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Abstract 

 

This thesis includes an energy survey of the Herrgården pre-school, which has a modern heating- and 

ventilation system, and a comparison with Östers pre-school which has an older system. An energy 

survey of Östers pre-school has already been done by a group of three students and all the calculations 

and values have been collected from that survey. As of today, both pre-schools are heated thru district 

heating. It will be much easier to make smart and feasible energy-saving-measures by first conducting 

the energy survey. 

Herrgården pre-school in Gävle houses 81 children, therteen teachers, one cleaner and one cook. It 

was finished in the middle of 2009 and the staff has been very pleased with the in-door climate. In the 

energy balance added heat was calculated as district heat, solar radiation body heat and heat from 

lighting and other appliances. As lost heat- transmission, tap water heating, heating of ventilating air 

and excess ventilation was taken in to account.  

At Öster pre-school there are 66 children, twelve teachers and two economists. The pre-school was 

built in 1973. Gävlefastigheter which administrates both buildings are planning to change the 

ventilation system at Östers since it has been inferior and the staff has been experiencing bad in-door 

climate. 

The purpose of this thesis is to conduct a survey of how to economically reduce the energy 

consumption and to establish a good in-door climate like the Herrgården pre-school. The methods 

used have been to make a few visits on site to collect data. 

After finishing the survey it was shown that one could save 76,23 MWh/year if Öster has the same U-

values as Herrgården for its´ roofs, floors walls and windows and a ventilation heat exchanger with 

70% efficiency. However, none of these approximate calculations of  installations at Östers pre-school 

turned out to be financially feasible. 

  



Sammanfattning 

 

Detta examensarbete innefattar energikartläggning av Herrgårdens förskola som har ett modernt 

värme- och ventilationssystems och jämförts med Östers förskola som har gammalt värme- och 

ventilationssystem. En energikarläggning av Östers förskola har redan gjorts av en grupp på tre 

studenter och all beräkningsvärdena har hämtats ur projektet för denna förskola. Idag värms både 

byggnaden med fjärrvärme. Genom att etablera en energikartläggning blir lättare att kunna göra smarta 

och lönsamma besparingsåtgärder.  

 

Herrgårdens förskola i Gävle har plats för 81 barn, tretton pedagoger, en städare och en kock. 

Förskolan byggdes klar i mitten av 2009 och personalen har varit väldigt nöjd med inneklimatet sen 

förskolan byggdes. I energibalansen räknades tillförd energi som fjärrvärme och gratis värmetillskott i 

form av solinstrålning, värme från människor samt värme från belysning och hushållsapparater. Som 

bortförd energi räknades transmissionsförluster genom byggnaden, uppvärmning av tappvarmvatten, 

uppvärmning av ventilationen samt ofrivillig ventilation. 

På Östers förskola i bostadsområdet Öster i Gävle så går 66 barn, tolv pedagoger och två 

ekonomibiträden. Förskolan byggdes 1973 och Gavlefastigheter som förvaltar båda lokalerna har 

planer på att byta ventilationssystemet på Östers förskola eftersom fastigheten har undermålig 

ventilation och personalen har under en längre tid upplevt dålig innemiljö.  

 

Syftet med examensarbetet är att utföra en utredning om hur man på ett ekonomisk och energimässigt 

sätt skulle kunna minska energiförbrukningen för att få ett lika bra inneklimat som Herrgården.  

Arbetsmetoden jag har använt mig av har innefattat några besök på plats för både förskolor för 

insamlande av data. 

Efter slutförd utredning visade det sig att man kan spara ca 76,23 MWh/år om Öster har lika låga U-

värden av tak, golv, vägg och fönster med en roterande värmeväxlare på 70 % verkningsgrad, men 

ingen av de överslagsmässiga beräkningarna på installationer av nya ventilationssystem av Östers 

förskola visade sig vara lönsamma.  

  



  



Symbolförteckning 

 

A Area   [m
2
] 

m Massa   [kg] 

a Absorptionsfaktor  - 

c Specifik värmekapacitet  [J/kgK] 

E Energi   [J] = [Ws] 

q Volymflöde   [m
3
] 

0
h Gradtimmar   [

0
h] 

λ Värmekonduktivitet  [W/mK] 

n Luftomsättning  [n/h] 

ŋ Verkningsgrad  [%] 

P Effekt   [W] = [J/s] 

ρ Densitet   [kg/m
3 
]   

R Värmemotstånd  [m
2
K/W] 

T Temperatur   [
0
C] 

∆T Temperaturdifferens  [
 0
C] 

t tid   [h] 

U U-värde   [W/m
2
K] 

V Volym   [m
2] 

v hastighet   [m/s] 

x Antal dagar per månad  [dygn] 

µ Molnfaktor   - 

γ Lägesfaktor   - 

∑ Summa   - 

 



 



Ekvationsförteckning 

 

Solinstrålning   Esol =  α ∙ µ ∙ A ∙ γ ∙ dygn [Wh] 

 

Värme från människor,  

belysning och hushållsapparater  E = Peffekt ∙ t [Wh] 

 

Transmissionsförluster   E =  U ∙ A ∙ °h [Wh] 

 

U-värde    U =
1

Rtot
 [W/m2 ∙ K] 

 

Värmemotståndet   R =
d

λ  
 [m2 . K/W] 

 

Tappvarmvatten    E = m ∙ cp ∙  Tut − Tin   [kJ] 

 

Ventilationsförluster   E = q ∙ ρ ∙ c ∙ °h ∙  1 − η ∙ drifttid [Wh] 

 

Gradtimmar   °h = 127300 [21°Cinne, Gävle] 

 

Luftomsättning   n = 
q∙3600

V
  [n/h] 

 

Enhetsomvandling J-W   1 J = 
1

3600
 [Wh] 

 

Enhetsomvandling Wh-kWh  1000Wh = 1kWh 

 

Enhetsomvandling volymflöde h-s  1 
m3

h
 = 

1

3600
 
m3

s
  

 

Flödesarea   𝑞 = 𝑟 ∙ r ∙ π ∙ 10 ∙ v [l/s] 

 

Toppeffekt   P = q ∗ ρ ∗ c ∗ ∆T [W] 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta examensarbete innefattar en energikartläggning av två olika förskolor i Gävle med 

olika värme- och ventilationssystem. Gavlefastigheter som förvaltar båda lokalerna har 

planer på att byta ventilationssystem på förskolan Öster. 

