av tillgången på 

dagsljus.  Närvaroreglering med IR styrs av rörelser. Närvaroreglering med akustik styrs av ljud. Dim-

bara driftdon kan vara bra att använda, t.ex. när man vill anpassa belysningen till verksamheten 

och/eller spara energi. En närvarodetektor kan då styra ljuset till t.ex. 20 % och 80 %, istället för på 

och av. Närvarodetektor gör att det alltid finns ett grundljus i rummet och att ljuskällorna får en längre 

livslängd. LCC ska användas vid val av system för att minska brinntiden. 

(Bilaga 3) 

Ingen LCC har gjorts på belysningen i detta projekt. Man har utgått från tidigare analyser i liknande 

projekt. (Nordström, 2009) 

Enligt ritningarna för belysningen (Bygghandling, PM1-El) installeras olika lösningar för olika rum 

beroende på rummets användningsområde. I toaletter, skötrum, städförråd, omklädningsrum och för-

råd ska rörelsedetektorer installeras. I handikapptoaletter installeras närvarodetektorer med IR-sensor 

inklusive akustiksensor. I övriga utrymmen installeras i huvudsak tryckknappar med glimljus (knapp 

med ”belysning”) eller återfjädrande tryckknapp med switchdim-styrning.  

Anledningen till att belysning med rörelsedetektorer inte har valts i klassrummen i skolan är att det 

”prutades bort” för att minska investeringskostnaderna i projektet (Svärd, 2009). 

4.3.9.2 Utrustning 

Den utrustning som brukarna använder inomhus, t.ex. kylskåp, frysboxar, frysskåp och diskmaskiner 

ska vara i energiklass A++. Tvättmaskin och torktumlare ska vara i energiklass A. Ingen installation 

av komfortvärme i badrumsgolven eller elektriska handdukstorkar. (Bilaga 3) 
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Entreprenören ansvarar för inköp av utrustning. 

4.3.9.3 Elmätare 

VVS-projektören ska tillsammans med el-projektören se till att fastighetselen mäts separat i samma 

omfattning och gränsdragning som i energideklarationer. Värmepumpar och eventuella kylmaskiner 

ska ha separata elmätare. (Bilaga 3) 

Med fastighetsel avses den el som behövs för att driva byggnadens installationer, t.ex. fläktar för ven-

tilation och cirkulationspumpar. Häri ingår även den el som behövs till gemensamhetsanläggningar, 

t.ex. hissar och källare, (Abel & Elmroth, 2008) 

I bygghandlingen (Bygghandling, beskrivning El & Telesystem) anges att hela fastigheten ska förses 

med ett abonnemang samt undermätare. Undermätarna ska finnas för respektive anläggning, t.ex. se-

parata mätare för kök, skola och gemensam lokal.   

Enligt ritning för nätscheman (Nätschema) ska olika undermätare installeras för de olika byggnaderna 

och även separata undermätare för förskola respektive skola.  

4.3.9.4 Motorvärmare och hissar 

Parkeringsplatser förses med motorvärmare. Styrning av inkopplingstider sker via tidur och termosta-

ter. Termostaten känner av utomhustemperaturen och anpassar inkopplingstiden till rådande tempera-

tur. 

Hissar ska väljas i energiklass A, vilket motsvarar bästa tillgängliga teknik. 

(Bilaga 3) 

Enligt ritning A40.1-220 finns en hiss i byggnaden med förskola och skola. Det framgår inte i hand-

lingar om energiklass har beaktats vid val av hiss. 

4.3.10 Styr- och reglerprojektör 

För att driften i byggnaden ska ges stora möjligheter att bli energisnål, ska den förses med ett datorise-

rat system för fastighetsautomation (DHC, datorhuvudcentral).  Genom ett sådant system blir det lätta-

re att ha fjärrövervakning och fjärravläsning av energiprestandan i byggnaden. På så sätt får verksam-

heten i ett tidigt skede reda på om byggnaden har avvikande tendenser och felaktiga funktioner. Ge-

nom datorisering erhålls energibesparingar. Det ger förenklade möjligheter till justeringar av t.ex. in-

ställningsvärden och drifttider. DHC bidrar även till att mätningar av köpt och återvunnen energi kan 

göras samt trendanalyser över energianvändning på t.ex. tim – eller månadsvis periodisering. 

(Bilaga 3) 
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Enligt bygghandling (Bygghandling, Beskrivning av styr- och övervakningssystem) ska en installation 

av datoriserad styranläggning anslutas till en datorhuvudcentral (DHC). DHC ska bl.a. bestå av en 

pekskärm och ingående värden ska presenteras och kunna ändras där.  

En datorhuvudcentral för styr- och regler möjliggör regelbundna kontroller. Vid behov kan driften 

göra ändringar av inställningarna för att på så sätt minimera energianvändningen (Basiri & Forsling, 

2006). 

4.3.11 Entreprenör 

NCC Construction Sverige AB är entreprenör i projektet S:ta Maria Alsike. De energikrav som anges 

för byggnaden och som entreprenören har ansvaret över är följande, enligt bilaga 3: 

 Fönster: U-värde 1,0 W/m
2
, K eller bättre. 

 Köldbryggor: ska kontrolleras bedömas med värmekamera (termografering) och köldbryggor-

na ska vara maximalt 10 % av transmissionsförlusterna. 

 Täthet: ska uppfylla kraven för passivhus, d.v.s. täthet 0,3 l/s, m
2
 vid +/- 50 Pa. Täthetsprov-

ning innan ångspärr täcks av väggskivor ska göras, även vid färdigställandet av byggnaden. 

Förutom dessa krav ställs höga krav på arbetets utförande för att få så låg energianvändning som möj-

ligt. Det är viktigt att all personal involverad i produktionsfasen får utbildning i vilka energikrav som 

ställs på byggnaden samt hur dessa ska uppnås. Detta ska anges i egenkontrollen. 
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4.4 Energiberäkningar av byggnaden 

I detta kapitel visas utdrag ur de beräkningar som jag utfört i VIP+, med indata från studien i projekt-

databasen för projektet S:ta Maria Alsike (bilaga 5). Energiberäkningar med VIP+ har utförts i tidigt 

skede av projekteringen av VVS-projektör (bilaga 4), men med andra värden då uppgifter/kon-

struktioner/installationer ändrats fortlöpande under projekteringsfasen. 

Boverkets byggregler 

Gällande BBR beror på när bygglovet beviljats för aktuell byggnad. BBR 16 trädde i kraft 1 februari 

2009, men enligt övergångsregler får BBR 15 tillämpas till årsskiftet 2009/2010. BBR 15 trädde i kraft 

1 juli 2008 (www.boverket.se/BBR från 1994). Detta gäller med undantag för beräkningar av medel-

luftsflödet som ska beräknas enligt BBR 16 oavsett när bygglovet beviljats. (Broberg, 2009) 

I BBR 15 tas endast hänsyn till hur mycket energi som levereras till byggnaden. Det spelar ingen roll 

vilken slags energi det är. I BBR 16 är kraven mycket högre på byggnader som uppvärms med el som 

huvudsaklig källa. (Elmroth, 2009) 

Green Buildings kravet 

I Green Building kraven för energianvändningen gäller för aktuell byggnad BBR 15, d.v.s. energikra-

ven är inte högre för att den huvudsakliga uppvärmningskällan (värmepump) drivs av el . Green Buil-

ding kräver dock att tillägget för medelventilationsflödet (qmedel) inte får tillgodoräknas med mer än 1,0 

l/s, m
2
 oavsett vilken BBR som gäller för aktuell byggnad. I BBR15 finns ingen övre gräns för medel-

ventilationsflödet. 

Köldbryggor 

I beräkningarna i VIP-programmet har köldbryggor inte lagts till, eftersom inga beräkningar av köld-

bryggor gjorts under projekteringen. Styrgruppen har angivit i styrande dokument för energi att köld-

bryggor ska stå för högst 10 % av transmissionsförlusten.  Köldbryggor har manuellt beräknats och 

lagts till med 10 % av transmissionsförlusterna efter att beräkningar av övriga transmissionsförluster 

gjorts i VIP-programmet. 

VVC-förluster 

VVC-förluster (varmvattencirkulations förluster) har också lagts till manuellt i efterhand, med scha-

blonvärdet 4 kWh/m
2
, år. VVC-förluster sker i VVC-ledningen som leder vattnet tillbaka från tapp-

varmvattenledningen till beredaren så att vattnet värms igen. VVC-ledning används för att det inte ska 

ta lång tid innan varmvattnet når tappstället. 
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Fastighetsel 

Fastighetselen har uppskattats och lagts till manuellt med ett schablonvärde för skolor på 20 kWh/m
2
, 

år. I fastighetselen ingår förutom elenergi för tilluftsfläktar, frånluftsfläktar och cirkulationspumpen 

för värme, även el till hiss, källare, belysning i allmänna utrymmen etc.  

Total energianvändning 

Den slutliga energianvändningen, d.v.s. den totala energi som används i byggnaden under ett år (s.k. 

köpt energi) redovisas i kap 4.4.9, samt redovisas överskådligt i rapportens resultatdel kapitel 5. 

Byggnadens energianvändning består av uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel. 

4.4.1 Allmänna data 

Ventilationsvolymen har inte angetts i allmänna data, utan anges istället som i drifttider och flöde i l/s 

för frånluft respektive tilluft, se tabell 8. 

Uppvärmd bruksarea enligt SS021052 är densamma som Atemp area, areor har tagits från A-ritningar. 

Atemp area består av temperaturreglerade utrymmen som är varmare än 10 grader, inkluderat av samtli-

ga våningar begränsade av klimatskalet. 

Värmeledningstalet 1,4 W/m
2 
K är schablonvärde för angiven jordart (Elmroth, 2009). 

De allmänna data som förts in i VIP+ har inte ändrats från ursprungsberäkningarna (bilaga 4), se tabell 

4. 

Tabell 4. Allmänna data för byggnaden i projektet från VIP+. 
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4.4.2 Konstruktioner 

Konstruktioner har valts enligt gällande ritningar för undersökt projekt: 

Bärande yttervägg består av 20 mm puts och prefabricerad putsbärarvägg. Prefab-väggen består av 60 

mm lättballastbetong, 170 mm cellplast och 120 mm betong. 

Vindsbjälklaget består av 550 mm lösull och 200 mm betong.  

Platta på mark består av 150 mm dränerat grus, 200 (2*100) mm cellplast och 120 mm armerad be-

tong. ”Värmeskikt” är benämningen för golvvärmen. 

 

Luftläckaget har valts till 0,30 l/s, m
2
 vid tryck +/- 50 Pa, enligt styrande dokument för energi (bilaga 

3). 

Se tabell 5 och 6 för U-värden m.m. för golv, väggar och tak. 

 

Tabell 5. De olika byggnadstyperna golv, tak och yttervägg och deras data i VIP+ (bilaga 5). 

 

Tabell 6.  Väggar, golv och tak med tillhörande area, läge och totala U-värde i VIP+ (bilaga 5). 

 

Transmissionsförluster (U*A), köldbryggor samt Umedel har beräknats manuellt för de olika byggnads-

delarna uppdelade på väderstreck, vilket ska göras vid ansökan till Green Building Partner (bilaga 7). 
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U-värden har tagits från VIP-beräkningarna ovan. Köldbryggor beräknas som 10 % av transmissions-

förlusterna, enligt styrande dokument för energi. Se tabell 7. 

Tabell 7. Beräknade köldbryggor samt Umedel. 

Byggnad Byggnadsdel/köldbryggor 

U 

(W/m
2
K) 

A  

(m
2
) 

 

U*A 

(W/K) 

Förskola/Skola         

 

Yttervägg nordost 0,200 217,8 43,6 

 

Yttervägg sydväst 0,200 205,1 41,0 

 

Yttervägg sydost 0,200 208,9 41,8 

 

Yttervägg nordväst 0,200 227,8 45,6 

 

Tak 0,067 788,8 52,8 

 

Golv 0,128 165 21,1 

 

Golv 0,102 618,3 63,1 

 

Fönster nordväst 1,0 54,5 54,5 

 

Fönster sydost 1,0 80,3 80,3 

 

Fönster nordost 1,0 104 104,0 

 

Fönster sydväst 1,0 74,7 74,7 

 

Ytterdörr nordväst 1,0 12,6 12,6 

 

Ytterdörr sydost 1,0 0 0,0 

 

Ytterdörr nordost 1,0 2,7 2,7 

  Ytterdörr sydväst 1,0 19,1 19,1 

Summa     2779,6 656,9 

  

Köldbryggor 10 % av 

transmissionsförlusten. 

  

65,7 

Summa U*A (inkl. köldbryg-

gor)       722,6 

Summa Umedel (exkl. köldbryggor)     0,236 

Summa Umedel (inkl. köldbryggor)     0,260 

 

Värdet för Umedel som räknats ut i energiberäkningsprogrammet VIP+ (se tabell 12) är densamma som 

Umedel som räknats ut manuellt (se tabell 7). Umedel inkl. köldbryggor blev 0,260 W/m
2
/K (se tabell 7). 

Både U-värde och energianvändning är lägre än högsta tillåtna krav enligt BBR 15, men även enligt de 

strängare energikraven i BBR 16. 
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4.4.3 Fönster 

De fönster som valts till byggnaden är 3-glas fönster med U-värde 1,0 W/m
2
, K och g-värde 0,43. 

Luftläckaget anges som 0,3 l/s, m
2
. Värdena skrivs in i programmet och medverkar till beräkningen av 

den totala energianvändningen i byggnaden. 

Dörrarnas U-värde anges även de som 1,0 W/m
2
, K samt luftläckage 0,3 l/s, m

.2
. Se tabell 8. 

Tabell 8. Fönster och ytterdörrar med tillhörande area, g-värde, U-värde m.m..i VIP+ (bilaga 5). 

 

4.4.4 Luftkonditionering 

Värden som förts in i programmet för ventilationsaggregatet är hämtade från aggregatspecifikation för 

valt ventilationsaggregat (Aggregat LB04), FTX -roterande. Den totala verkningsgarden för återvin-

ningen är 74 %. Specifik fläkteffekt (SFP) är 1,8 kW/m
3
/s. Se tabell 9. 

Tabell 9. Ventilationsaggregat samt dess värden i VIP+ (bilaga 5). 

 

Istället för att ange ventilationsvolym i de allmänna indata i programmet kan den anges som flöde och 

drifttider. I tabell 10 kan ses att det högsta flödet är under verksamhetens huvudsakliga närvarotider, 

d.v.s. måndag-fredag kl.8.00 -17.00. Flödet under resterande timmar av dygnet är ca 20 % av det max-

imala flödet 3,7 m
3
/s, d.v.s. 0,8 m

3
/s. 

Tabell 10. Ventilationsaggregatets drifttider och flöden i VIP+ (bilaga 5). 
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Programmet har räknat ut att medelventilationsflödet, qmedel, är 0,75 l/s, m
2
, se bilaga 5. Som angavs 

tidigare får inte qmedel tillgodoräknas med ett värde högre än 1,0 l/s, m
2
, i detta fall blir det inga pro-

blem då qmedel understiger detta värde. 