 

1.2 Objektbeskrivning 

1.2.1 Herrgårdens förskola 

Byggår:  2009 

Verksamhet:  Förskola 

Area:  940 m
2
 

Värmetyp:  Fjärrvärme 

Fjärrvärmeanvändning: 98,50 kWh (Normalårskorrigerade för 2010) 

Elförbrukning: 81,96 kWh (Normalårsklimatkorrigerad 2010) 

 

Figur 1. Herrgården förskola 

På Herrgårdens förskola finns 81 barn, tretton pedagoger, en städare och en kock. Denna 

byggnads uppvärmning sker genom golvvärme, samt förvärmning av ventilationens 

tilluft. Ventilationen är typen av FTX, en till köket och en till lokalen. I ett FTX- system 

återvinns värmen i frånluften och det aktuella systemet har 70 % verkningsgrad.  

Personalen på Herrgården har sedan förskolan byggdes upplevt innemiljön som bra och 

de har varit väldigt nöjda med innemiljön.  
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1.2.2 Östers förskola 

Byggår:  1973 

Verksamhet:  Förskola 

Area:  763 m
2 

Värmetyp:  Fjärrvärme 

Fjärrvärmeanvändning: 148,93 kWh (Normalårskorrigerade medelvärde för 2008 

och 2009) 

Elförbrukning:  28,62 kWh v(2008 och 2009 års klimatkorrigerade 

medelvärde) 

 

Figur 2. Östers förskola 

På Öster i Gävle ligger Östers förskola som har plats för 66 barn och personalen består av 

14 vuxna. Verksamheten består av två avdelningar, Delfinen och Regnbågen. 

Byggnadens uppvärmning sker genom väggmonterade radiatorer, samt förvärmning av 

tilluft. Ventilationen är typen av FT, mekanisk frånluft och tilluft. Förskolan saknar idag 

återvinning av frånluftens värmeinnehåll. Personalen på Östers förskola har under längre 

tid upplevt innemiljön som dålig, i form av dålig luft och det finns ett allmänt missnöje 

med klimatet i byggnaden samt med hur den underhålls. 
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1.3 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att utföra en energikartläggning av Herrgårdens förskola 

som har ett modernt värme- och ventilationssystem och att jämföra med Östers förskola 

som har ett gammalt värme- och ventilationssystem. 

 

Syftet är också att göra överslagsmässiga beräkningar på installationer av nya 

ventilationssystem samt att presentera övriga lämpliga åtgärder som i framtiden kan 

resultera en effektivare energianvändning. 
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2 Teori 

I en energikartläggning balanseras tillförd energi mot bortförd energi. I avsnittet teori 

presenteras och förklaras de olika grundbegreppen för utförandet av detta examensarbete.  

 

2.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett enkelt, billigt och miljövänligt sätt att värma upp byggnader med. 

Istället för att varje hus ska ha en egen anläggning för att värma upp byggnaden med kan 

vatten uppvärmas i en central produktionsanläggning som sedan levererar det varma 

vattnet till konsumenterna (flerbostadshus, lokaler eller småhus), där den används för 

uppvärmning genom radiatorer, golvvärme eller för tappvarmvattenproduktion. 

 

2.2 Internt värmetillskott (gratisvärme) 

En viktig del av värmen i byggnaden kallas för värmetillskott som är gratisvärme som 

tillförs byggnaden bortsett från uppvärmningsbehov. Byggnadens och rummets 

balanstemperatur påverkas av de interna värmetillskotten. Värmetillskottet kommer från 

maskiner, belysning, personer, solinstrålning, datorer eller andra värmealstrande 

installationer i byggnaden som drivs med elenergi. De interna värmetillskotten kan räknas 

som en extra värmekälla. De interna värmetillskotten kan tillgodoräknas som en extra 

värmekälla om byggnaden har värmeunderskott, men om byggnaden har interna 

värmeöverskott så behövs de interna värmetillskotten kylas bort, vilket då kräver energi. 

 

2.2.1 Värme från solinstrålning  

Solinstrålning i en byggnad är den mängd energi som är i form av ljus som kommer in 

genom fönstren där den sedan omvandlas till värme (gratisvärme). Ofta anses detta som 

positivt ur energisynpunkt, men ibland kan det leda till oönskad uppvärmning av 

byggnaden särskilt vid stora fönsterareor i väst, öst och söderläge. Under soliga dagar kan 

då kyla behövas istället. Solinstrålningen ger inte samma goda inverkan på inneklimatet 

under vår, sommar och tidig på höst eftersom uppvärmningen då är mindre. 

 

En viss del av energin studsar direkt på rutan tillbaka ut igen, en viss del värmer upp 

själva rutan och en viss del kommer in i rummet. Kvoten mellan mängden som träffar 
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rutan och hur mycket som sedan kommer in i byggnaden kallas för solfaktorn. Nedan 

visas i bilden hur solinstrålning fördelar sig tills den nått in i byggnaden. 

 

 

Figur 3. Teoretisk bild över solinstrålning genom ett fönster.1 

Med fönster avskärmning, med hjälp av t.ex. markiser, persienner, gardiner eller invändig 

sol skydd, kan oönskad uppvärmning från solinstrålning förhindras. 

 

Eväderstr äck  (sol ) =  Σ (α ∙ µ ∙ A ∙ γ ∙ dygn)   ekvation 1  

 

Evädersträck (sol) = Total energi 

 

µ = Molnfaktor 

γ = Lägesfaktor 

α = Absorptionsfaktor (3-glas, fönster) 

A = Area     [m
2
] 

 

2.2.2 Värme från människor  

Personer hjälper till att värma byggnaden under uppvärmningssäsongen. Personvärmen 

varierar beroende på hur fysiskt aktiva personerna är och hur isolerande kläder de har på 

sig.  

Emänniskor = Peffekt ∙ t   ekvation 2  

 

Emänniskor = Total gratisenergi från människor 

Peffekt = Total effektsumma     [W] 

t = Närvarotiden    [h] 

                                                      
1
 Johan Hansson (Livscykelkostnadsberäkning av byggprojektet kv. Kullen i Nordmaling)  
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2.2.3 Värme från belysning och hushållsapparater 

Värme som ges från belysning och hushållsapparater är också intern värme som bidrar till 

uppvärmning av byggnader. Ekvationen är densamma som används till människor. 

 

Ebely  och  hushåll = Peffekt ∙ t   ekvation 3 

 

Ebelys. och hushåll. = Total gratisenergi från belysning och hushållsapparater 

Peffekt = Effektsumma [W] 

t = Antal timmar som belysning och apparaterna är igång [h] 

 

2.3 Transmissionsförluster 

En större del av året i Sverige är temperaturen utomhus lägre än temperaturen inomhus. 