4.4.5 Uppvärmning och nedkylning 

För hela anläggningen har det valts två stycken värmepumpar av typen IVT F70 Vätska/Vatten, med 

värmefaktor 3,0 för värme samt värmefaktor 2,5 för uppvärmning av tappvarmvatten, se tabell 11. 

Värmefaktor 3.0 innebär att 67 % av byggnadens totala behov av uppvärmning är ”gratisvärme”. Det 

går åt 1 kWh el för att producera 3 kWh värme. Värmefaktor 2,5 för uppvärmning av tappvarmvatten 

innebär att 60 % är ”gratisenergi”. 

Tabell 11. Värmepumpens värden i VIP+ (bilaga 5).  

 

Frikyla har valts för byggnaden och ska inte räknas med i byggnadens energianvändning, utan ses som 

”gratis” energi som är förnybar (Elmroth, 2009). 

4.4.6 Fastighetsel 

Vid beräkning av elförsörjningen i energiberäkningsprogrammet VIP+ beräknas mängden elenergi för 

tilluftsfläktar, frånluftsfläktar och cirkulationspumpen för värme. Därutöver räknas även elförsörjning-

en ut för värmepumpen. Denna elenergi benämns inte som fastighetsel utan istället som värme- och 

vattenförsörjning. Fastighetelen uppskattats, som angetts i kap 4.4, med ett schablonvärde för skolor 

på 20 kWh/m
2
, år. 

4.4.7 Krav på energianvändningen enligt BBR och Green Building 

För aktuell byggnad kan energikraven för BBR 15 tillämpas, eftersom bygganmälan gjorts före 1/1 

2010. Därefter gäller de strängare energikraven i BBR 16. Högsta tillåtna energianvändning i aktuell 

byggnad beräknas med formeln 100 + 45(qmedel – 0,35), där qmedel är medelventilationsflödet (Bover-

kets Författningssamling, 2008).  

Enligt Green Building kravet ska energianvändning vara minst 25 % lägre än BBR kravet som gäller 

för aktuell byggnad. Dessutom gäller att tillägget för medelventilationsflödet (qmedel) inte får tillgodo-

räknas med mer än 1,0 l/s, m
2
, oavsett vilken BBR som gäller för aktuell byggnad. I aktuell byggnad 
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blev beräknat qmedel 0,75 l/s, m
2
, se tabell 12. Aktuell byggnad berörs därför inte av regeln att högsta 

tillåtna medelventilationsflöde får vara högst 1,0 l/s, m
2
, då beräknat värde understiger detta. 

Enligt BBR:s krav, beräknat med ovan nämnda formel: 100 + 45(qmedel – 0,35), qmedel insatt som 0,75 

l/s (se tabell 12), blir högsta tillåtna energianvändning 118 kWh/m
2
, år för aktuell byggnad. 

Enligt Green Building kravet blir följaktligen den högsta tillåtna energianvändningen för aktuell bygg-

nad 75 % av 118 kWh/m
2
, år, vilket är 89 kWh/m

2
, år. 

Tabell 12. Jämförelse av byggnadens värden mot krav enligt BBR, i energiberäkningsprogrammet 

VIP+ (bilaga 5). 

 

Vid energiberäkningarna i VIP+ -programmet har inte hänsyn tagits till köldbryggor, VVC-förluster 

och total fastighetsel. Tillägg för VVC-förluster, köldbryggor och total fastighetsel har gjorts manuellt 

i bilaga 6 för att kompensera detta. Den totala energianvändningen blev då 47 kWh/m
2
, år (se kap. 

4.4.9), och inte 28 kWh/m
2
, år som anges i VIP+ -programmet (se tabell 12).  

En benchmarking, som angivits i kap.2.3.6, av energianvändningen i byggnaden har gjorts i energibe-

räkningsprogrammet VIP+ (se tabell 12), vilket innebär en jämförelse av energianvändningen i hela 

byggnaden med andra liknande byggnader. I programmet har en jämförelse gjorts med ett liknande 

hus med referensdrift vid jämförelse mot BBR 10. 
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4.4.8 Avgiven och tillförd energi 

Programmet räknar ut avgiven energi och tillförd energi. Avgiven energi är byggnadens värmeförlus-

ter och där ingår transmission, luftläckage, ventilation, spillvatten (tappvarmvatten) och passiv kyla. I 

tillförd energi ingår solenergi från fönster, återvinning ventilation (värmeväxlare), personvärme och 

processenergi. Se tabell 13 för en uppdelning av avgiven och tillförd energi per månad under ett år. 

Tabell 13. Detaljerat resultat av beräkningarna av den aktuella byggnaden med aktuell drift i VIP+ (bila-

ga 5). 

 

I tabell 14 visas alla delmängder avgiven och tillförd energi och i diagram 5och 6 illustreras den av-

givna och tillförda energins olika delmängder beräknade i procent.  

Tabell 14. Mängd avgiven och tillförd energi i aktuell byggnad, värden 

 från tabell 13. 

 Avgiven energi  kWh/år 

Transmission 88720 

Luftläckage 7524 

Ventilation 160721 

Tappvarmvatten 12760 

Passiv kyla  11841 

VVC-förluster 5863 

Köldbryggor 8872 

Summa avgiven energi 296301 

Tillförd energi kWh/år 

Solenergi från fönster 32128 

Återvinning ventilation 98722 

Återvinning värmepanna 43305 

Personvärme 27342 

Processenergi till rum 39495 

Summa tillförd energi 240992 



56 

 

 Diagram 5. Avgiven energi uppdelat i procent (bilaga 5). 

  

 

  Diagram 6. Tillförd energi uppdelat i procent (bilaga 5).  

.  

I diagram 7 visas den månadsvisa energianvändningen av byggnaden. Värden som utgåtts från är de i 

tabell 13, dessutom har tillägg gjorts manuellt genom att lägga till VVC-förluster (4 kWh/m
2
) och 

köldbryggor (10 % av transmissionsförlusterna) uppdelat per månad (bilaga 6). Skillnaden mellan 

avgiven och tillförd energi är den energi som måste läggas till varje månad. Som kan ses i diagram 6 

är den energi som måste tillföras högre på vintermånaderna än under sommaren. 
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  Diagram 7. Redovisningen av energianvändningen per månad i aktuell byggnad. 
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4.4.9 Den totala energianvändningen 

För att få fram den totala energianvändningen subtraheras den tillförda energin från den avgivna ener-

gin (se tabell 13), som räknats ut i energiberäkningsprogrammet VIP+.  

Energianvändning = Avgiven energi – Tillförd energi = 296301 – 240992 = 55 309 kWh/år. 

I schablon-fastighetselen på 20 kWh/m
2
, år, ingår elenergin för tilluftsfläktar (8550 kWh/år), frånlufts-

fläktar (7537 kWh/år) och cirkulationspumpen för värme (332 kWh/år), se bilaga 5. Därför dras den 

elenergi bort från energianvändningen som räknats ut ovan.  

Värme inkl. tappvarmvatten = 55 309 – (8550+7537+332) = 38 890 kWh/år. 

För att få ut hur mycket av ovan beräknad energianvändning som är värme subtraheras tappvarmvatt-

net (se tabell 13) från värme inkl. tappvarmvatten (38 890 kWh/år). Eftersom tappvarmvattnet har 

värmefaktor 2,5 (se kap. 4.3.8.1) divideras först tappvarmvattenförbrukningen (se tabell 14) med den-

na faktor. 

Tappvarmvatten = 12 760 / 2,5 = 5104 kWh/år.  

Värme = 38 890 – 5104 = 33 786 kWh/år. 

Fastighetselen räknas som tidigare angavs schablonmässigt till 20 kWh/år, m
2
. Fastighetselen multipli-

ceras med Atemparea 1455 m
2 
(se tabell 4). 

Fastighetsel = 20 * 1455 = 29 100 kWh/år  

Frikyla räknas inte med i byggnadens energianvändning utan ses som ”gratis” energi. 
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Den totala energianvändningen för aktuell byggnad blir följdaktligen ca 47 kWh/m
2
, år, se tabell 15. 

Tabell 15. Den totala energianvändningen i aktuell byggnad (bilaga 6). 

Energianvändning kWh/år kWh/m
2
, år 

Värme  33 786 23,2 

Tappvarmvatten 5104 3,5 

Kyla 0 0 

Fastighetsel 29 100 20 

Totalt 67 990 46,7 
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5. Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som kommit fram i studien av byggprojektet och Green Building, 

uppdelat i underrubriker för att få en lättare överblick. 

5.1 Energieffektiva åtgärder i projektet 

I projektet har energiarbetet bestått av följande:  

 Ett tekniskt program har upprättats, där anges att byggherren har önskan om att byggnaden ska 

vara tungt och välisolerat med låg underhållskostnad. Den övergripande ambitionen för pro-

jektet ska vara att hitta lägsta totala årskostnad genom att utföra LCC-analyser och som stöd 

använda Energilotsens handledningar. 

 

 Energilotsen har använts i projektet för att på ett smidigt sätt nå målet om en energieffektiv 

byggnad. 

 

 Ett styrande dokument för energi har upprättats i projektet, för att alla inblandade i projektet 

ska vara medvetna om vilka tekniska krav som ställs för de olika systemen i byggnaden. De 

tekniska kraven i dokumentet har alla för avsikt att bidra till en så energieffektiv byggnad som 

möjligt. I detta dokument anges även att målet för projektet är att få byggnaden klassad som 

en Green Building, d.v.s. en energianvändning som är minst 25 % lägre än BBR:s krav. 

 

 Energiberäkningar har utförts av byggnaden i projektet med hjälp av ett energiberäkningspro-

gram som heter VIP+. 
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5.2 Tekniska system/byggnadsdelar 

I tabell 16 redovisas kortfattat och översiktligt vilka tekniska system/byggnadsdelar som valts till ak-

tuell byggnad i studerat projekt samt dess värden etc. All information har jag funnit genom att noga 

studera bygghandlingar, dokument, ritningar m.m. i projektdatabasen för gällande projekt. I ansökan 

till Green Building Partner ska system och indata fyllas i enligt deras standard i en tabell (bilaga 8). 

Tabell 16. Valda tekniska system i projektet, dess värden, var indata hämtats från samt kommentarer. 

System/Byggnads-

delar 

Indata/värden  Indata hämtat ur        Kommentarer 

Fönster U-värde: 1,0 W/m2 K 

g-värde: 0,43 

Fönsteruppställning 

(A-ritning) 

Mellanglaspersienner 

har använts som solav-

skärmning, i vissa föns-

ter kompletterat med 

markiser. 

Ytterväggar 20 mm puts och prefab-

ricerad putsbärarvägg 

K-ritning Prefab-väggen består av 

60 mm lättballastbe-

tong, 170 mm cellplast 

och 120 mm betong. 

 

Vindsbjälklag 550 mm lösull och 200 

mm betong 

K-ritning Lösull varierar mellan 

450-550 mm. 

 

Platta på mark 150 mm dränerat grus, 

200 mm cellplast och 

120 mm armerad be-

tong. 

K-ritning 

 

 

 

Köldbryggor Högst 10 % . Styrande dokument 

- Energi 

Högst 10 % av den tota-

la transmissionsförlus-

ten 

Täthet Högst 0,3 l/s, m2 vid +/- 

50 Pa 

Styrande dokument 

- Energi 

Motsvarar täthetskra-

vet för passivhus. 

Uppvärmningssystem IVT F70 Vätska/Vatten, 

Värmefaktor 3,0 för 

värme respektive 2,5 för 

tappvarmvatten. 

Energitäckningsgrad 97 

%. Effekttäckning 63 %. 

Systemhandling 

Beskrivning Rör. 

Två stycken värme-

pumpar har valts för 

hela anläggningen och 

en elpanna på 70 kW 

Nedkylning Komfortkyla med frikyla Systemhandling 

Beskrivning Rör. 

Alternativet har valts 

eftersom värmepump 

används som värmeför-

sörjningssystem. 
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System/Byggnads-

delar 

Indata/värden  Indata hämtat ur        Kommentarer 

Luftbehandlingssystem FTX. SFP 1,83 kW/m3/s. 

Återvinnande verk-

ningsgrad 74 %. 

Bygghandling, Be-

skrivning Luft. Ag-

gregatspecifikation. 

FTX av typen roterande 

värmeväxlare med 

komfortkyla. VAV-

forcering. Behovsstyr-

ning. För drifttider, 

flöden etc. se bilaga 5. 

Värmesystem Innetemperatur 21 gra-

der. Golvvärme plan1. 

Radiatorer plan 2. 

Systemhandling, 

Rörbeskrivning.  

Golvvärme med sy-

stemtemperatur 

34,0/26.4 

Tappvatten Snålspolande blandare, 

mätare för varmvatten-

förbrukningen. 

Bygghandling VS-

beskrivning. 

Varmvattnet värms av 

hetgaskretsen från 

värmepumparna, vid 

behov av elpatroner. 

Belysning Rörelsedetektorer, när-

varodetektorer med IR-

sensor inkl. akustiksen-

sor och tryckknappar 

med glimljus. Energi-

klass B eller bättre. Se-

parata elmätare med ett 

antal undermätare. 

Bygghandling PM1-

El. 

Rörelsedetektorer i 

t.ex. toaletter och för-

råd. Närvarodetektorer 

med IR-sensor inkl. 

akustiksensor i handi-

kapptoaletter. Tryck-

knappar med glimljus i 

t.ex. klassrum. 

Styr- och regler Datoriserad styranlägg-

ning ansluts till en da-

torhuvudcentral (DHC). 

Bygghandling, Be-

skrivning av styr- 

och övervakningssy-

stem. 

Används för övervak-

ning och avläsning av 

energiprestandan i 

byggnaden. 

Utrustning Ska väljas i energiklass 

A++ eller A. 

Styrande dokument 

–Energi. 

Ingen komfortvärme i 

badrumsgolv eller 

elektriska handdukstor-

kar. 
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5.3 Energianvändningen i aktuell byggnad 

Beräkningar har utförts i energiberäkningsprogrammet VIP+ (bilaga 5) för att ta reda på hur stor ener-

gianvändningen kan förväntas bli i aktuell byggnad. Kompletteringar har även gjorts manuellt i beräk-

ningarna av energianvändningen, bl.a. för att få med köldbryggor, VVC-förluster och total fastighetsel 

(bilaga 6). 

Energianvändningen fördelar sig på 20 kWh/m
2
, år för fastighetsel, 23,2 kWh/m

2
, år för värme och 3,5 

kWh/m
2
, år för tappvarmvatten. Total energianvändning för aktuell byggnad är ca 47 kWh/m

2
, år. Se 

diagram 8. 

Enligt boverkets byggregler ska inte frikyla räknas med i byggnadens energianvändning utan ses som 

”gratis” energi som är förnybar (Elmroth, 2009). 