Temperaturskillnaden mellan in- och utsida är orsaken till värmeförluster, därför ska man 

på ett så bra sätt som möjligt hindra att värme transporteras ut genom byggnaden. 

Värmeförluster som går ut genom tak, ytterväggar, fönster och golv kallas för 

transmissionsförluster. Med ökade värmeisolering och ett väl fungerande 

ventilationssystem med värmeåtervinning kan transmissionsförluster minskas och mycket 

energi kan sparas. 

Energiförluster genom transmission genom tak, väggar, golv, fönster och dörrar: 

 

 E =  U ∙ A ∙ °h    ekvation 4 

 

U = Värmegenomgångskoefficient   [W/m
2∙K] 

A = Area     [m2] 

°h = Gradtimmar  

 

15 % adderas för att kompensera för himmelstrålning från taket. 

 

2.3.1 U-värde 

U-värde är ett mått på värmeledningsförmåga hos en byggnadskonstruktion och varje 

byggnadsdel har olika U-värde beroende på vad den är och hur väl isolerad den är. U-



8 

 

värde anger hur mycket värme som strömmar ut per kvadratmeter vid en grads 

temperaturskillnad mellan inomhus och utomhus. 

 

U =
1

Rtot
 [W/m2 ∙ K] 

R = Värmemotståndet 

 

2.3.2 Värmemotståndet R 

Med värmemotstånd R menas ett materials isoleringsförmåga. Ju högre R-värde desto 

bättre värmemotstånd. Genom att dela skiktets tjocklek 𝑑 med materialets 

värmekonduktivitet λ bestäms värmemotståndet för ett materialskikt. 

 

R =
d

λ  
  [m2∙K/W] 

λ = Materialets värmekonduktivitet 

d = Materialets tjocklek 

 

2.3.3 Värmekonduktivitet 𝛌 

Värmekonduktiviteten λ definieras som den värmemängd som per tidsenhet passerar 

genom en m
2
 av ett material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en grad. 

Ett lågt λ-värde innebär alltså en god värmeisolering.
2
 

 

2.3.4 Gradtimmar 

Gradtimmar är summan av de antal grader som utetemperaturen understiger den 

temperatur då man måste tillföra uppvärmningsenergi till huskroppen. 

 

Vid vilken temperatur man måste börja tillföra energi till en specifik huskropp är 

beroende av många faktorer, där verksamhet i huset, önskad inomhustemperatur, val av 

isolering/fönster och läge (soligt/skuggigt/blåsig) mm. har betydelse.
3
 Gradtimmar 

varierar från en ort till en annan.  

                                                      
2
 Kenneth Sandin (Praktisk byggnadsfysik, Tillämpad värmetransport, sid 37) 

3
 Kaerman AB 
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2.4 Tappvarmvatten 

En tredjedel av det förbrukade vattnet antas vara tappvarmvatten, vattnet värms till 55 
0
C 

från kallvattnets temperatur som antas vara 5 
0
C.

4
 

 

E = m ∙ cp ∙  Tut − Tin   [kJ]  ekvation 5 

 

m = Massa 

cp = Värmekapacitet för vatten   [4200 J/kg ∙ 0C] 

Tut = Varmvattnets temperatur   [
0
C] 

Tin = Kallvattnets temperatur    [
0
C] 

2.5 Ventilation 

Ventilationsförlusten sker då varm frånluft (inneluft) ersätts med kall tilluft (uteluft). 

Värmeförluster från ventilation sker genom styrd och ofrivillig ventilation. Enligt BBR:s 

krav bör 7 l/s person och 0,35 l/s m
2
 luft ventileras i en bostad. Ventilationsförluster kan 

vara mycket stora och för att minska dessa förluster används värmeväxlare. Med hjälp av 

dessa värmeväxlare återvinns värmeenergi ur frånluften. Värmeväxlarnas verkningsgrad 

varierar men en modern värmeväxlares verkningsgrad ligger på 70 %, vilket betyder att 

70 % av energin ur den varma luften som skulle ha gått förlorad ur byggnaden 

återanvänds.  

 

Ventilation: 

q = Total luftflöde [m
3
/s] 

ρ = 1,2 [kg/m
3
] för luft 

c = 1000 [J/kg∙K] för luft 

 

Toppeffekt för ventilation: 

 P = q ∙ ρ ∙ c ∙ ∆T  ekvation 6 

Energi som värmebatteriet drar i ventilationen då temperaturen utomhus blir så låg att 

värmeväxlaren inte räcker till: 

 

°h = Gradtimmar 

ŋ = Verkningsgrad 

                                                      
4
 Roland Forsberg (Handledare) 
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Värmeväxlare med återvinning: 

 E = q ∙ ρ ∙ c ∙ °h ∙  1 − η ∙ drifttid ekvation 7  

 

Värmeväxlare utan återvinning: 

E = q ∙ ρ ∙ c ∙ °h ∙ drifttid  ekvation 8 

 

Luftomsättning per timme: 

 

Oms/h 

 n =
q∙3 600

V
        ekvation 9 

 

Total energiåtgång ventilation: 

Fläktarna som driver ventilationen har en sammanlagd effekt på 12,2 [kW]. 

 

 E =  P ∙ t    ekvation 10 

 

P = Effektsumma    [W] 

t = Timmar     [h] 

2.6 Ofrivillig ventilation 

Tillförd energi – Bortförd energi = ofrivillig ventilation 

2.7 Kalkyl 

Med investeringskalkylen menas att se en överblick av de långsiktiga investeringarnas 

lönsamhet, alltså att bedöma om en given investering är lönsam eller inte. 

 

2.7.1 Kapitalkostnad 

Kapitalkostnad betyder summan av ränta och amorteringar under en viss tid när ett lån 

tas. 
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2.7.2 Annuitet 

Annuitetsfaktorn används för att finansiera en investering när ett lån tas. Med hjälp av 

annuiteten kan kostnaderna på investeringen beräknas. Med tanke på att annuiteten är 

konstant, så varierar däremot amorteringsdelen över löptiden.  

 

Annuitet: 

𝑖

1−(1+𝑖)𝑛
   ekvation 11 

 

𝑖 = 𝑟ä𝑛𝑡𝑎  

𝑛 = å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠å𝑟 

2.7.3 Nuvärde (NPV) 

För att kunna fastställa en investerings lönsamhet används nuvärdet. Med hjälp av 

nuvärdet kan en krona idag jämföras med samma krona i framtiden med beaktande av och 

avkastningskrav. Om nuvärdet ger en positiv summa kan man då investera i projektet, 

men om nuvärdet ger ett negativt summa skall då inte investera, alltså hur mycket av den 

totala summan av framtida investeringen/installationen är värd idag. 