Diagram 8. Den totala energianvändningen i aktuell byggnad. 

 

5.3.1 Jämförelse med energikrav enligt BBR och Green Building 

Nedan redovisas den aktuella byggnadens energianvändning i jämförelse med de krav som gäller en-

ligt BBR 15 och Green Building.  Green Building har kravet att byggnaden som fastighetsägaren an-

söker med ska dra minst 25 % mindre energi än gällande BBR krav för byggnaden. Eftersom BBR 15 

gällde vid beviljad bygglovsansökan för aktuell byggnad, är det de krav som gäller. Green Building 

har dock ett tillägg till det kravet, det är att tillägget för medelluftsflödet inte får tillgodoräknas för ett 

värde högre än 1,0 l/s, m
2
 (nytt krav i BBR 16) oavsett vilken BBR som gäller för den sökta byggna-

den. Medelventilationsflödet i aktuell byggnad är 0,75 l/s, m
2
. 

Den totala beräknade energianvändningen i byggnaden är 60 % lägre än vad kraven i BBR 15 anger 

för högsta tillåtna värde för energianvändningen, se diagram 9. Vid jämförelse med de strängare kra-
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kraven i nya BBR 16 där högsta tillåtna värde för energianvändningen är 83 kWh/m
2
, år, är 

energianvändningen i aktuell byggnad 43 % lägre än detta krav. 

   Diagram 9. Energianvändningen i aktuell byggnad i jämförelse med kraven enligt 

   BBR respektive Green Building. 
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5.4 Fastighetsägarens arbete mot att bli Green Building Partner 

I detta kapitel redovisas vilka krav som gäller för fastighetsägaren Knivsta Pastorat för att kunna bli 

medlemmar i Green Building samt vilka åtgärder som gjorts. Sammanställning har utförts utifrån den 

litteraturstudie som gjort om Green Building med avseende endast på vad som gäller för att bli Green 

Building Partner på fastighetsnivå med en nybyggnation. 

I tabell 17 anges vad som krävs av en fastighetsägare som vill vara Green Building Partner med en 

nybyggnation, samt vad som utförts eller planerar att utföras av fastighetsägaren Knivsta Pasto-

rat/konsultföretaget Bjerking AB. Nedan redovisade åtgärder kan göras av antingen personal på den 

sökande organisationen eller ett anlitat företag med kompetens inom energiområdet, t.ex. ett blivande 

Green Building stödjande företag. I bilaga 9 har jag sammanfattat mer utförligt vad som krävs av en 

fastighetsägare som vill vara Green Building Partner med en nybyggnation. 

Jag har även utfört energiberäkningar av byggnaden (bilaga 5) och sammanställt resultaten (bilaga 6) 

samt tekniska data i ansökningshandlingarna för Green Building Partner (bilaga 8) 

Tabell 17. Åtgärder som krävs för att bli en Green Building Partner med en  

nybyggnation, samt vad som gjorts i det undersökta projektet. 

Åtgärder Utförda Planerade 

Utförlig beräkning av 

den förväntade energi-

användningen 

Ja, av konsultföretaget.  

Beskrivning av förvän-

tad energianvändning i 

byggnaden m.m. 

Ja, delvis av konsultfö-

retaget. 

 

Utse Green Building 

kontaktperson 

Ja, fastighetsägarens 

driftansvarige. 

 

Energiledningssystem 

för företaget. 

 Ja, av fastighetsägaren. 

Skicka ansökan till 

”Fastighetsägarna Sve-

rige”/EU 

 Ja, i samarbete mellan 

fastighetsägaren och 

konsultföretaget. 

Införande av energi-

ledningssystem. 

 Ja, av fastighetsägaren. 

Mätningar av vad 

energianvändningen 

blev i praktiken.  

 Ja, i samarbete mellan 

fastighetsägaren och 

konsultföretaget. 

Årlig rapportering av 

sitt arbete med energi-

effektivisering till 

”Fastighetsägarna Sve-

rige”/EU .  

 Ja, i samarbete mellan 

fastighetsägaren och 

konsultföretaget. 
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5.5 Företagets arbete mot att bli ett Green Building stödjande företag 

I tabell 18 redovisas vilka krav som gäller för konsultföretaget Bjerking AB för att kunna bli med-

lemmar i Green Building samt vilka åtgärder som gjorts eller planeras. De krav som gäller för företag 

som vill bli Green Building stödjande företag är följande: en handlingsplan för arbetet med Green 

Building måste tas fram och företaget måste aktivt bidra till energieffektivisering av en byggnad som 

fastighetsägaren använder vid ansökan till att bli Green Building Partner.  

Tabell 18. Åtgärder som krävs för att bli en Green Building stödjande företag, samt vad som utförts 

eller planerar att utföras. 

Åtgärder Utförda Planerade 

Energieffektivisering av bygg-

nad. 

Ja, i det undersökta byggprojek-

tet. 

 

Upprätta en handlingsplan för 

företagets arbete med Green 

Building. 

 Ja. 
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5.6 Resultat av intervjuer  

Genom att intervjua några företag som redan är medlemmar i Green Building har det kommit fram vad 

deras erfarenheter av miljöklassningssystemet Green Building är.  

Företagen har många liknande erfarenheter av medlemskapet. Ingen av dem ser några nackdelar. De 

fördelar som främst anges är att de tycker att konceptet är lätt att kommunicera och tillämpa eftersom 

det är tydligt. Eftersom företagen redan sedan tidigare har arbetat med energi- och miljöfrågor på nå-

got sätt, så har övergången till medlemskap i Green Building varit smidig och lätt. Ett av företagen har 

dessutom åsikten att alla nyproducerade lokaler bör uppfylla energikravet som Green Building har.  

Företagen har skilda åsikter om hur stor arbetsinsatts som medlemskapet medför. De företag som varit 

medlem längst anser att medlemskapet inneburit mer administrativt arbete i form av årliga samman-

ställningar som ska redovisas för Fastighetsägarna Sverige. Det merarbete som Green Building orsa-

kar, beroende på hur stort företaget är, motsvarar i stort sett en heltidstjänst. Det nyligen godkända 

företaget anser inte att medlemskapet inneburit något större merarbete. Detta företag har ännu inte 

behövt återapportera sitt energiarbete till Fastighetsägarna Sverige.  

Samtliga intervjuade företag har/ska upprätta internt dokument/koncept för hur Green Building kraven 

ska beaktas vid projektering av byggnader med ambitionen att få klassade som Green Building. 
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6. Diskussioner 

I detta kapitel redovisas resultaten av de olika frågeställningarna som rapporten grundar sig på. I slutet 

av kapitlet görs en allmän diskussion om Green Building som koncept. 

 I det specifika projektet, hur har varje konsultkategori konkret bidragit till målet om 25 % 

lägre energianvändning än BBR:s krav i den undersökta byggnaden? Vilka tekniska lösningar 

har använts? 

De tekniska åtgärderna som utförts i byggnaden har lett till att den har samma låga energianvändning 

som ett passivhus (enligt genomförda energiberäkningar). Energikraven för energianvändning i pas-

sivhus är högst 55 kWh/m
2
, år. I aktuell byggnad är den 47 kWh/m

2
, år.  Energikravet för att klassas 

som Green Building är för aktuell byggnad 89 kWh/m
2
, år (75 % av BBR kravet 118 kWh/m

2
, år). 

Utifrån dessa värden beräknas aktuell byggnad kräva 60 % mindre energi än BBR:s krav. 

Jämförelse kan göras med en grundskola i Storfors kommun (Vargbroskolan) som anses vara en 

”energiskola”. Denna skola har en energianvändning på ca 45 - 47 kWh/m
2
, år och uppfyller alla krav 

för passivhus med undantag för U-värdet på fönstren (1,1 W/m
2
 K, krav för passivhus är 0,9 W/m

2
 K). 

Utifrån ovanstående kan anses att projektörer i det undersökta projektet S:ta Maria Alsike har använt 

sig av tekniska lösningar som tillsammans bidragit till en energieffektiv skola/förskola, även om det 

återstår att se vad de uppmätta värdena visar när byggnaden är färdigställd och i drift.  

En viktig framgångsfaktor vid projekteringen i aktuellt byggprojektet är om samtliga inblandade pro-

jektörer läst det styrande dokumentet för energi (bilaga 3) och om de tillämpar dessa krav i de projek-

terade lösningar som de ansvarar för. De flesta krav och tekniska lösningar har uppfyllts enligt det 

styrande dokumentet för energi, dock inte alla. 

Nedan redovisas respektive projektörers arbete enligt det styrande dokumentet för energi i det under-

sökta projektet. Avvikelser från det styrande dokumentet för energi noteras i särskilt stycke under re-

spektive kategori.  

 Arkitekt: Arkitektens utformande av byggnaden har stor betydelse för hur stor energianvänd-

ningen blir. Majoriteten av byggnadens fönster har bröstning, samt valet av fönstren är 3-

glasfönser med U-värde 1,0 W/ m
2
, K. Andra faktorer som påverkar är inre solvskärmning. 

Detta i form av mellanglaspersienner i samliga fönster och för vissa fönster har även yttre sol-

avskärmning valts i form av markiser. Entréslussar har genomgående valts till ingångarna för 

att reducera värmeförluster vid dörröppningar. 

 

Avvikelser: Ett fönster vid trapphuset har ingen bröstning i plan 2.  
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 Byggnadskonstruktör: Genom att utföra simuleringar av olika golv-, vägg- och takkonstruk-

tioner har en konstruktion med avseende på låg energianvändning valts. En prefab – betongyt-

tervägg med tjock isolering i takbjälklaget är fördelaktigt ur energisynpunkt. Platta på mark 

med 200 mm isolerlager (cellplast). 

 

Köldbryggor har inte beräknats, men det styrande dokumentet för energi anger högst 10 % av 

transmissionsförlusterna. Det återstår att se vid mätningar av energianvändningen i den färdiga 

byggnaden om målet med köldbryggor har uppnåtts. För att det höga målet med köldbryggor i 

byggnaden ska uppnås krävs främst att entreprenören beaktar stor noggrannhet när prefab – 

väggarna sätts ihop och när fönstren sätts på plats. 

 

Målet för tätheten i byggnaden har satts högt i det styrande dokumentet för energi, där anges 

som 0,3 l/s, m
2
 vid +/- 50 Pa. Detta motsvarar kraven för passivhus. Detta täthetskrav går ej att 

finna i ritningar/dokument. Det återstår därmed att se om detta energikrav har uppnåtts vid 

provtryckning av byggnaden. För att nå det höga målet med tätheten krävs främst att entrepre-

nören beaktar stor noggrannhet när prefab -väggarna sätts ihop. Vid platsbesöket kunde obser-

veras att mellan prefab – väggarna hade mineralullsdrevning utförts innan väggarna samman-

fogades, därefter tätades skarvarna med puts. Det är svårt att förutspå hur stor tätheten blir i 

den färdiga byggnaden.  

 

Avvikelser: Inga åtgärder har utförts för att identifiera köldbryggor. Detaljlösningar har inte 

redovisats för köldbryggor och inte heller identifierats och markerats på ritningar. Täthetskra-

vet har inte verifierats i ritningar eller tillhörande dokument. 

 

 VVS-projektör: Vid valet av värmeförsörjningssystem har de två alternativen värmepump och 

fjärrvärme jämförts i en LCC-analys. Resultatet visade att värmepump var mest fördelaktigt. 

Därför valdes detta värmeförsörjningssystem. I kombination med värmepump valdes komfort-

kyla med frikyla för byggnaden. Frikyla är mycket fördelaktigt i energisynpunkt då den räknas 

som förnybar ”gratis” energi. Valt värmeförsörjningssystem kräver mycket litet behov av 

energi. Systemet är dock beroende av el för att fungera.  

 

Till luftkonditionering valdes ett energieffektivt ventilationssystem, ett FTX- system med ro-

terande värmeväxlare med verkningsgrad 74 % och SFP 1,8 kW/m
3
/s. För att systemet ska bli 

ännu mer energieffektivt tillämpas behovsstyrning. Reglering av ventilationen sker med VAV-

forcering. Kombinationen av de olika valen för luftkonditioneringen bidrar till en låg energi-

användning. Verkningsgrad borde vara något högre och SFP något lägre för att nå lägsta möj-

liga energianvändning i ventilationssystemet.  
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Val av värmesystem i byggnaden är på plan 1 (förskola), golvvärme och på plan 2 (skola) ra-

diatorer. Golvvärme föredras vid val av värmepump, då systemet fungerar bäst när temperatu-

ren som frambringas är låg. Nackdelen med golvvärme i betonggolv är svårigheten med vär-

mereglering. Konstruktionen är tung och termiskt trög, vilket försvårar temperaturreglering. 

Golvvärme har valts för förskola trots att det ur energisynpunkt inte är mest fördelaktigt och 

beror på höga komfortkrav för denna verksamhet (högre än för skola). 

 

Snålspolade blandare med s.k. kallstart installeras. Inga separata mätare för varmvattenför-

brukningen installeras i byggnaden. Varje byggnadsdel får separat mätning. Separata mätare 

installeras ofta i bostäder då de inverkar starkt på brukarbeteendet. I skola/förskola har separa-

ta mätare ingen eller låg inverkan på varmvattenförbrukningen. Det hade kunnat vara till för-

del att installera separata mätare för de två planen i händelse av att verksamheterna får olika 

hyresgäster.  

 

Avvikelser: FTX -ventilationssystem har inte valts med minst 85 % verkningsgrad och speci-

fik fläkteffekt max 1,6 kW/m
3
/s.  

 

 El-projektör: Belysning är en relativt stor post i den totala energianvändningen, därför är det 

viktigt att ta fram anpassade lösningar beroende på verksamheter/användningsområden i de 

olika rummen. 

 

Olika lösningar för belysningen i olika rum beroende på dess användningsområde har utförts 

för att nå optimal energianvändning. De olika lösningarna består bl.a. av rörelsedetektorer och 

närvarodetektorer. Genom att tillämpa olika lösningar beroende på hur rummet används upp-

nås låg energianvändning. 

 

Separata elmätare installeras för olika verksamheter, förskola respektive skola. Detta är bra för 

att ta reda på var den största elförbrukningen sker och nödvändigt om de olika våningsplanen i 

byggnaden har olika hyresgäster. 

 

Avvikelser: LCC -analyser har inte utförts vid val av belysning och dess drifttider samt val av 

hiss. 

 

 Styr- och reglerprojektör: I byggnaden installeras en datorhuvudcentral (DHC), som läser av 

och mäter energianvändningen under olika perioder och tider. Detta bidrar till en låg energi-

användning. Vid avläsning av energianvändningen blir brukaren medveten om var/under vilka 
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tider/vilka system som drar mest energi. Därefter kan ändringar i berört system utföras på ett 

korrekt sätt för att på så vis nå en lägre energianvändning. 

 

Avvikelser: Inga avvikelser. 

 

 I det specifika projektet, nåddes målet om minst 25 % lägre energianvändning än BBR:s krav i 

den undersökta byggnaden? 

Resultaten av de beräkningar som jag utfört i energiberäkningsprogrammet VIP+, visar att byggnaden 

med stora marginaler uppfyller målet om 25 % lägre energianvändning än BBR:s krav (enligt BBR15 

som gäller för den aktuella byggnaden, men även enligt de strängare energikraven i nya BBR 16). Den 

beräknade energianvändningen i aktuell byggnad är 60 % lägre än kraven i BBR 15, och 43 % lägre än 

kraven i BBR 16. 

Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning kan avvika betydligt. En energiberäkning 

bygger på idealiska fall där inga brister finns i installationer/konstruktioner i den färdiga byggnaden. 

Andra bidragande orsaker till att resultatet kan bli missvisande är brukarnas beteende och/eller att de 

material som använts i beräkningarna sedan inte användes i praktiken. För att ta reda på om byggnaden 

verkligen uppfyller Green Building kravet krävs en uppföljning genom mätningar i den färdiga bygg-

naden, gärna under ett år efter att byggnaden tagits i bruk. Vid medlemskap i Green Building som 

partner krävs en årlig rapportering. I denna bör de uppmätta värdena finnas med samt en ny beräkning 

av energianvändningen med de nya värdena.  

De avvikelser som utförts från det som angivits i det styrande dokumentet för energi har inte medfört 

att energikravet för att klassa byggnaden som Green Building frångåtts. Slutsatsen huruvida avvikel-

serna bidragit till en högre energianvändning, kan endast dras efter mätningar i den färdigställda bygg-

naden. 

Min slutsats är att eftersom den beräknade energianvändningen är betydligt lägre än energikravet en-

ligt Green Building finns en stor felmarginal som gör att även den uppmätta energianvändningen bör 

uppfylla detta krav.  

 

 Kan Bjerking AB bli ett Green Building stödjande företag med hjälp av det undersökta projek-

tet? 

Kraven för att bli medlemmar i Green Building som ett stödjande företag är att företaget aktivt ska 

bidra till den energieffektivisering av byggnad som krävs för att fastighetsägaren ska kunna bli Partner 

samt upprätta en handlingsplan för arbetet med Green Building 
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En handlingsplan för arbetet med Green Building har inte upprättats av Bjerking AB, men kommer att 

göras innan ansökan skickas iväg. Företaget bör ha ett möte mellan t.ex. affärsområdeschefen för Hus 

& Installation och energiansvarige på företaget för upprättandet av en fungerande handlingsplan. Bjer-

king AB har redan en utvecklingsplan för ”Green Design”, innehållet i denna utvecklingsplan kan 

användas som underlag vid upprättande av handlingsplanen för Green Building.  

Energiberäkningar visar att Bjerking AB uppnått energieffektiviseringsmålet i projekterad byggnad, 

d.v.s. de har bidragit till att beräknad energianvändning i projekterad byggnad är mindre än 25 % av 

BBR:s krav. 

Förutom ovan nämnda krav, måste Bjerking AB bidra till att ännu en fastighetsägare blir en Green 

Building Partner efter senast tre år efter godkännandet som Green Building stödjande företag.  

De intervjuade projekterande konsultföretagen arbetade alla med energi- och miljöfrågor redan innan 

medlemskapet i Green Building. Bjerking AB arbetar redan med dessa frågor. Företaget har t.ex. en 

Kvalitets- och miljöpolicy, Miljöstyrning i projekt och det nya konceptet Green Design. Green Design 

innefattar bl.a. deras arbete med energieffektivisering som består av energideklarationer, energiberäk-

ningar, LCC -beräkningar, termografering (värmekamera) och energieffektiv belysning. De intervjua-

de företagen har eller ska skaffa ett dokument med tekniska programkrav för vad som gäller vid pro-

jektering av energieffektiva byggnader. Genom att ha ett sådant dokument missas inga energikrav, 

kraven blir tydligare och det går fortare att formulera specifika energikrav anpassade för den projekte-

rade byggnaden. Dokumentet kommer att fungera som ett verktyg som gör att processen med att be-

stämma energikrav för projekterade byggnader går smidigare. Som ett Green Building stödjande före-

tag skulle det vara till fördel om Bjerking AB upprättade ett tekniskt programkrav för energieffektiva 

byggnader, som tillämpas på de flesta projekterade byggnader, inte bara de med ambitionen att klassas 

som Green Building. Det är viktigt att energikraven arbetas in i projektets ”miljö-/energiprogram” och 

sedan förs vidare i systemhandlingar, förfrågningsunderlag och vid produktion. För att detta ska fun-

gera på ett fullgott sätt bör en energiledare/energisamordnare finnas med under hela. Från idé till fär-

dig byggnad.  

Slutsatsen är att konsultföretaget Bjerking AB kan bli ett Green Building stödjande företag med hjälp 

av det undersökta projektet; S:ta Maria Alsike med byggnaden för förskola/skola. Med reservation för 

att fastighetsägaren måste upprätta ett energiledningssystem som godkänts av Green Building och att 

fastighetsägaren blir godkänd som en Green Building Partner med den undersökta byggnaden. 

 

 Uppnår fastighetsägaren i byggprojektet kraven för att bli en Green Building Partner? 

Kraven för att bli Green Building Partner på fastighetsnivå med en nybyggnation är följande: utförlig 

beräkning av den förväntade energianvändningen, beskrivning av förväntad energianvändningen i 
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byggnaden och tekniskt försörjningssystem, tidplan för planerad byggnation m.m. samt energiled-

ningssystem. 

Energiberäkningar av byggnaden har utförts av konsultföretaget Bjerking AB, till viss del har även en 

beskrivning av energianvändningen gjorts. Vid möte mellan fastighetsägaren och konsultföretaget har 

en överenskommelse gjorts om att fastighetsägaren ska utforma ett energiledningssystem. När energi-

ledningssystemet har upprättats ska konsultföretaget och fastighetsägaren sammanställa energiberäk-

ningar och beskrivning av byggnaden. Därefter fylla i ansökan där energiledningssystemet bifogas. 

Kraven för att bli Green Building Partner uppnås av fastighetsägaren om de upprättar ett bra energi-

ledningssystem som kan godkännas av Green Building. För att kunna upprätta ett väl fungerande 

energiledningssystem bör en inventering göras av deras befintliga fastigheter samt dess energianvänd-

ning. Därefter kan konkreta energimål sättas upp för hur energianvändningen i de befintliga byggna-

derna ska reduceras, samt när det ska ske och hur mycket. 

 

 I det specifika projektet, hur har arbetsformerna och samarbetet sett ut under projekteringen 

gällande energieffektivisering? 

I projektet har arbetsformen varit en generalentreprenad i samarbetsformen partnering. Konsultföreta-

get Bjerking AB har samarbetat med fastighetsägaren (beställaren) Knivsta Pastorat, entreprenören 

NCC Construction Sverige AB samt arkitektbyrån White Arkitekter AB.  

Det är viktigt att helhetssyn präglar energieffektiviseringsarbetet för att en byggnad ska kunna bli 

energieffektiv, vilket skett i aktuellt byggprojekt. Det är väsentligt att samarbetet i projektet sker av 

samma konsulter genom hela processen. Detta medför att alla känner ett gemensamt ansvar samtidigt 

som de strikta ansvarsgränserna behålls. Genom att använda sig av samarbetsformen partnering, ska-

pas förutsättningar för att skapa en energisnål byggnad, vilket ses i resultatet av energiberäkningarna. 

Det kan dock ifrågasättas om utfallet av den beräknade energianvändningen blivit större eller mindre 

om samarbetsformen partnering inte hade tillämpats i byggprojektet. Då byggnaden inte är färdigställd 

ännu, återstår att se om den verkliga energianvändningen blir lika låg. Därefter kan rätt bedömning 

dras huruvida partnering var ett bra arbetssätt för att nå en energisnål byggnad. Partnering är en bra 

samarbetsform för att undvika att projektörer etc. bara ”sköter sin del”. Genom partnering blir kom-

munikationen och samarbetet mellan de olika aktörerna i projektet mycket bättre, då aktörerna arbetar 

mot gemensamma mål redan i projektets tidiga skeden. För att nå målet med en energieffektiv bygg-

nad är det viktigt att finns en bra kommunikation mellan byggherre, projektörer och entreprenör. 

För att arbetet ska fungera smidigt i byggprojekt med ambitionen att byggnaden ska bli energieffektiv, 

är det till fördel om en energisamordnare/energiledare finns med i projektets alla skeden. Någon sådan 

fanns inte aktuellt projekt. Om energisamordnare/energiledare deltog i projektet under hela processen 
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borde detta öka möjligheterna att samtliga tekniska åtgärder/krav som angivits i det styrande doku-

mentet för energi följts så att lägsta möjliga energianvändning uppnåtts. De flesta åtgärderna har till-

lämpats vid projekteringen, men inte alla! Dessutom borde energisamordnaren/energiledaren kunna 

tillse även att entreprenören uppfyller de höga uppsatta energikraven gällande t.ex. täthet och köld-

bryggor vid bygget. D.v.s. energisamordnaren/energiledaren bör bevaka energikraven under projektets 

alla skeden, genom att formulera energikraven på ett tydligt sätt i ett dokument, därefter ansvara för 

energistyrningen i projektet och dokumentera fram till slutbesiktningen och byggnaden är i drift. 

De intervjuade företagen (som redan är medlemmar i Green Building) har eller ska skaffa interna do-

kument där de beskriver hur arbetet ska gå till vid projektering av energieffektiva byggnader. Det vore 

till stor hjälp vid projektering med ambitionen att få byggnaden Green Building klassad, att även Bjer-

king AB upprättar ett dokument där det beskrivs hur energiarbetet ska utföras. Underlag till detta do-

kument kan med fördel det styrande dokumentet för energi i detta projekt användas, samt till viss del 

upplägget i ”Miljöstyrning i projekt” men med avseende på energistyrning. 

 

 Allmän diskussion kring Green Building medlemskap 

Att vara medlem i Green Building har många fördelar; det är lätt att kommunicera, det synliggör före-

tagets energieffektiviseringsarbete, det är lätt att tillämpa eftersom det är så tydligt och det ger företa-

get marknadsfördelar p.g.a. av den positiva marknadsföringen som konceptet innebär. Energieffektivi-

sering ligger dessutom i tiden och det är därför viktigt att vara med på tåget redan i början. 

Det finns inga större nackdelar med klassningen, några kan dock vara att det endast berör energifrå-

gan, inte har några krav på miljön i byggnaden och dess material samt att kravet på energianvändning-

en inte är satt tillräckligt högt. Även om klassningen endast berör energifrågan är det ett fullvärdigt 

klassningssystem eftersom det bidrar till mindre energianvändning i lokaler och fungerar som en mo-

rot för fastighetsägare att arbeta med energieffektivisering i sina lokaler. Dessutom är energianvänd-

ningen i byggnader den största delen av miljöbelastningen i byggnaden under dess livslängd. Det är 

många av företagen som är medlemmar i Green Building som även arbetar med miljöfrågor, och dess-

utom kombinerar Green Building med andra miljöklassningssystem som t.ex. Miljöklassad Byggnad, 

LEED och BREEAM. 

Hur omfattande och tidskrävande arbetet som medlemskapet i Green Building innebär, beror på hur 

stort företaget är. Ju större företag desto mer arbete krävs. För ett Green Building stödjande företag 

med ca 300 anställda motsvarar arbetet en heltidsanställning. 

Medlemskapet är gratis, men merkostnader tillkommer då det krävs arbete av företagen för att bl.a. 

göra årliga återrapporteringar. För fastighetsägare betalar sig kostnaderna tillbaka och de får det bättre 
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ekonomiskt ställt än tidigare p.g.a. positiv marknadsföring och uppmärksamhet, t.ex. genom lägre 

driftskostnader p.g.a. energibesparingar i byggnaden, fler hyresgäster och högre fastighetsvärde. För 

fastighetsägare innebär Green Building klassningen av deras byggnad/byggnader en investering. De 

fastighetsägare som är intresserade av att få sin byggnad klassad som Green Building, anlitar sannolikt 

ett Green Building stödjande företag för projektering, vilket innebär stora marknadsfördelar i form av 

fler uppdrag för företaget. 
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7. Slutsatser 

De tekniska lösningarna som tillämpats av de olika konsultkategorierna i aktuell byggnad är energief-

fektiva, då den beräknade förväntade energianvändning är låg.  

Beräknad förväntad energianvändning blev endast 47 kWh/m
2
, år. Gällande BBR krav för aktuell 

byggnad är 118 kWh/m
2
, år. Green Building kravet är att energianvändningen i byggnaden ska vara 25 

% lägre än gällande BBR krav för aktuell byggnad, d.v.s. 89 kWh/m
2
, år. 

Den undersökta byggnaden i rapporten uppnår energikravet enligt Green Building, då beräknad för-

väntad energianvändning är 60 % lägre än gällande BBR krav för aktuell byggnad. 

Företaget Bjerking AB kan bli ett Green Building stödjande företag med byggnaden förskola/skola i 

anläggningen S:ta Maria Alsike i det undersökta energieffektiviseringsprojektet. Det krävs dock att 

fastighetsägaren till undersökt byggnad, Knivsta Pastorat, först blir godkända som Green Building 

Partner. 

Fastighetsägaren Knivsta Pastorat kan bli Green Building Partner på fastighetsnivå med byggnaden 

förskola/skola i anläggningen S:ta Maria Alsike. Med reservation för att fastighetsägaren först måste 

upprätta ett energiledningssystem som uppfyller Green Building kraven. 
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8. Förslag till fortsatt arbete 

Arbetet med rapporten har varit begränsad i tid och följaktligen har omfattningen avgränsats. Det finns 

andra aspekter än det som tagits upp i rapporten som kan vara intressanta att undersöka vidare. Följan-

de är exempel på några sådana aspekter:  

 Kontroll av uppmätt verifierad energianvändning när byggnaden är färdigställd samt varit i 

drift i ca ett år. Jämförelse med den beräknade energianvändning som utförts i denna rapport. 

 

 Ta fram konkreta riktlinjer/dokument för vad som ska beaktas av varje projektör vid projekte-

ring av energieffektiva byggnader där ambitionen är att få den Green Building klassad. 
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3.2 Solavskärmning 

Lämplig typ och omfattning av solavskärmning skall utredas i samråd med VVS-projektör 
för att undvika övertemperatur i lägenheter och minska kyleffekt i lokaler med 
komfortkyla. I skola installeras solavskärmning mot söder och väster. 