2.8 FTX-system 

I ett till- och frånluftsaggregat, så kallat FTX-system, återvinns värmen i frånluften.  Frisk 

uteluft tas in där det är så högt som möjligt i en byggnad eftersom det är renast där och 

den kalla uteluften värms i en värmeväxlare med hjälp av värma frånluften.  FTX-system 

är vanligt i lokalbyggnader, skolor, sjukhus osv.  

Fördelar: 

 Värme återvinns i frånluften 

 Det finns stora möjligheter att syra luftväxlingen 

 Uteluften kan filtreras  

 Möjlighet till dragfri tillförsel av ventilationsluft 

Nackdelar: 

 Fläktarna kräver mera el 

 Det finns risk för buller från fläkt och rumsdon 

 Det är utrymmeskrävande, kanaler och fläktrum tar plats 

 Behov av underhåll ökas
5 

                                                      
5
 Catarina Warfvinge, Mats Dahlblom (Projektering av VVS-installationer) 
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Figur 4. FTX-system i lokala byggnader
6

 

 

2.9 FT-system 

I FT-system styrs både till- och frånluften med hjälp av fläktar. Detta system har flera 

fördelar jämfört med S-system och F-system. Genom att kontrollera tilluftsflödet minskar 

problem med drag. Denna typ av system bereder också möjligheten för att rena, befukta 

och förvärma tilluften innan den tillförs byggnaden. En annan fördel är att luften kan 

tillföras var som helst i byggnaden och inte enbart i anslutning till yttervägg.7 

 

Figur 5. FT-system
8
 

  

                                                      
6
 Energimyndigheten 

7
 Energihandbok (Från- och tilluftsventilation) 

8
 Mittbygge (planera, bygga och bo) 

http://energihandbok.se/x/a/d/fl%c3%a4kt/Allmant-om-flaktar.html
http://energihandbok.se/x/a/d/S-system/Ventilation-genom-sjalvdrag.html
http://energihandbok.se/x/a/d/F-system/Franluftsventilation.html
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3 Metod 

I metodavsnittet beskrivs hur beräkningar i den tillförda och bortförda energin för 

Herrgården har gjorts. Resultatberäkningarna i tillförd och bortförd energi för Östers 

förskola har hämtats ur en energikarläggning som gjorts av en grupp på tre studenter. 

3.1 Fjärrvärme och elektricitet 

Förbrukning av fjärrvärme och elektricitet för Herrgårdens förskola har hämtats ur data 

från Gavlefastigheter. 

3.2 Internt värmetillskott (gratisvärme) 

3.2.1 Solinstrålning 

Med kompass och byggnadskarta avgjordes vilka väggar som vetter mot respektive 

väderstreck sen uppmättes arean på fönstren för varje väderstreckssida. Fönstrens area 

uppmättes både på plats och på ritningen och jämfördes med varandra.Absorptionsfaktorn 

för 3-glasfönster med U-värdet 1,5 sattes till 0,69 (Herrgårdens förskola). Molnfaktorn 

för 29,6 m
2
 fönsterarea sattes till värdet noll med tanke på att den hade ett långt tak över 

sig.
9
 Ingen hänsyn togs till omgivningens skuggande träd eller byggnader runtomkring 

byggnaden. Lägesfaktor och molnfaktor togs från material utdelat av handledaren. 

3.2.2 Värme från människor 

Efter diskussion med handledaren och personalen bestämdes effekten på de olika 

internvärmetillskotten. Värmetillskottet från människor på Herrgården är beräknat till 100 

W per vuxen och 70 W per barn och samma värde antogs för Öster enligt 

energikartläggningen,
10

 en genomsnittlig närvaro har antagits till 6 timmar med tanke på 

att barnen är ute och leker någon timme varje dag, hänsyn till sjukdom, annan ledighet 

med mera och 5 veckors semester per år har tagits. Samma beräkningsvärde har använts 

för vuxna. 

                                                      
9
 Mathias Cehlin (programansvarig vid högskolan i Gävle) 

10
 Roland Forsberg (Handledare) 
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3.2.3 Värme från belysning och hushållsapparater 

Värmetillskottet från belysning och hushållsapparater är beräknat till 10 W/m
2
.
11

 Detta 

värde multiplicerades med golvarean som är 940 m
2. På Öster har belysning och 

maskiner beräknats var för sig.12 

3.3 Transmission 

Med hjälp av byggnadsritningarna och lasermätare kunde arean av tak, väggar, grund, 

fönster och dörrar på Herrgårdens förskola mätas. Utomhusmedeltemperaturen antogs till 

5°C och inomhustemperaturen till 21°C. Med hjälp av dessa kunde gradtimmar hämtas ur 

en tabell som fåtts av handledaren. U-värden för de olika byggnadsdelarna har fåtts från 

Gavlefastigheter. Samma U-värde har använts för både ytterdörrar & balkongdörrar 

eftersom de alla var samma. 

 

3.4 Tappvarmvatten 

Kallvattenförbrukning hämtades ur data från Gavlefastigheter, vattenförbrukningsvärdet 

antas vara lika mycket som på Lindbacka förskola som har ca lika mycket yta som 

Herrgården. Detta på grund av att vattenförbrukningen av Herrgården inte är kopplad till 

överordnarsystemet.  

3.5 Ventilation 

Med instrumenten AccuBalance och Swema Flow mättes både från och tilluftsflöde i 

varje rum. Tilluftskanal och frånluftsdon i vissa rum satt högst upp i taket och deras 

lufthastighet i till- och frånluftkanalen mättes i fläktrummet med hjälp av instrumentet 

TSI Velocicalc och volymflödet beräknades sedan kanalens flödesarea hade mätts upp. 

Ventilationen stängs automatiskt av på kvällar och helger. Drifttiden för aggregatet till 

köket bestämdes från 06:30 till 16:00, enligt kocken och teknikern som har hand om 

Herrgårdens förskola och efter att jag har varit där vid flera tillfällen och avvaktade det så 

blev drifttiden 9,5 h/dag, 5 dagar i veckan på 47 veckor ger det 2 232,5 h, vilket är 25,5 % 

av årets timmar. Drifttiden för lokalen bestämdes 12 h per dag, 5 dagar i veckan och på 

52 veckor ger det en drifttid på 3120 h/år, vilket är 36 % av årets timmar. Värmeväxlaren 

är roterande i både köket och lokalen som har en verkningsgrad på 70 %.  