3.2.1 Slussar 

Behov av slussar skall utredas (gäller främst förskola/skola) 

4 Byggnadskonstruktör 

4.1 Isolering 

Ett antal alternativ för ytterväggar och bjälklag har simulerats i beräkningsprogram, 
följande min Up-värden skall gälla för objektet: 

Up yttervägg  =0,20 
Up takbjälklag  =0,084 
Up golvbjälklag =0,154 

4.2 Köldbryggor 

I ”normala” konstruktioner utgör köldbryggor ca 10-20 % av det totala 
transmissionsbehovet. Stor besparingspotential finns därför och stor omsorg bör läggas 
på att utföra konstruktioner med minimala köldbryggor. För detta objekt gäller att 
köldbryggorna ska utgöra max 10 % av totala transmissionsbehovet. Köldbryggor 
identifieras och markeras på ritningar, därefter bearbetas och redovisas detaljlösningar 
för dessa. U-korr för känsliga detaljer ska visas med beräkningar. 

4.3 Fönster 

Fönster med Up-värde 1,0 eller bättre förutsätts. 

 

4.4 Täthet 

Enligt BBR ska byggnadens klimatskärm vara så tät att genomsnittliga luftläckage vid +50 
Pa tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s, m2. 

Lufttätheten har stor betydelse för energiförbrukningen och därför ska vi i detta objekt 
eftersträva efter en täthet motsvarande 0,3 l/s, m2 vid +/- 50 Pa vilket motsvarar krav för 
passivhus. För att uppnå detta krävs stor omsorg både under projekterings- och 
produktionsskedet. 

Täthetsprovning skall utföras dels innan ångspärr täcks av väggskivor och dels i 
samband med färdigställande. 
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5 VVS-projektör 

5.1 Värmeförsörjning 

För värmeförsörjning till byggnaderna bedöms nedanstående alternativa vara tänkbara. 
Dessa skall därför ställas mot varandra och utvärderas för lägsta totala årskostnad, LCC. 

5.1.1 Fjärrvärme 

Inom området finns möjlighet att ansluta sig till fjärrvärme levererad av Dalkia Facilities 
Management AB. En fjärrvärmeanläggning som drivs med förnyelsebar energi (sopor 
eller biobränsle d.v.s. träpellets, briketter och flis) kan anses vara ett miljövänligt 
alternativ. 

5.1.2 Närvärme 

En egen anläggning för biobränsle uppförs för området. 

Detta alternativ bedöms ej fördelaktigt eftersom det ej finns utrymme för detta inom 
fastighetsgräns. Dessutom medför alternativet ökad skötsel. 

5.1.3 Värmepumpar/geoenergilager 

Temperaturen i mark är ungefär densamma som den aktuella ortens medeltemperatur. 
Solenergi lagras i mark och för Uppsalaområdet innebär detta att temperaturen i mark är 
ca +6°C. Markens energiinnehåll kan användas dels som värmekälla till värmepumpar 
och dels som s.k. naturkyla vilket innebär att markens svala temperatur kan användas för 
komfortkyla utan att man behöver installera kylmaskiner. 

5.2 Komfortkyla 

För de delar av byggnaderna som skall förses med komfortkyla utreds alternativ med 
evaporativ kyla alternativt naturkyla via värmepumpar/geoenergilager. Alternativ skall 
utvärderas för lägsta totala årskostnad, LCC. 

5.3 Luftbehandling 

Utförande och utformning av ventilationssystemen har en mycket stor påverkan på 
byggnadernas energiförbrukning. 

Samtliga ventilationssystem utförs med mekanisk till- och frånluft med återvinning, 
centrala fläkt- och kanalsystem. Återvinning av typ FTX med roterande värmeväxlare 
väljs (exkl kök/matsal), min 85 % verkningsgrad. 

För storkök väljs batteriåtervinning med min 50 % verkningsgrad. 

Ventilationssystem utförs med låga kanaltryckfall och energieffektiva fläktar för att 
minimera elenergi till fläktar. Specifik fläkteffekt max 1,6 kW/m3/s. 

Kanalernas täthet skall motsvara lägst klass C och skall förses med isolering för lägsta 
årskostnad, LCC. 

I större rum där varierande personbelastning förekommer installeras utrustning för 
behovsstyrd ventilation. 

Ventilationssystem utförs så att delar av anläggningen kan stängas, anpassa till 
verksamhetsgränser. 

Drifttider optimeras efter verksamhetens nyttjandetider. 
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5.4 Värmesystem 

Värmesystem utförs med låga systemtemperaturer för att minska värmeförluster och 
möjliggöra flexibla systemlösningar. 

Systemet utförs med låga systemtryckfall för att minimera drivenergi till 
cirkulationspumpar. 

Samtliga cirkulationspumpar väljs med avseende på energiförbrukning (LCC) 

5.5 Tappvatten 

Snålspolande blandare med kallstart installeras. 

Mätare för kall- och varmvatten till respektive lägenhet installeras. 

Mätare för varmvattenförbrukning till skola installeras liksom för ”mellandel”. 

  



 50459 
 5 (7) 

Bjerking AB V
er

kt
yg

: X
X

X 
/ V

-1
 / 

20
08

-0
6-

14
 

S
pa

ra
t: 

20
08

-1
1-

26
 

D
ok

um
en

t: 
C

:\D
oc

um
en

ts
 a

nd
 S

et
tin

gs
\A

A
D

\M
in

a 
do

ku
m

en
t\E

xa
m

en
sa

rb
et

e\
St

yr
an

de
 d

ok
um

en
t e

ne
rg

i 0
81

12
6.

do
cx

 

6 El-projektör 

6.1.1 Belysning 

Belysning kan vara en stor energiförbrukare inom en byggnad. Det finns besparingar att 
göra genom att investera i energieffektivare belysning. Det finns två sätt att påverka hur 
mycket energi man gör av med på belysning. Det ena är att minska den installerade 
effekten genom att välja energieffektiva ljuskällor och driftdon. För objektet gäller att 
belysning skall vara energiklass B eller bättre. 

Det andra sättet att minska energiförbrukningen är att minska brinntiden (tiden som 
belysningen är påslagen). Minska brinntiden gör man genom att installera någon form av 
styrning som stänger av belysningen när den inte behövs.  

Det finns en hel del olika lösningar att välja mellan. Dagsljusreglering styrs via tillgången 
på dagsljus. Det är en bra lösning i rum med mycket dagsljusinsläpp.Närvaroreglering 
styr belysning med IR eller akustik. IR-styrning registrerar rörelser och akustikisk-styrning 
styrs av ljud. Det är viktigt att välja rätt typ av styrning för olika delar av huset. Man kan 
även kombinera olika typer av styrning, exempelvis ha dagsljusreglering och IR-styrning i 
ett trapphus.  

Att välja dimbara driftdon ger många fördelar, bl.a. att det är lätt att anpassa belysning till 
verksamheten samt att man spar energi. Du låter då närvarodetektorn, istället för på och 
av, styra ljuset till t.ex. 20 % och 80 %. Det gör att det alltid finns ett grundljus i rummet. 
Detta ger även längre livslängd på ljuskällorna. 

Val av system för att minska brinntid skall väljas med LCC som grund. 

6.1.2 Utrustning inomhus för brukarna 

Kylskåp, frysboxar, frysskåp och diskmaskiner ska väljas i energiklass A++ 

Tvättmaskin och torkutrustning ska väljas i energiklass A 

Ingen komfortelvärme i badrumsgolv ska installeras 

Inga elektriska handdukstorkar ska installeras 

6.1.3 Elmätare 

Varje lägenhet förses med separata elmätare 

Fastighetsel skall mätas separat (samordnas med VVS-projektör så att det är samma 
omfattning och gränsdragning som i regerverk för energideklarationer) 

Eventuella värmepumpar och kylmaskiner skall förses med separata elmätare 

6.1.4 Motorvärmare 

Parkeringsplatser förses med motorvärmare 

För att styra inkopplingstiden skall uttagen vara försedda med tidur samt termostater som 
känner av utomhustemperaturen och anpassar inkopplingstiden till rådande 
temperaturen. 

6.1.5 Hissar 

Hissar ska väljas i energiklass A 
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7 Styr & reglerprojektör 

Byggnaden ska förses med ett datoriserat system för fastighetsautomation (DHC) vilket 
ger goda möjligheter till energisnål drift. En sådan anläggning underlättar också betydligt 
möjligheten till fjärrövervakning och fjärravläsning av anläggningens energiprestanda och 
uppmärksammar användaren på avvikande trender och felaktiga funktioner i ett 
tidigtskede. 

En datorisering ger i sig själv inte besparingar, utan besparingarna följer av de 
injusteringar (av inställningsvärden, drifttider och reglerstrategier) som kan utföras 
betydligt enklare medhjälp av datoriserade system. 

Med hjälp av en DHC kan användaren komma åt funktioner för  

• Central tidsstyrning, 

• Justering och optimering av börvärden, 

• Larmhantering och övervakning,  

• Mätning av energi, köpt och återvunnen 

• Trend och -analys (på månadsnivå och/eller timnivå) 

Vattenmätare (se kapitel tappvatten) förses med utrustning för fjärravläsning samt system 
för automatisk fakturering av förbrukad vattenmängd. 
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8 Entreprenör 

8.1 Fönster 

Fönster med Up-värde 1,0 eller bättre förutsätts. 
 

8.2 Köldbryggor 

För detta objekt gäller att köldbryggorna ska utgöra max 10 % av totala 
transmissionsbehovet. Köldbryggor skall kontrolleras och bedömas genom 
termografering (värmekamera). 

8.3 Täthet 

I detta objekt eftersträvas efter en täthet motsvarande 0,3 l/s, m2 vid +/- 50 Pa vilket 
motsvarar krav för passivhus. 

För att uppnå detta krävs stor omsorg både under projekterings- och produktionsskedet. 
Täthetsprovning skall utföras dels innan ångspärr täcks av väggskivor och dels i 
samband med färdigställande. 

8.4 Info arbetsplats 

Eftersom detta objekt har högre krav på täthet m.m. än vad som är normalt ställs högre 
krav på arbetets utförande. All personal skall därför utbildas i vilka energikrav som gäller 
och i vad som krävs för att detta skall kunna uppnås. Utbildning ska finnas med i 
egenkontrollen. 

 

 

 

 

Bjerking AB 
 
 
 
Anders Wärefors 
Telefon 018-65 11 90, 070-587 45 17 
anders.warefors@bjerking.se 
 



 



Bilaga 4:  

Projektets energiberäkningar, uppdrag nr. 50459,  
2009-04-23. 

  



 



 
ENERGIBERÄKNING 

Uppdrag nr.      50459 
Datum 2009-04-23 
Sign FNK 

St Maria Alsike 

  

Besöksadress Strandbodgatan 1 Tel 018-65 11 00   Org.nr:  03-556375-5478 
Postadress Box 1351 Fax 018-65 11 01   F-skattebevis 
 751 43  Uppsala E-post info@bjerking.se    
   www.bjerking.se    
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ENERGIBERÄKNING 

Uppdrag nr.      50459 
Datum 2009-04-23 
Sign FNK 

St Maria Alsike 

  

Besöksadress Strandbodgatan 1 Tel 018-65 11 00   Org.nr:  03-556375-5478 
Postadress Box 1351 Fax 018-65 11 01   F-skattebevis 
 751 43  Uppsala E-post info@bjerking.se    
   www.bjerking.se    
 

Beställare: Knivsta Pastorat 
 
Uppdrag: Energiberäkning med programmet VIP+.   
    
Indata: U-värden är beräknade och köldbryggorna har antagits till 15 % av 

transmissionsförlusterna. Beräkningen av de två byggnaderna delats upp i tre olika 
delar beroende på verksamhet: 

  
Del 1: Hus 1: Del: 1,2,3: Bostäder 

 Del 2: Hus 1, Del: 4: Kök+matsal+kapell 
 Del 3: Hus 2, Del: 1,2,3: Förskola+skola  
  
   

Tabell 1: U-värden samt isolertjocklek 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2: Indata 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Installationer: 
 

• Uppvärmningssystem Bergvärme 
Värmepump: 2st IVT F70 (70 kW) 
Årsverkningsgrad (COP): 3,0 (50°C) 
 

• Distributionssystem Radiatorer  
  

• Ventilationssystem  FTX: Teoretisk verkningsgrad 80%  
  

 

   U‐värde  Tjocklek isolering 
   [W/m²,K]  [mm] 

Tak            0,083                              550  
Golv 0‐1m            0,151                              200  
Golv 1‐6m            0,115                              200  
Yttervägg            0,211                              170  
Fönster            1,000     
Dörrar            1,000     

   Atemp  Omslutningsarea  Inomhustemperatur 
 [m²]    [m²]    [C°]  

Hus 1, Del: 1,2,3: Bostäder       2 869                           2 953                                       22  
Hus 1, Del: 4: Kök+matsal+kapell      1 048                           1 569                                       22  
Hus 2, Del: 1,2,3: Förskola+skola      1 455                           2 780                                       22  
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Resultat: Boverket ställer fram till årsskiftet 2010 energikrav på byggnaden enligt BBR 15. Efter 
årsskiftet 2010 börjar BBR 16 att gälla. Detta medför att det inte bara ställs krav på den 
specifika energiförbrukningen och Umedel utan också på hur stor den installerade 
eleffekten får vara efter årsskiftet.  

 
Kravet från BBR 16 på installerad eleffekt är 4,5 kW med ett tillägg på 
0,025(Atemp – 130) för byggnader som är större än 130 m². Detta ger ett totalt krav 
på 135,55 kW för samtliga byggnader tillsammans. Den totalt installerade 
eleffekten för samtliga byggnader är ca: (22,3 VP+22,3 VP+70 elpatron) 114,6 
kW. Detta betyder att St Maria klarar detta krav.     
 
 
Tabell 3: Fördelning av avgiven samt tillförd energi till byggnaderna 
 

Trans. Luftläckage Vent. VV Passiv kyl. Köldb. Solenergi Återv. FTX Personv. Processer Återv. VP Energiförb.
[kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år]

Hus 1, Del: 1,2,3 120 154     37 695               229 792       110 783        15 595     18 023             49 409         136 701  25 132     135 641     91 518    93 641   
Hus 1, Del: 4 40 625       11 370               311 936       9 191            144          6 094               6 485           202 336  19 694     28 447        45 997    76 401   
Hus 2, Del: 1,2,3 96 601       22 635               171 069       12 760          13 134     14 490             39 924         114 708  27 342     39 495        51 038    58 182   

Avgiven Tillförd

 
 
 
 Tabell 4:Energiförbrukning samt krav från Boverket 

 

Energiförb. Umedel Umedel Energiförb. Umedel Energiförb. Green Building krav, BBR15
[kWh/m²,år] [W/m²,K] [W/m²,K] [kWh/m²,år] [W/m²,K] [kWh/m²,år] [kWh/m²,år]

Hus 1, Del: 1,2,3 33               0,275 0,4                     55                     0,5 110                   83                                               
Hus 1, Del: 4 73               0,197 0,6                     84                     0,7 202                   152                                             
Hus 2, Del: 1,2,3 40               0,249 0,6                     73                     0,7 128                   96                                               

Krav BBR 16  Krav BBR 15

 
 
 Enligt ovanstående resultat klarar samtliga byggnader med god marginal de 

gällande kraven enligt BBR 15 och BBR 16.  
 
 
 Bilagor  
 Bilaga 1: Energiberäkning Hus 1, Del 1,2,3 
 Bilaga 2: Energiberäkning Hus 1, Del 4 
 Bilaga 3: Energiberäkning Hus 2, Del 1,2,3 
  

Uppsala 2009-04-23 
BJERKING AB 
 
Fredrik Nordmark 
Tel: 018-65 11 85 
E-post: fredrik.nordmark@bjerking.se 
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Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,8 FTX 70%
VIP+ 5.2.100 BETA  © Structural Design Software in Europe AB 2007

Projekt:
Beskrivning:

Hus 1
Skola/Förskola                

Datum: 2009-01-08 

Utfört av: Sign: Fredrik N
Projektfil: K:\BL\Pdoc\50459\Energi\Beräkningar\090423\

VIP+\Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,8 FTX 70%.VIP
Företag:

INDATA

Allmänt
Beräkningsdatum 2009-04-23 (14:16:50)
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365
Klimatdata STOCKHOLM
Latitud 59.4 grader
Klimatzon BBR12 SÖDER
Solreflektion från mark 25.00 %
Vindhastighet 35.00 % av klimatdata
Lufttryck 1000 hPa
Horisontvinkel mot markplan S:35  SV:32  V:10  NV:15  N:60  NO:35  O:70  SO:20 °
Formfaktor för vindtryck S:-0.60  SV:0.70  V:0.70  NV:0.70  N:-0.60  NO:-0.60  O:-0.50  SO:-0.60 TAK:0.00
Vridning av byggnad 0 °
Verksamhetstyp Ej Bostad
Ventilationsvolym 0.0 [m³]
Uppvärmd bruksarea enl SS021052 1455.0 [m²]
Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m²°C

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

U-värde
W/m²°C

Delta-
U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50

l/s,m²
PPM DRÄN.GRUS 0.200 1.400 1800 1000 0.169 0.010  0.80
 CELLPLAST36 0.200 0.036 25 1400    
 BETONG1.7 0.100 1.700 2300 800    
VINDSBJLKL BTG MINERALULL40 0.450 0.040 50 840 0.087 -0.004  0.80
 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800    
Yttervägg LBTG450.120 0.060 0.120 450 1050 0.200 0.011  0.80
 CELLPLAST2 0.170 0.040 25 1400    
 BETONG1.7 0.120 1.700 2300 800    

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Sol-
absorb-
tion
%

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U-värde
med mark
och D-U
W/m²°C

Psi-värde
W/m°C

Yttervägg Yttervägg NORDOST 217.8m² 70.0   0.0   5.0      0 0.211  
Yttervägg Yttervägg SYDVÄST 205.1m² 70.0   0.0   5.0      0 0.211  
Yttervägg Yttervägg SYDOST 208.9m² 70.0   0.0   5.0      0 0.211  
Yttervägg Yttervägg NORDVÄST 227.8m² 70.0   0.0   5.0      0 0.211  
Tak VINDSBJLKL BTG TAK 788.8m² 90.0   5.0   5.0      0 0.083  
Golv PPM PPM 0-1 m 165.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.151  
Golv PPM PPM 1-6 m 618.3m² 0.0   0.0   0.0      0 0.115  
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Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,8 FTX 70%
VIP+ 5.2.100 BETA  © Structural Design Software in Europe AB 2007

Projekt:
Beskrivning:

Hus 1
Skola/Förskola                

Datum: 2009-01-08 

Utfört av: Sign: Fredrik N
Projektfil: K:\BL\Pdoc\50459\Energi\Beräkningar\090423\

VIP+\Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,8 FTX 70%.VIP
Företag:

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²°C

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Luftläck.
q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Fönster Fönster NORDVÄST 54.5 80 53 43 1.00 1.0 4.0 0.80
Fönster Fönster SYDOST 80.3 80 53 43 1.00 1.0 4.0 0.80
Fönster Fönster NORDOST 104.0 80 53 43 1.00 1.0 4.0 0.80
Fönster Fönster SYDVÄST 74.7 80 53 43 1.00 1.0 4.0 0.80
Ytterdörr Ytterdörr NORDVÄST 12.6 60 0 0 1.00 0.0 2.0 0.80
Ytterdörr Ytterdörr SYDOST 0.0 60 0 0 1.00 0.0 2.0 0.80
Ytterdörr Ytterdörr NORDOST 2.7 60 0 0 1.00 0.0 2.0 0.80
Ytterdörr Ytterdörr SYDVÄST 19.1 60 0 0 1.00 0.0 2.0 0.80

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

SKOLA 22 DAG 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 4.20 0.00 27.00 22.00
SKOLA 22 NATT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 22.00

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

SKOLA 22 DAG MÅND-FRED 1 - 365 0 - 8  SKOLA 22 NATT LÖRD-SÖND 1 - 365 0 - 24
SKOLA 22 NATT MÅND-FRED 1 - 365 8 - 24  

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

FTX roterande 450.00 60.00 500.00 60.00 80.00 18.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

FTX roterande      
 MÅND-FRED 800.00 800.00 1 - 365 6 - 8
 MÅND-FRED 3700.00 3700.00 1 - 365 8 - 17
 MÅND-FRED 800.00 800.00 1 - 365 17 - 19

Installationssystem

Värmepump: IVT F70
Driftpunkt 1 2  
Utetemperatur -10.00 10.00  [°C]
Kondensoreffekt 69800 69800  [W]
Värmefaktor 3.00 3.00  
Stopptemperatur -50.00 ---  [°C]
Värmefaktor Tappvarmvatten 2.50 2.50  
Värmepumpsenergi till uppvärmning av rum Ja   
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Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,8 FTX 70%
VIP+ 5.2.100 BETA  © Structural Design Software in Europe AB 2007

Projekt:
Beskrivning:

Hus 1
Skola/Förskola                

Datum: 2009-01-08 

Utfört av: Sign: Fredrik N
Projektfil: K:\BL\Pdoc\50459\Energi\Beräkningar\090423\

VIP+\Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,8 FTX 70%.VIP
Företag:

Värmepump: IVT F70
Driftpunkt 1 2  
Värmepumpsenergi till uppvärmning av tilluft Nej   
Värmepumpsenergi till uppvärmning av tappvarmvatten Ja   

Temperaturstyrd ventilation
Passiv forcering    
Rumstemperaturens termostatgräns 0.0   [°C]
Temperaturstyrd ventilation Tilluftsfläktar Frånluftsfläktar  
Totalt forceringsflöde 0.0 0.0  [l/s]
Fläkttryck forcering 0.0 0.0  [Pa]
Verkningsgrad fläkt 0.0 0.0  [%]

ÖVRIGT
Krav finns på energisparåtgärder enligt BBR kap 9:3
El cirkpump värmesystem 0.50 % av energiförsörjning till rum och luft
Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C
Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C
Passiv kyla

RESULTAT

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)
 Trans-

mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 12300 3395 24830 1124 0 199 19271 9564 0 0 2409 3480 496 6291
Mån 2 11389 3218 21322 978 0 435 16544 8662 0 0 2095 3026 511 5645
Mån 3 11076 2811 20266 1076 0 1396 15625 7395 0 0 2305 3329 71 5127
Mån 4 8668 2000 14514 1027 2 4777 10591 2840 0 0 2200 3178 0 2753
Mån 5 6575 1301 10237 1124 1024 7472 4800 751 0 0 2409 3480 0 1818
Mån 6 4875 839 6575 1027 3829 8422 1120 616 0 0 2200 3178 0 1624
Mån 7 4106 646 5618 1076 4716 7951 438 645 0 0 2305 3329 0 1702
Mån 8 4266 666 5773 1124 3172 5859 527 675 0 0 2409 3480 0 1779
Mån 9 5310 930 7601 978 382 2411 4266 1059 0 0 2095 3026 0 1786
Mån 10 7495 1581 14287 1124 0 591 10674 3940 0 0 2409 3480 0 3436
Mån 11 9292 2239 18371 1076 0 250 14072 6334 0 0 2305 3329 43 4589
Mån 12 11251 3008 21674 1027 0 161 16781 8557 0 0 2200 3178 421 5655
Summa 96601 22635 171069 12760 13124 39924 114708 51038 0 0 27342 39495 1543 42205

Nyckeltal
 Aktuellt hus

Aktuell drift
 

Inre värmekapacitet 103.15  [Wh/m²°C]
Yttre värmekapacitet 34.73  [Wh/m²°C]
Medeltemperatur 22.00  [°C]
Medelvärde ventilation 1087.50  [l/s]
Processenergi medel 3.10  [W/m²]
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Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,8 FTX 70%
VIP+ 5.2.100 BETA  © Structural Design Software in Europe AB 2007

Projekt:
Beskrivning:

Hus 1
Skola/Förskola                

Datum: 2009-01-08 

Utfört av: Sign: Fredrik N
Projektfil: K:\BL\Pdoc\50459\Energi\Beräkningar\090423\

VIP+\Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,8 FTX 70%.VIP
Företag:

Nyckeltal
 Aktuellt hus

Aktuell drift
 

Personvärme medel 2.15  [W/m²]
Omslutningsarea 2779.60  [m²]
Luftläckage vid 50 Pa 2223.68  [l/s]
Invändigt tryck medel -1.7  [Pa]
Specifik fläkteffekt 1.6  [kW/(m³/s)]
Omslutnings-/Golv-area 1.91  

Jämförelse mot krav enligt BBR
   Aktuellt hus

referensdrift
Aktuellt hus
aktuell drift

Tillåtet värde    

Jämförelse mot BBR 10             
Fs-värde 0.187 0.208 0.385 W/m²K
Tillåtet Fs-värde är 130 % av referenshusets medel: 0.296             
Uppvärmning 38017 43748 138576 kWh
                    
Jämförelse mot BBR 12             

U-värde     0.249 0.700 W/m²K
Energianvändning     30 128 kWh/m²
Atemp: 1455.0 m²         
Klimatzon BBR12 SÖDER       
Verksamhetstyp:Ej Bostad         
Ventilation: 0.75 l/s,m²         
                    
Jämförelse mot BBR 16             

U-värde     0.249 0.600 W/m²K
Energianvändning     30 73 kWh/m²
Atemp: 1455.0 m²         
Klimatzon BBR16 III       
Verksamhetstyp:Ej Bostad         
Ventilation: 0.75 l/s,m²         
Elvärme         

Energibalans
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Avgiven energi   

(23)Transmission 96601 66.39
(24)Luftläckage 22635 15.56
(21)Ventilation 171069 117.57
(28)Spillvatten 12760 8.77
(22)Passiv kyla 13124 9.02
   
Tillförd energi   

(27)Solenergi genom fönster 39924 27.44
(20)Återvinning ventilation 114708 78.84
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00
(19)Återvinning värmepump 51038 35.08
(18)Solfångare 0 0.00
(45)Processenergi till rum 39495 27.14
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Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,8 FTX 70%
VIP+ 5.2.100 BETA  © Structural Design Software in Europe AB 2007

Projekt:
Beskrivning:

Hus 1
Skola/Förskola                

Datum: 2009-01-08 

Utfört av: Sign: Fredrik N
Projektfil: K:\BL\Pdoc\50459\Energi\Beräkningar\090423\

VIP+\Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,8 FTX 70%.VIP
Företag:

Energibalans
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(25)Personvärme 27342 18.79
(34)Elförsörjning 42205 29.01
(33)Värmeförsörjning 1543 1.06

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 1543 1.06 (4)Ventilationsaggregat 0 0.00
(1)Ventilationsaggregat 1543 1.06 (5)Värmesystem 65073 44.72
(2)Värmesystem 0 0.00 (6)Tappvarmvatten 12760 8.77
(3)Tappvarmvatten 0 0.00    
   (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00
(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 (7)Ventilationsaggregat 0 0.00
(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00 (8)Värmesystem 0 0.00
(49)Kylning i rumsluft 0 0.00 (9)Tappvarmvatten 0 0.00
      
(34)ELFÖRSÖRJNING 42205 29.01 (26)PROCESSENERGI 39495 27.14
(35)Värmepump 26795 18.42 (40)Verksamhetsenergi rumsluft 39495 27.14
(14)Tilluftsfläktar 7145 4.91 (41)Verksamhetsenergi extern 0 0.00
(13)Frånluftsfläktar 7939 5.46 (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00
(15)Cirk.pump värme 327 0.22 (46)Fastighetsenergi extern 0 0.00
(10)Cirk.pump solf. 0 0.00    
(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 (42)VENTILATIONSAGGREGAT 131334 90.26
(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00 (43)VÄRMESYSTEM 65400 44.95
   (44)TAPPVARMVATTEN 12760 8.77
(37)KONDENSORVÄRME 77832 53.49

Projektanpassad rapport
Benämning på sammanställning Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

Benämning på sammanställning Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Köpt energi till uppvärmning 23560 16.19 Köpt energi till tappvarmvatten 5104 3.51

Projektanpassad rapport, Specifikation
Köpt energi till uppvärmning=
+1.000 x (1) Värmeförsörjning ventilation
+1.000 x (2) Värmeförsörjning värmesystem
+1.000 x (32) El till värmepump för ventilation
+1.000 x (31) El till värmepump för uppv. rum
+1.000 x (10) El cirkpump solfångare
+1.000 x (15) El cirkpump värmesystem

Köpt energi till tappvarmvatten=
+1.000 x (3) Värmeförsörjning tappvarmvatten
+1.000 x (30) El till värmepump för TVV
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Bilaga 5:  

Egna energiberäkningar i VIP+. 