                                                      
11

 Roland Forsberg (Handledare) 
12

 Energikartläggning av Öster (Mikael Sundberg, Jonna Olsson och Henrik Ros) 
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Vid beräkning av toppeffekt antogs att inomhustemperaturen var 21°C och 

utomhustemperaturen -22°C. Frånluftsflödet uppmättes i köket till 507 l/s, i lokalen till 

2402 l/s, det forcerade i köket till 480 l/s och lokalen till 3597 l/s (måste om formulera 

meningen). Tilluftsflödet i köket mättes till 456 l/s och lokalen till 2504 l/s. Beräkning i 

ventilationsförlust med de projekterade värdena gjordes också, grundflöden sattes till 9 

h/dag och det forcerade till 3 h/dag. 
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4 Beräkningar 

4.1 Tillförd energi av Herrgårdens förskola 

4.1.1 Förbrukning av elektricitet 

2010 års normalårklimatkorrigerade värde för elförbrukningen är 81,96 [MWh]. Med 

tanke på att skolan stod klar i mitten av 2009 erhölls elförbrukningen bara för 2010.  

4.1.2 Förbrukning av fjärrvärme 

2010s års fjärrvärmeförbrukning 98,50  [MWh] 

4.1.3 Gratisvärme 

4.1.3.1 Värme från solinstrålning 

 

Total solinstrålning fås genom att summera alla värden, per vädersträck och per månad. 

 

Ekvation 1 ger: 

 

Solinstrålning Lägesfaktor S 60 grader 

 

E60  =    0,72 ∙ µ ∙ 5,75 ∙ γ ∙ dygn =  𝟏, 𝟖𝟐  [MWh/år] 
 
Solinstrålning Lägesfaktor W 150 grader 

 

E150  =    0,72 ∙ µ ∙ 51,7 ∙ γ ∙ dygn =  𝟒, 𝟏𝟎  [MWh/år] 

   

Solinstrålning Lägesfaktor N -120 grader 

 

E−120  =    0,72 ∙ µ ∙ 6,93 ∙ γ ∙ dygn =  𝟗, 𝟏𝟑  [MWh/år]  

 

Solinstrålning Lägesfaktor E-30 grader 

 

E−30  =    0,72 ∙ µ ∙ 24,7 ∙ γ ∙ dygn =  𝟗, 𝟖𝟗  [MWh/år] 

 

 

 Esol  =  𝟏𝟔,𝟕𝟐 [MWh/år] 
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4.1.3.2 Värme från människor 

Ekvation 2 ger: 

E =  (15 ∙ 100 + 81 ∙ 70)  ∙ 6 =  43,02   [kWh/dygn] 

E =  43,02 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 8 

 

E =  𝟔,𝟖𝟖     [MWh/år] 

 

4.1.3.3 Värme från belysning och hushållsapparater  

Ekvation 3 ger: 

𝐸 =  10 ∙ 940 ∙ 10 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 8 

 

𝐸 =  𝟏𝟓,𝟎𝟒     [MWh/år] 

4.2 Bortförd energi av Herrgårdens förskola 

4.2.1 Tranmissionsförluster 

Ekvation 4 ger: 

Vägg Evägg = 0,214 ∙ 383,55 ∙ 127300 = 𝟏𝟎, 𝟒𝟓  [MWh/år] 

 

Tak Etak = 0,133 ∙ 981,87 ∙ 127300 ∙ 1,15 = 𝟏𝟗,𝟏𝟐  [MWh/år] 

 

Fönster Efönster = 1,5 ∙ 114,94 ∙ 127300 = 𝟐𝟏, 𝟗𝟓   [MWh/år] 

 

Dörrar Edörr = 1,2 ∙ 18,53 ∙ 127300 = 𝟐,𝟖𝟑   [MWh/år] 

 

Golv Einnre  ran  fält−golv = 0,110 ∙ 808 ∙ 127300 = 𝟏𝟏, 𝟑𝟏  [MWh/år] 

 Eyttre  ran  fält−golv = 0,110 ∙ 132 ∙ 127300 = 𝟏, 𝟖𝟓  [MWh/år] 

 

Totalt Transmissionsförluster: 𝚺𝟔𝟕, 𝟓𝟏[MWh] 
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Figur 6. Transmissionsförlust av Herrgården 

 

4.2.2 Tappvarmvatten 

Ekvation 5 ger: 

1

3
∙ 714 = 238

m3

år
= 238 000 kg/år 

E = 238 000 ∙ 4200 ∙  55 − 5 = 4,998 ∙ 1010 [kJ] 

E =
4,998 ∙ 1010  

3600 ∙ 1000
 

 
E = 𝟏𝟑, 𝟖𝟖    [MWh/år] 
 

4.2.3 Ventilationsförluster 

Mätning, lokalen: 

Toppeffekt för ventilationen i lokalen. 

ekvation 6 ger: 

𝑃 =  2,402 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ (20 + 22) 

 

𝑃 =  𝟏𝟐𝟏,𝟎𝟔    [kW] 

 

 

 

15,50%

28,30%

32,50%

4,20%

16,80%

2,70%

Transmissionsförluster

Vägg

Tak

Fönster

Dörrar

Golv (innre ran fält)

Golv (yttre ran fält)
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Ventilationsförlust i lokalen. 

Ekvation 7 ger: 

𝐸 =  2,402 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙ (1 − 0,7) ∙ 0,36 

𝐸 =  𝟑𝟗,𝟔𝟑     [MWh/år] 

 

Fläkten som driver ventilationen för lokalen har en eleffekt på 6,1 kW (2 fläktar). 

Ekvation 10 ger: 

 

𝐸 =  12,2 ∙ 3 120 

 

𝐸 =  𝟑𝟖,𝟎𝟔    [MWh/år] 

 

Luftomsättning, där volymen för snedtaket är medräknat.  

Ekvation 9 ger: 

 

n =
2,402 ∙ 3 600

(940 ∙ 2,95 + 19,98)
 

 

n = 3,09 oms/h 

 

Kök: 

 

Toppeffekt för ventilationen i köket, ekvation 6: 

P = 0,507 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙  20 + 22  

 

P = 𝟐𝟓, 𝟓𝟓      [kW] 

 

Ventilationsförlust i köket, ekvation 7: 

E = 0,507 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙  1 − 0,7 ∙ 0,255 

 

E = 𝟓, 𝟗𝟐     [MWh/år] 
 

Fläkten som driver ventilationen för köket har en eleffekt på 1,4 kW (2 fläktar). 