 

 
  



 



Hus 2 del 1,2,3 täthet 0,3 FTX 74%-alexandra
VIP+ 5.2.200  © Structural Design Software in Europe AB 2007

Projekt:
Beskrivning:

S:ta Maria Alsike Hus 1
Skola/Förskola                

Datum: 2009-11-30 

Utfört av: Sign: Alexandra
Projektfil: C:\Documents and Settings\AAD\Mina

dokument\Examensarbete\Hus 2 del 1,2,3
täthet 0,3 FTX 74%-alexandra.VIP

Företag:

INDATA

Allmänt
Beräkningsdatum 2009-12-09 (14:19:44)
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365
Klimatdata STOCKHOLM
Latitud 59.4 grader
Klimatzon BBR12 SÖDER
Solreflektion från mark 25.00 %
Vindhastighet 35.00 % av klimatdata
Lufttryck 1000 hPa
Horisontvinkel mot markplan S:35  SV:32  V:10  NV:15  N:60  NO:35  O:70  SO:20 °
Formfaktor för vindtryck S:-0.60  SV:0.70  V:0.70  NV:0.70  N:-0.60  NO:-0.60  O:-0.50  SO:-0.60 TAK:0.00
Vridning av byggnad 0 °
Verksamhetstyp Ej Bostad
Ventilationsvolym 0.0 [m³]
Uppvärmd bruksarea enl SS021052 1455.0 [m²]
Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m°C

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

U-värde
W/m²°C

Delta-
U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50

l/s,m²
GOLVVÄRME BTG 1 DRÄN.GRUS 0.150 1.400 1800 1000 0.137 0.010  0.30
 CELLPLAST36 0.200 0.036 25 1400    
 BETONG1.7 0.120 1.700 2300 800    
 CELLPLAST36 0.050 0.036 25 1400    
 BETONG1.7 0.020 1.700 2300 800    

*VÄRMESKIKT*        
 BETONG1.7 0.020 1.700 2300 800    
VINDSBJLKL BTG MINERALULL40 0.550 0.040 50 840 0.071 -0.004  0.30
 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800    
Yttervägg täthet 0.3 LBTG450.120 0.060 0.120 450 1050 0.200 0.000  0.30
 CELLPLAST2 0.170 0.040 25 1400    
 BETONG1.7 0.120 1.700 2300 800    

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Sol-
absorb-
tion
%

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U-värde
med mark
och D-U
W/m²°C

Psi-värde
W/m°C

Yttervägg Yttervägg täthet 0.3 NORDOST 217.8m² 70.0   0.0   5.0      0 0.200  
Yttervägg Yttervägg täthet 0.3 SYDVÄST 205.1m² 70.0   0.0   5.0      0 0.200  
Yttervägg Yttervägg täthet 0.3 SYDOST 208.9m² 70.0   0.0   5.0      0 0.200  
Yttervägg Yttervägg täthet 0.3 NORDVÄST 227.8m² 70.0   0.0   5.0      0 0.200  
Tak VINDSBJLKL BTG TAK 788.8m² 90.0   5.0   5.0      0 0.067  
Golv GOLVVÄRME BTG 1 PPM 0-1 m 165.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.128  
Golv GOLVVÄRME BTG 1 PPM 1-6 m 618.3m² 0.0   0.0   0.0      0 0.102  
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Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²°C

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Luftläck.
q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Fönster 3 GLAS ENERGI NORDVÄST 54.5 80 43 43 1.00 1.0 4.0 0.30
Fönster 3 GLAS ENERGI SYDOST 80.3 80 43 43 1.00 1.0 4.0 0.30
Fönster 3 GLAS ENERGI NORDOST 104.0 80 43 43 1.00 1.0 4.0 0.30
Fönster 3 GLAS ENERGI SYDVÄST 74.7 80 43 43 1.00 1.0 4.0 0.30
Ytterdörr Ytterdörr NORDVÄST 12.6 60 0 0 1.00 0.0 2.0 0.30
Ytterdörr Ytterdörr SYDOST 0.0 60 0 0 1.00 0.0 2.0 0.30
Ytterdörr Ytterdörr NORDOST 2.7 60 0 0 1.00 0.0 2.0 0.30
Ytterdörr Ytterdörr SYDVÄST 19.1 60 0 0 1.00 0.0 2.0 0.30

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

SKOLA 22 DAG 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 4.20 0.00 27.00 21.00
SKOLA 22 NATT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 21.00

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

SKOLA 22 DAG MÅND-FRED 1 - 365 0 - 8  SKOLA 22 NATT LÖRD-SÖND 1 - 365 0 - 24
SKOLA 22 NATT MÅND-FRED 1 - 365 8 - 24  

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

FTX roterande 683.00 76.10 591.00 74.70 74.00 15.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

FTX roterande      
 MÅND-FRED 800.00 800.00 1 - 365 6 - 8
 MÅND-FRED 3700.00 3700.00 1 - 365 8 - 17
 MÅND-FRED 800.00 800.00 1 - 365 17 - 19

Installationssystem

Värmepump: IVT F70
Driftpunkt 1 2  
Utetemperatur -10.00 10.00  [°C]
Kondensoreffekt 69800 69800  [W]
Värmefaktor 3.00 3.00  
Stopptemperatur -50.00 ---  [°C]
Värmefaktor Tappvarmvatten 2.50 2.50  
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Värmepump: IVT F70
Driftpunkt 1 2  
Värmepumpsenergi till uppvärmning av rum Ja   
Värmepumpsenergi till uppvärmning av tilluft Nej   
Värmepumpsenergi till uppvärmning av tappvarmvatten Ja   

Temperaturstyrd ventilation
Passiv forcering    
Rumstemperaturens termostatgräns 0.0   [°C]
Lägsta differens temp rum-tilluft för forcering 0.0   [°C]
Temperaturstyrd ventilation Tilluftsfläktar Frånluftsfläktar  
Totalt forceringsflöde 0.0 0.0  [l/s]
Fläkttryck forcering 0.0 0.0  [Pa]
Verkningsgrad fläkt 0.0 0.0  [%]

ÖVRIGT
Krav finns på energisparåtgärder enligt BBR kap 9:3
El cirkpump värmesystem 0.50 % av energiförsörjning till rum och luft
El cirkpump värmesystem 0.00 % W
Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C
Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C
Passiv kyla

RESULTAT

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)
 Trans-

mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 11454 1168 23843 1124 106 161 17209 8019 0 0 2409 3480 263 5601
Mån 2 10561 1102 20456 978 0 341 14788 7451 0 0 2095 3026 295 5114
Mån 3 10210 946 19309 1076 0 1115 13902 6249 0 0 2305 3329 7 4640
Mån 4 7927 658 13596 1027 2 3852 9201 2306 0 0 2200 3178 0 2570
Mån 5 5960 415 9156 1124 872 6027 3376 714 0 0 2409 3480 0 1888
Mån 6 4422 258 5773 1027 3327 6799 326 616 0 0 2200 3178 0 1705
Mån 7 3773 204 5055 1076 4215 6418 71 645 0 0 2305 3329 0 1786
Mån 8 3930 215 5210 1124 2925 4707 81 675 0 0 2409 3480 0 1867
Mån 9 4789 292 6865 978 393 1928 3105 881 0 0 2095 3026 0 1775
Mån 10 6781 502 13281 1124 0 455 9197 3095 0 0 2409 3480 0 3110
Mån 11 8521 744 17412 1076 0 195 12475 5275 0 0 2305 3329 0 4147
Mån 12 10392 1019 20763 1027 0 130 14990 7378 0 0 2200 3178 187 5144
Summa 88720 7524 160721 12760 11841 32128 98722 43305 0 0 27342 39495 753 39347
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Nyckeltal
 Aktuellt hus

Aktuell drift
 

Inre värmekapacitet 75.37  [Wh/m²°C]
Yttre värmekapacitet 38.37  [Wh/m²°C]
Medeltemperatur 21.00  [°C]
Medelvärde ventilation 1087.50  [l/s]
Processenergi medel 3.10  [W/m²]
Personvärme medel 2.15  [W/m²]
Omslutningsarea 2779.58  [m²]
Luftläckage vid 50 Pa 833.87  [l/s]
Invändigt tryck medel -1.7  [Pa]
Specifik fläkteffekt 1.7  [kW/(m³/s)]
Omslutnings-/Golv-area 1.91  
Avvikelse krav lägsta rumstemp 0.00 °C 

Jämförelse mot krav enligt BBR
   Aktuellt hus

referensdrift
Aktuellt hus
aktuell drift

Tillåtet värde    

Jämförelse mot BBR 10             
Fs-värde 0.176 0.186 0.385 W/m²K
Tillåtet Fs-värde är 130 % av referenshusets medel: 0.296             
Uppvärmning 33613 40100 137457 kWh
                    
Jämförelse mot BBR 12             

U-värde     0.236 0.700 W/m²K
Energianvändning     28 128 kWh/m²
Atemp: 1455.0 m²         
Klimatzon BBR12 SÖDER       
Verksamhetstyp:Ej Bostad         
Ventilation: 0.75 l/s,m²         
                    
Jämförelse mot BBR 16             

U-värde     0.236 0.600 W/m²K
Energianvändning     28 73 kWh/m²
Atemp: 1455.0 m²         
Klimatzon BBR16 III       
Verksamhetstyp:Ej Bostad         
Ventilation: 0.75 l/s,m²         
Elvärme         

Energibalans
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Avgiven energi   

(23)Transmission 88720 60.98
(24)Luftläckage 7524 5.17
(21)Ventilation 160721 110.46
(28)Spillvatten 12760 8.77
(22)Passiv kyla 11841 8.14
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Energibalans
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Tillförd energi   

(27)Solenergi genom fönster 32128 22.08
(20)Återvinning ventilation 98722 67.85
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00
(19)Återvinning värmepump 43305 29.76
(18)Solfångare 0 0.00
(45)Processenergi till rum 39495 27.14
(25)Personvärme 27342 18.79
(34)Elförsörjning 39347 27.04
(33)Värmeförsörjning 753 0.52

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 753 0.52 (4)Ventilationsaggregat 0 0.00
(1)Ventilationsaggregat 753 0.52 (5)Värmesystem 53474 36.75
(2)Värmesystem 0 0.00 (6)Tappvarmvatten 12760 8.77
(3)Tappvarmvatten 0 0.00    
   (36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00
(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 (7)Ventilationsaggregat 0 0.00
(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00 (8)Värmesystem 0 0.00
(49)Kylning i rumsluft 0 0.00 (9)Tappvarmvatten 0 0.00
      
(34)ELFÖRSÖRJNING 39347 27.04 (26)PROCESSENERGI 39495 27.14
(35)Värmepump 22928 15.76 (40)Verksamhetsenergi rumsluft 39495 27.14
(14)Tilluftsfläktar 8550 5.88 (41)Verksamhetsenergi extern 0 0.00
(13)Frånluftsfläktar 7537 5.18 (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00
(15)Cirk.pump värme 332 0.23 (46)Fastighetsenergi extern 0 0.00
(10)Cirk.pump solf. 0 0.00    
(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 (42)VENTILATIONSAGGREGAT 115561 79.42
(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00 (43)VÄRMESYSTEM 53805 36.98
   (44)TAPPVARMVATTEN 12760 8.77
(37)KONDENSORVÄRME 66233 45.52

Projektanpassad rapport
Benämning på sammanställning Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

Benämning på sammanställning Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Köpt energi till uppvärmning 18909 13.00 Köpt energi till tappvarmvatten 5104 3.51
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Projektanpassad rapport, Specifikation
Köpt energi till uppvärmning=
+1.000 x (1) Värmeförsörjning ventilation
+1.000 x (2) Värmeförsörjning värmesystem
+1.000 x (32) El till värmepump för ventilation
+1.000 x (31) El till värmepump för uppv. rum
+1.000 x (10) El cirkpump solfångare
+1.000 x (15) El cirkpump värmesystem

Köpt energi till tappvarmvatten=
+1.000 x (3) Värmeförsörjning tappvarmvatten
+1.000 x (30) El till värmepump för TVV
+0.000 x (1) Värmeförsörjning ventilation
+0.000 x (2) Värmeförsörjning värmesystem
+0.000 x (4) Kondensorvärme ventilation
+0.000 x (11) El kylmaskin
+0.000 x (12) El cirkpump kyla
+0.000 x (13) El till frånluftsfläktar
+0.000 x (14) El till tilluftsfläktar
+0.000 x (15) El cirkpump värmesystem
+0.000 x (19) Återvinning värmepump
+0.000 x (20) Återvinning ventilation
+0.000 x (21) Ventilation
+0.000 x (22) Passiv kyla
+0.000 x (23) Transmission
+0.000 x (24) Luftläckage
+0.000 x (25) Personvärme
+0.000 x (26) Processenergi
+0.000 x (27) Sol fönster
+0.000 x (28) Spillvatten
+0.000 x (29) Återvinning till tappvarmvatten
+0.000 x (31) El till värmepump för uppv. rum
+0.000 x (32) El till värmepump för ventilation
+0.000 x (33) Värmeförsörjning
+0.000 x (34) Elförsörjning
+0.000 x (35) El till värmepump
+0.000 x (37) Kondensorvärme
+0.000 x (39) Fastighetsenergi rumsluft
+0.000 x (40) Verksamhetsenergi rumsluft
+0.000 x (41) Verksamhetsenergi extern
+0.000 x (42) Ventilationsaggregat
+0.000 x (43) Värmesystem
+0.000 x (44) Tappvarmvatten
+0.000 x (45) Processenergi rumsluft
+0.000 x (46) Fastighetsenergi extern
+0.000 x (47) Kylning i ventilationsaggregat
+0.000 x (48) Kylning i rumsluft
+0.000 x (49) Kylåtervinning
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Bilaga 6:  

Green Building – Energiberäkningar nya byggnader. Total 
energianvändning. 

  



 



S:ta Maria Alsike, Byggnad 2, Skola/Förskola, 2009-11-03

ENERGIBERÄKNINGAR NYA BYGGNADER

Energianvändning
Avgiven energi kWh/år Tillförd energi kWh/år

Transmission Luftläckage Ventilation Spillvatten Passiv 
kyla

VVC- 
förluster*

Köldbryggor 
**

Summa 
avgiven 
energi

Solenergi 
fönster

Återvinning 
Ventilation

Återvinning 
Värmepanna

Person
värme

Process
energi till 

rum

Summa 
tillförd energi

88720 7524 160721 12760 11841 5863 8872 296301 32128 98722 43305 27342 39495 240992

Energianvändning Avgiven energi - Tillförd energi
Totalt 55309 kWh/år inkl.köldbryggor o VVC-förluster

*Köldbryggor räknas med 10 %
**VVC-förluster räknas som 4 kWh/m2, år

Sammanställning kWh/år kWh/m2, år Atemparea 1455 m2

Värme 33786 23,2 55309-(8550+7537+332)=38890 subtrahera med fläktarna i värmepumpen (ingår i schablonelen 20 kWh/m2, år)Värme 33786 23,2 55309 (8550 7537 332) 38890 subtrahera med fläktarna i värmepumpen (ingår i schablonelen 20 kWh/m2, år)
Tappvarmvatten 5104 3,5 38890-(12760/2,5)=33 786 för värme 12760/2,5= 5104, där 2,5 är värmefaktor för tappvarmvattnet
Kyla 0 0
Fastighetsel *** 29100 20,0 20*1455
Total energianv. 67990 46,7 *** Uppskattad fastighetsel för skola 20 kWh/m2,år,Atemp (20*1455=29100), enligt Adalberth & Wahlström, 2007
BBR krav (enligt BBR 12) 118 100+45(0,75-0,35) Tillägg medelluftsflöde qmedel 0,75 l/s enligt VIP beräkningar
BBR krav (enligt BBR 16) 83 55+70(0,75-0,35)
Besparing jfrt med BBR 16 43%
GB-krav (75 % av 118) 89 Green Building kravet för byggnader med bygganmälan gjord före 1/1 2010
Besparing jfrt med 
BBR12 60%



 



Bilaga 7.  

Green Building – Energiberäkningar nya byggnader. Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient, Um och köldbryggor. 

 

  



 



S:ta Maria Alsike,Skola/Förskola, 2009-11-03

ENERGIBERÄKNINGAR NYA BYGGNADER

Redovisning av genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um och köldbryggor

Zon Byggnadsdel/köldbryggor
U 

W/m2K
A       

m2
U*A W/K

Förskola/Skola
Yttervägg nordost 0,200 217,8 43,6
Yttervägg sydväst 0,200 205,1 41,0
Yttervägg sydost 0,200 208,9 41,8
Yttervägg nordväst 0,200 227,8 45,6
Tak 0,067 788,8 52,8
Golv 0,128 165 21,1
Golv 0,102 618,3 63,1
Fönster nordväst 1,0 54,5 54,5
Fönster sydost 1,0 80,3 80,3
Fönster nordost 1,0 104 104,0
Fönster sydväst 1,0 74,7 74,7
Ytterdörr nordväst 1,0 12,6 12,6
Ytterdörr sydost 1,0 0 0,0
Ytterdörr nordost 1,0 2,7 2,7
Ytterdörr sydväst 1,0 19,1 19,1Ytterdörr sydväst 1,0 19,1 19,1

Summa 2779,6 656,9
Köldbryggor * 65,7 *Köldbryggor räknas som 10 % av transmissionen.

Summa U*A (inkl. köldbryggor) 722,6
Summa Umedel (exkl.köldbryggor) 0,236
Summa Umedel (inkl. köldbryggor) 0,260



 



Bilaga 8.  

Green Building – Energiberäkningar nya byggnader. Indata. 

  



 



S:ta Maria Alsike, Byggnad 2, Skola/Förskola, 2009-11-03

ENERGIBERÄKNINGAR NYA BYGGNADER

Indata
Beräkningsprogrammet VIP+ har använts. Indata har hämtats från ritningar, bygghandlingar, dokument etc.

System Storhet Värde Kommentar
Byggnad Placering Knivsta Kv. Granriset, Vrå 1:320

Klimat Klimatdata Stockholm 
Plan och area Plan 1 Förskola, Plan 2 Skola Atemp-area: 1455 m2

Infiltration 0,3 l/s, m2 vid 50 Pa. Luftläckning utöver ventilation 
U-värden och köldbryggor se flik
g-värde fönster 0,43

Zoner
Styrning rumsapparater

Plan 1: Golvvärme styrs mot 21 grader. 
Plan 2: Radiatorer styrs mot 21 grader.

Personer, antal Skolverksamheten:ca. 100-150 barn. 
Förskoleverksamheten ca. 80 barn. Kl. 08 -17, vardagar.

Belysning Ca. 10 W/m2 dagtid Kl. 08 -17, vardagar.
Styrning belysning Rörelsedetektorer,närvarodetektor med IR-sensor,switchdim-styrning.Styrning belysning

Luft
Systemtyp FTX, verkningsgrad 74 % Med komfortkyla
Flöden Tilluft: 3,7 m3/s Frånluft: 3,7 m3/s
Drifttider Kl. 06-19, vardagar Kl.06-08: 800 l/s, Kl.17-19: 800 l/s
Tilluftstemp Sommar: 15 C. Vinter: 20 C
Fläktverkningsgrad Tilluft: 76,1 % , Frånluft: 74,7 % Temperaturverkningsgrad: 74,0 %
Tryckhöjning fläktar Tilluft: 683 Pa, Frånluft: 591 Pa
VAV-forcering I klassrummen
Specifik fläkteffekt (SFP) 1,8 kW/m3/s

Värme & kyla
Systemtyp Värmepump (IVT F70) Med frikyla
Värmefaktor tappvarmvatten 2,5
Stopptemperatur -50
Köld/värmefaktor COP 3

Rörelsedetektorer,närvarodetektor med IR-sensor,switchdim-styrning.
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Inledning 
EU-kommissionen bildade Green Building – programmet år 2005, och är ett s.k. miljöklass-

ningssystem inom bygg- och fastighetsbranschen med fokus på energieffektivisering. Green 

Building bildades för att företag och fastighetsägare ska motiveras till att satsa mer på 

energieffektivisering i sina lokaler, både i befintliga och nya. För befintliga byggnader är 

kravet att energianvändningen ska minska med 25 % jämfört med nuvarande 

energianvändning och för nybyggda byggnader är kravet att energianvändningen är 25 % 

lägre än BBR:s krav. De konsultföretag som bidrar till energieffektivisering av en byggnad 

kan bli ett Green Building stödjande företag, fastighetsägare kan bli en Green Building 

Partner, antingen på företags- eller fastighetsnivå. 

Företagsnivå är till för fastighetsägare med minst 10 byggnader, av dessa måste minst 30 % 

av nuvarande beståndet uppfylla Green Building kravet och 75 % av nybyggnationerna.  På 

fastighetsnivå får fastighetsägaren själv välja vilken eller vilka byggnader som de önskar 

klassa som Green Building.  

Rekommendation med förskolan/skolan S:ta Maria Alsike är att Knivsta Pastorat ansöker om 

att bli Green Building Partner på fastighetsnivå.  

 

 

 
Bild 1: Green Building plakett 
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1. Krav för Partner -medlemskap 
Nedan anges vad som krävs av det företag/organisation som vill vara Green Building Partner 

med en nybyggnation: 

•  Utförlig beräkning av den förväntade energianvändningen.  

•  Beskrivning av förväntad energianvändningen i byggnaden, tekniskt 

försörjningssystem, tidplan för planerad byggnation m.m.  

•  Energiledningssystem för företaget. 

•  Skicka ansökan till ”Fastighetsägarna Sverige”. 

•  Införande av energiledningssystem. 

•  Mätningar av vad energianvändningen blev i praktiken.  

•  Årlig rapportering av sitt arbete med energieffektivisering till ”Fastighetsägarna 

Sverige” .  

Ovan redovisade åtgärder kan göras av antingen personal på det sökande företaget/organ-

isationen eller ett anlitat företag med kompetens inom energiområdet, t.ex. ett blivande 

Green Building stödjande företag. 

Förutom nämnda åtgärder, måste företaget/organisationen ha en Green Building kontakt-

person som har hand om kontakten med ”Fastighetsägarna Sverige”. Kontaktpersonen ska 

bl.a.  

• Kontrollera att passande verktyg, budget och policy finns/införskaffas. 

•  Leda energieffektiviseringsprojekt. 

•  Rapportera till ledningen om företagets framsteg. 

• Rapportera till Fastighetsägarna Sverige/EU-kommissionen. 

1.1 Energiberäkningar 

Företaget/organisationen måste göra utförliga energiberäkningar av den förväntade energi-

användningen i den byggnad som ansökan gäller. En sammanfattning av beräknad energi-

användningen ska sedan göras uppdelat på värme, kyla och fastighetsel samt hur stor 

procentuell minskning av energianvändningen som beräknats jämfört med BBR:s krav. Den 

beräknade energianvändningen för nya byggnader ska vara 25 % lägre än BBR:s krav. Den 

BBR som gäller vid jämförelsen, är den som gällde vid beviljat bygglov för den aktuella bygg-

naden (I detta fall är det BBR 12/15 som gäller). Beräkningarna i ansökan måste vara så 

tydliga och utförliga att det är troligt att byggnaden med dess planerade system kommer att 

leva upp till kraven. 

BBR kravet som gäller för S:ta Maria Alsike (förskola/skola) uppgår till 118 kWh/m², år vilket i 

sin tur ger Green Building kravet på 89 kWh/m², år. Den beräknade energianvändningen för 

S:ta Maria Alsike är 47 kWh/m², år vilket är 60 % lägre än BBR kravet.   
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1.2 Beskrivning av byggnaden 

I ansökan måste det finnas en noggrann beskrivning av byggnaden och dess energianvänd-

ning.  

Exempel på vad som ska vara med i beskrivningen av byggnaden är följande: byggnadens 

läge, en översiktlig tidplan, antal kvadratmeter, antal våningar, vilken orts verksamhet som 

planeras på de olika våningarna samt en bild på byggnaden. 

Exempel på vad som ska vara med i beskrivningen av byggnadens energianvändning är följ-

ande: fastighetens planerade tekniska försörjningssystem (fjärrvärme/värmepump, ventilat-

ionssystem etc.), vilken energianvändning respektive system förväntas ha samt vilka andra 

lösningar som företaget/organisationen planerar att installera för att energianvändningen ska 

bli högst 75 % av BBR:s krav. 

1.3 Energiledningssystem 

Företaget/organisationen måste skaffa ett energiledningssystem och ska biogas ansökan. 

Meningen med ett energiledningssystem är att det ska vara till hjälp för företaget/org-

anisationen så att energianvändningen och dess relaterade kostnader minskar. Energi-

ledningssystemet ska utvärderas varje år och vid behov ändras. 

Energiledningssystemet behöver inte vara certifierat men bör innehålla följande: 

• En energipolicy. 

• Energimål. 

• Vem som är ansvarig för energiarbetet. 

• En åtgärdsplan för hur målen ska nås. 

• En årlig uppföljning av policyn och målen och vid behov revidera dessa. 

1.3.1 Energipolicy 

Policyn får inte vara allmängiltig utan bör spegla företagets tjänster, aktiviteter m.m.  Om 

företaget/organisationen redan har en miljöpolicy kan energipolicyn läggas till i den. Genom 

energipolicyn görs en försäkran att företaget hela tiden ska arbeta med energieffektivisering 

samt följa upp och uppfylla de energimål som angetts. 

Exempel på energipolicy: 

Inom vårt företag ska vi beakta energifrågan i alla skeden av en byggnads livscykel, från 

projektering, konstruktion, inköp samt drift och underhåll. Vi ska arbeta för att konvertera till 

förnybara energikällor i våra byggnader. Arbetet med energieffektivisering ska ses som en 

kontinuerlig förbättringsprocess.  

Energifrågan är viktig och vi ska arbeta för att minska energianvändningen för att minska 

företagets miljöpåverkan och skapa en bra image av företaget. Vi ska också arbeta med 

energi för att minska våra energikostnader.  

Vår ambition är följande:  
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Alla medarbetare ska ha kunskap om hur de kan arbeta med energieffektivisering i sina 

specifika arbetsuppgifter. Medarbetarnas kunskap skall hållas uppdaterad genom utbildning.  

Vid inköp av varor och tjänster, samt vid drift och underhåll ska energifrågan beaktas.  

1.3.2 Energimål 

Energimålen ska ha en koppling till energipolicyn, de ska kunna mätas och vara bestämda i 

tid. Målen ska vara tydliga och uppdateras regelbundet. 

Exempel på energimål: 

 Vår största energianvändning finns i ventilationsanläggningen i fastighet X, vi ska 

under det första halvåret 2010 effektivisera energianvändningen i detta system med Y 

%.  

  Mellan januari och april 2010 ska vi minska abonnemangskostnaderna för köpt 

energi med Z %.  

  Vi ska innan år 2010 är slut ha övergått till 100 % grön el.  

1.3.3 Energiansvarig 

Personen om har ansvaret över energiledningssystemet bör inneha kompetens inom följande 

område: 

• Energisystem 

•  Byggnaders installationer 

•  Energiinventering 

• Beräkning av lönsamhet 

Den ansvarige har ansvaret över att utföra följande arbetsuppgifter, antingen själv eller 

genom att dela upp ansvarområdena med andra: 

• Ta fram strategier för styrningen av energin. 

• Sätta ihop en arbetsgrupp som har hand om energifrågorna. 

• Se till så att personerna i arbetsgruppen får/har utbildning inom energiområdet. 

• Sätta igång energiprojekt samt föra dessa. 

• Utföra analyser av energistatistik. 

• Se till att ledningen får information om energiarbetet. 

1.3.4 Personalens involvering  

Förutom att en energiansvarig ska tillsättas och en ev. arbetsgrupp, ska all personal på 

företaget/organisationen involveras i energieffektiviseringsarbetet. 

Rutiner som motiverar personalen att fortsätta arbetet med energieffektivisering bör införas 

på företaget.  
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All personal kan involveras i arbetet genom att bl.a. uppmuntra dem till att inte slösa med 

energi på arbetsplatsen genom så enkla saker som att släcka belysning som inte används 

för tillfället.  

Att informera och kommunicera är ledorden som bidrar till fortsatt engagemang i energi-

effektiviseringsarbetet  

1.3.5 Åtgärdsplan 

En åtgärdsplan ska upprättas och innehålla följande: 

• Vilka åtgärder som krävs för att energimålen ska fullgöras. 

• Vem som är ansvarig för respektive åtgärd. 

•  Respektive åtgärds utförandedatum, budget och hur mycket åtgärden beräknas 

kunna spara. 

Exempel på åtgärdsplan: 

 Vår största energianvändning är ventilationsanläggningen i fastighet X. Vi ska 
innan slutet av 2010 göra en inventering av anläggningen och ta fram och 
utvärdera minst 3 åtgärdsförslag för att sedan genomföra det bästa förslaget 
under första kvartalet 2011. Sven Svensson är ansvarig för inventeringen och 
kommer att presentera de olika förslagen för ledningen på mötet i december. 
Budget för åtgärden är Y kr och den förväntade besparingen är Z kr/år.  
 

 Våra rutiner för drift, underhåll och inköp ska inventeras under perioden 
januari till mars 2011. Resultatet ska analyseras med utgångspunkt i hur 
rutinerna kan göras mer energieffektiva. Omarbeting av rutinerna börjar sedan 
i september 2011 för att sedan följas upp 1 gång per kvartal. Anders 
Andersson är ansvarig och kommer att presentera resultatet från 
inventeringen för ledningen i april 2011. Budget för åtgärden är X kr och den 
förväntade besparingen är Y kr/år.  

1.3.6 Årlig uppföljning 

En årlig uppföljning bör utföras av energiledningssystemet för att se till att det ständigt för-

bättras.  

För att en uppföljning av åtgärderna lätt ska kunna följas bör det ske en dokumentation av 

vilka åtgärder som genomförts, vilka resultat respektive åtgärder har åstadkommits samt hur 

man planerar det fortsatta arbetet. 

1.4 Ansökan skickas  

Ansökan skickas till ”Fastighetsägarna Sverige”, genom att maila ifyllda och undertecknade 

ansökningshandlingar till marcus.broberg@fastighetsagarna.se. Ansökan måste vara under-

tecknad av behörig person på företaget/organisationen och ska scannas för att sedan bi-

fogas mailet. Även energiledningssystemet ska bifogas ansökan alternativt beskrivas utförligt 

i ansökan. 

Se ”Ansökningshandlingar för nybyggnad, nya GreenBuilding Partners” på ”Fastighetsägarna 

Sveriges” hemsida: http://www.fastighetsagarna.se/web/Bli_GreenBuilding_Partner.aspx 
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Ansökan granskas sedan av Fastighetsägarna Sverige och EU-kommissionen. 

Vanligtvis tar det ca tre månader från att ansökan skickats till besked, om huruvida 

företaget/organisationen är godkänt eller inte, som Green Building Partner. 

 

 