Ekvation 10: 

E = 2,8 ∙ 2 470 

 

E = 𝟔, 𝟗𝟐      [MWh/år] 
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Totala ventilationsförluster i både köket och lokalen av Herrgårdensförskola, 

mätnings värde: 

39,63lokalen + 5,92köket = 𝟒𝟓,𝟓𝟓   [MWh/år] 

 

Projekterade värde: 

Beräkningen i denna ventilationsförlust gäller för både lokalen och köket. 

 

Grund frånluft: 

Toppeffekt för ventilationen i båda lokalen och köket, ekvation 6 ger: 

P =  1,71 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙  (20 + 22) 

 

P =  𝟖𝟔, 𝟏𝟖  [kW] 

 

Ventilationsförluster i båda lokalen och köket, ekvation 7: 

Timmar: 9,5 ∗ 5 ∗ 47 =  2 232,5 h =  2 232,5/8 760 =  25,5 % 

E = 2,267 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙  1 − 0,7 ∙ 0,255  

 

E =  𝟐𝟔, 𝟒𝟗    [MWh/år] 

 

Forcerad frånluft: 

 

Toppeffekt för ventilationen i båda lokalen och köket, ekvation 6 ger: 

P =  1,33 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ (20 + 22)   

 

P =  𝟔𝟕, 𝟎𝟑    [kW] 

 

Ventilationsförlust i båda lokalen och köket, ekvation 7: 

Timmar: 3 ∙ 5 ∙ 52 =  780 h =  780/8760 =  0,09 =  9 % 

E = 1,33 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙ (1 − 0,7) ∙ 0,09 

 

E =  𝟓, 𝟒𝟖      [MWh/år] 

 

Total ventilationsförlust i både lokalen och köket, projekterade värde: 

26,49 + 5,48 = 𝟑𝟏,𝟗𝟕    [MWh/år] 
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4.3 Tillförd energi av Östers förskola 

4.3.1 Förbrukning av fjärrvärme 

2009 och 2010 års klimatkorrigerade medelvärde är 148,93 [MWh] 

 

4.3.2 Förbrukning av elektricitet 

2009 och 2010 års normalårklimatkorrigerade medelvärde elförbrukningen är 

28,62[MWh] 

 

4.3.3 Gratis värme 

4.3.3.1 Värme från solinstrålning 

Esol =  Σ 𝟐𝟎, 𝟒𝟐    [MWh/år] 

 

4.3.3.2 Värme från människor  

E = 36,12 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 8 = 𝟓, 𝟕𝟖    [MWh/år] 

 

4.3.3.3 Gratisenergi från maskiner 

E = 0,27 + 0,85 + 4,69 + 0,50 + 1,4 = 𝟕, 𝟕𝟏 [MWh/år] 

 

4.3.3.4 Belysning 

Ebelysning =  6,152 ∙ 10 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 8 =  𝟗, 𝟖𝟒  [MWh/år] 

4.4 Bortförd energi av Östers förskola 

4.4.1 Transmissionsförluster 

Total transmissionsförlust: 121,51   [MWh/år] 
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4.4.2 Tappvarmvatten 

E = 𝟏𝟑, 𝟒𝟏     [MWh/år] 

 

4.4.3 Ventilationsförluster 

E = 0,8155 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙ 0,36 = 𝟒𝟒,𝟖𝟓  [MWh/år] 

  



24 
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5 Energibalans 

För att få en överblick över hur energimängderna fördelar sig gör man en energibalans. 

Summan av den tillförda energin minus den bortförda energin beskrivs som byggnadens 

energibalans. Om byggnadens tillförda energi är större än den bortförda energin så 

behövs det kylas, om det är tvärtom krävs det att mera värme tillförs byggnaden. Enligt 

handledaren bör den ofrivilliga ventilationen vara mellan 5 % -15 % av tillförd energi.
13

 

Den slutliga skillnaden mellan tillförd energi och bortförd energi kallas det för ofrivillig 

ventilation. 

5.1 Herrgården 

Energibalans 

Total Energi, in  

 Ein = 98,50fjv + 6,88människor + 16,72sol + 15,04belys .  hushållapp = 𝟏𝟑𝟕, 𝟏𝟒  

    [MWh/år] 

Total Energi, ut 

 Eut = 67,51trans + 45,55vent + 13,88 tapp = 𝟏𝟐𝟔,𝟗𝟒  [MWh/år] 

 

Ofrivillig ventilation 

EOvent = 137,14 − 126,94 = 𝟏𝟎,𝟐   [MWh/år] 

EOvent % =
10,2

137,14
∙ 100 = 𝟕, 𝟒 % 

 

Energi prestanda 

Eprestanda =
137 140 

940 m2 = 𝟏𝟒𝟔   [kWh/m2] 

5.2 Öster 

Energibalans 

Total Energi, in 

Σ𝐸𝑖𝑛 = 148,93𝐹𝐽𝑉 + 20,42𝑠𝑜𝑙 + 9,84𝑏𝑒𝑙𝑦𝑠 +7,71𝑚𝑎𝑠𝑘𝑖𝑛 + 5,78𝑚ä𝑛𝑛𝑖𝑠𝑘𝑜𝑟 =  𝟏𝟗𝟐, 𝟔𝟖  

     [MWh/år]  

Total energi, ut 

Σ𝐸𝑢𝑡 = 121,51𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠 + 44,85𝑣𝑒𝑛𝑡 + 13,41𝑡𝑎𝑝𝑝 = 𝟏𝟕𝟗,𝟕𝟕 [MWh/år] 

                                                      
13

 Roland Forsberg (Handledaren) 
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Ofrivillig ventilation 

 

𝐸𝑂𝑣𝑒𝑛𝑡 = 192,68 − 179,77 = 𝟏𝟐, 𝟗𝟏    [MWh/år] 

EOvent % =
12,91

192,68
∙ 100 = 𝟔, 𝟕 % 

 

Energiprestanda 

Energiprestanda 

  Eprestanda =
192 680

763 m2 = 𝟐𝟓𝟐, 𝟓𝟑 [kWh/m2] 
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6 Resultat och diskussion 

6.1 Sammanställning av värmefördelning 

I diagrammet nedan visas energikartläggningen av hur de olika posterna i tillförd och 

bortförd energi fördelar sig på Herrgårdens förskola. U-värdena som användes är låga U-

värden eftersom byggnaden är nybyggd. 

 

 

Figur 7. Till och bortförd energi av Herrgårdens förskola 

 

Se på bilagor för fullständiga beräkningar (Herrgården): 

Bilaga 1  Transmissionsförluster  

Bilaga 2  Ventilation (luftflödesprotokoll) 

Bilaga 3  Solinstrålning 

 

I diagrammet nedan visas en jämförelse av energimängdfördelningen av Herrgårdens och 

Östers förskola i tillförd energi. Totalt står fjärrvärme för ca 72 % av den tillförda 

energimängden av Herrgårdens förskola och detta värde är från 2010 års 

normalkorrigerade statistik. Östers fjärrvärmeförbrukning står för ca 77 % av den totala 

tillförda energin. Öster förbrukar 50 MWh/år mer fjärrvärme än Herrgården som har en 

mindre uppvärmd yta på 177 m
2. Resten av de 28 % som är kvar av den tillförda 

gratisenergimängden består av värme från människor, belysning och hushållsapparater 
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(10W/m
2
)

14
 samt solinstrålning, men Östers förskolas maskiner och belysning beräknats 

var för sig själv. 

 

 

Figur 8. Jämförelse i tillförd energi av båda förskolor 

 

Dålig styrning av kylning, ventilation och värme skapar ett onödigt slöseri av både energi 

och pengar. När ett fönster ökar ett element sin effekt och det kan i sin tur göra så att 

ventilationen i rummet ökar. Genom att ha ett integrerat system, där alla VVS- och 

elsystem är integrerade via ett datanätverk kan 10 procent av den använda energin sparas 

jämfört med en energieffektiv byggnad utan smart styrning. Detta system fungerar så att 

varje rum i byggnaden har en sensor som via närvaro och rumstemperatur känner av om 

det finns någon i rummet. I rum där många människor vistas räknas även 

koldioxidpartiklar för att anpassa ventilationen. Belysning, rumsklimat och 

solavskärmningar behovsstyrs på detta sätt.
15 

 

Värmeförlusterna sker genom transmission, styrd ventilation, tappvarmvatten och den 

ofrivilliga ventilationen. Den ofrivilliga ventilationen för Herrgården blev ungefär 7 % av 

den totala bortförda energimängden vilket kan jämföras med Östers ofrivilliga ventilation 

som har samma resultat: ca 7 %. Ofrivillig ventilation är när luften går ut på fel ställen 

såsom i otäta lister i fönster och dörrar samt när fönster och dörrar öppnas. Den största 
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delen av energiförlusterna var transmissionsförluster genom tak, vägg, fönster och golv 

som står för ca 49 % av de totala energiförlusterna jämfört med Östers förskola som 

ligger på ca 63 % vilket har 14 % mera transmissionsförlust än Herrgården. 

Ventilationsförlusterna för Herrgården står för ca 33 % och resten står för tappvarmvatten 

med 10 %.  Öster har en mindre area på 177 m
2 
än Herrgården men förbrukar mer energi 

med 55 MWh/år.  Herrgården har lite större ventilationsförluster än Öster och detta kan 

bero på att Herrgården har tredubbelt så mycket mera frånluft än Östers förskola. 

 

 

Figur 9. Jämförelse i bortförd energi av båda förskolor 

 

6.2 Problem och åtgärdsförslag 

6.2.1 Dålig innemiljö på Östers förskola 

Ett hus som har problem med fukt och mögel borde tas på allvar för att inomhusmiljön 

har stor betydelse för människans hälsa. Dålig innemiljö kan till exempel orsaka astma, 

hudproblem, trötthet, huvudvärk och rinnande ögon.
16

 Den dåliga luften på förskolan kan 

med större sannolikhet härstamma från grundkonstruktionen. Grunden har värmeisolering 

på den varma sidan av plattan och är typen betongplatta på mark. Problemets ursprung är 

att betongplattan kommer att anta markens fukthalt som skalla antas vara 100 procent. 

När trä och andra organiska material antar över 70 procent luftfuktighet är det 
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gynnsamma förhållanden för olika typer av mikrobiell tillväxt, till exempel bakterier, 

mögel och rötsvamp. Ett av rummen i förskolan har störst problem i hela byggnaden. 

Mögellukt ligger i ett av rummen på Öster, detta beror på att luften fått stå stilla. Risken 

finns att hela byggnaden har samma mögelproblem.
17

 

 

6.2.2 Transmissionsförluster och hushållsel  

De olika möjligheterna för att sänka energiförbrukningen har undersökts. Hänsyn har 

tagits till den ekonomiska delen och investeringsförslag. Installation av 

batteriåtervinning, byte från 2-glasfönster till 3-glasfönster då den största delen av 

transmissionsförluster sker genom fönster, installation av roterande värmeväxlare och en 

total kostnad av ombyggnation har presenterats. 

 En god lösning, som förenar god innemiljö med effektiv energianvändning till låga 

livscykelkostnader och som finns dokumenterad för tusentals hus är: måttlig isolering 

cirka 50 mm i väggar och golv, 500 mm i tak, treglasfönster med LE-skikt, 

frånluftsventilation, vattenradiatorer och fjärrvärme för byggnadsuppvärmning och 

varmvatten. Den totala energianvändningen blir med denna lösning för värmesystem, 

varmvatten och hushållsel 80-90 kWh/m
2
 och år.

18
 Men tilläggsisolering för detta hus 

bedöms inte vara rimlig med tanke på byggnadens konstruktion. Ingen av dessa förslag 

ovan nämnda visade sig vara lönsam på grund av dagens låga energipris.  

 

6.2.2.1 Tilläggsisolering av taket (Öster förskola) 

U-värdet för taket av Östers förskola är 0,30 jämfört med Herrgården som har 0,214. Ett 

vanligt och bra alternativ för att kunna minska byggnadens energiförbrukning är att 

tilläggsisolera taket/ vindbjälklaget. Med 30 centimeter lösullsisolering minskar 

energiförbrukningen till 178,9 kWh/m
2
 och år. Investeringen uppgår till 375 kronor per 

kvadratmeter utan gångbryggor,
19

 men detta kan ej rekommenderas på grund av att taket 

är typen låglutande tak och kallvindsutrymmet bedöms vara mycket begränsat. Därför blir 

det enda sättet att kunna isolera är att ta bort taket och sätta upp ett nytt tak med bra 

isolering och låg U-värde. 
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 Energikartläggning av Östers förskola (Mikael Sundberg, Jonna Olsson och Henrik Ros) 
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 Christer Harrysson (Professor byggteknik, Örebro universitet) 
19

 Peter Hansson (Teknologie doktor, energi, inneklimat och byggnadsfysik på Sweco i Gävle)  
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6.2.2.2 Tilläggsisolering av väggen (Östers förskola) 

Om 150 millimeter mineralull med slätputs appliceras på ytterväggarna kan kostnaden 

uppskattas till 900 kronor per kvadratmeter. Köldbryggorna påverkas också av detta.
20

 

Genom att tilläggsisolera väggen på Östers förskola minskas U-värdet från 0,30 till 0,214 

W/m
2
 som på Herrgårdens förskola kan 5 319 kWh/år sparas. Med tanke på att det är så 

lite energi som sparas rekommenderas inte att tilläggsisolera väggen på grund av att det 

kommer att kosta mycket pengar. 

 

6.2.2.3 Isolering av Golv (Östers förskola) 

Grunden är av typen betongplatta på mark, med värmeisolering på den varma sidan av 

plattan.  

 

6.2.3 Byte till 3-glas fönster (Östers förskola) 

Den största delen av transmissionsförlusten sker genom fönster. Nedan visas om det är 

lönsamt och byta till 3-glasfönster med isolerglas. Efter kontakt med Anton Skedebäck 

från www.bygghemma.se valdes märket Allmoge träfönster och 1,2 U-värde med 

isolerglas.  

Den totala kostnaden blir 177 411 SEK 

Avbetalningen valdes till 25 år och kalkylräntan sätts till 6 % enligt handledaren. Detta 

ger annuitetsfaktor = 0,07823. 

 

Dagens transmissionsförlust för nuvarande 2-glasfönster som har en U-värde på 2,9 

E2−glas = 𝑈2−𝑔𝑙𝑎𝑠 ∙ 𝐴2−𝑔𝑙𝑎𝑠 ∙ ° = 2,9 ∙ 112,53 ∙ 127300 = 𝟒𝟏, 𝟓𝟒 [MWh/år] 

 

Transmissionsförluster vid byte av 3-glas, U-värde 1,2 

E3−glas = 𝑈2−𝑔𝑙𝑎𝑠 ∙ 𝐴2−𝑔𝑙𝑎𝑠 ∙ ° = 1,2 ∙ 112,53 ∙ 127300 = 𝟏𝟕, 𝟏𝟗 [MWh/år] 

 

Möjlighet att spara energi per år: 

𝐸𝑠𝑝𝑎𝑟  𝑚ö𝑗𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑡 = 𝐸2−𝑔𝑙𝑎𝑠 − 𝐸3−𝑔𝑙𝑎𝑠 = 41,54 − 17,19 = 𝟐𝟒, 𝟑𝟓 [MWh/år] 

 

                                                      
20

 Peter Hansson (Teknologie doktor, energi, inneklimat och byggnadsfysik på Sweco i Gävle) 
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Figur 10. Möjlig energi besparing vid byte till 3-glas fönster 

 

Den årliga minskade driftkostnaden, 3-glas (U-värde=1,2) 

Besparing3−glas = 401,7 ∙ 24,35 = 𝟗 𝟕𝟖𝟐   [SEK] 

 

Kapitalkostnad, 3-glas fönster 

Kapital3−glas = −177 411 ∙ 0,07823 = −𝟏𝟑 𝟖𝟕𝟗  [SEK] 

 

Den möjliga årliga besparingen, 3-glas 

Besparing3−glas + Kapital3−glas = 9 782 − 13 879 = −𝟒 𝟎𝟗𝟕  [SEK] 

 

Nuvärdet för investeringen med summefaktorn 12,783 

Lönsamhet3−glas ∙ nf = −9 782 ∙ 12,783 = −𝟏𝟐𝟓 𝟎𝟒𝟑  [SEK] 

 

Byte från 2-glas till 3-glas bedöms ej vara lönsam med tanke på dagens låga energipris. 

6.2.4 Ventilation 

Öster: Personalen i Östers förskola har under längre tid haft problem med inneklimatet 

och störande ljud i lokalen. Tilluftsdonen är inbyggda bakom radiatorerna och detta kan 

orsaka problem med tilluftsflöden med tanke på att när barnen leker kan de kasta in 

leksaker i tilluftsdonen. För att hindra att leksaker kastas in i tilluftsdonen kan 

elementgaller vara bra skydd att sätta dit eller något annat skydd. En uppskattning är att 
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Ca 50 % av donets area hade blockerats på ett antal don, på vissa ännu mer.
21

 

Frånluftsdonen sitter installerade i taket och frånluften tas ut på tre ställen. Enligt 

mätningar och beräkningar har det visats att luftomsättningen i byggnaden är 1,6 oms/h.
22

 

Enligt krav från BBR borde luftomsättningen vara 1 oms/h som minikrav på 

lokalbyggnader, alltså 7 l/s och person + 0,35 l/s per 𝑚2 golvarea. Därmed borde en 

justering av luftomsättningen innebära en energisparåtgärd.  

 

Ett bra alternativ är att myndigheterna i Sverige borde ställa betydligt större krav på 

ventilation och energieffektivitet i byggnader än vad som nu är fallet. Boverkets 

byggregler måste skärpas förslagsvis till nivån 80 kWh/m
2
 och år för total 

energianvändning samt verifieras genom uppföljning av byggda och bebodda hus.  Till 

exempel i Finland och Norge kräver myndigheterna kontrollerad ventilation med effektiv 

energiåtervinning och i Danmark är kravet på SFP (specifik fläkteffekt) 1,21 även för små 

FTX-aggregat vilket är ett mycket tufft krav. Allergier är mer eller mindre en 

folksjukdom som de flesta känner till och de flesta allergier förorsakas av för dålig 

ventilation. Nästan alla hus i Sverige har egentligen för dålig ventilation. I Sverige är det 

fortfarande tillåtet att bygga hus med självdragsventilation. En sämre lösning både ur 

ventilations- och energieffektivitetssynpunkt existerar inte.
23 

 

Beräkningsexempel om luftomsättningen minskas till 1 oms/h. 

𝑛 =
𝑞 ∙ 3 600

𝑉
 

 

𝑞 =
1 ∙ 1831,4

3 600
 

 

𝑞 = 0,509 𝑚3/𝑠    
 

Om tilluftsflödet minskar till 509 l/s så innebär det följande besparing enligt ekvation 5: 

𝐸 = 0,509 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙ 0,36      

 

𝐸 = 𝟐𝟕, 𝟗𝟗     [MWh/år] 

 

Ej justerad ventilation – justerad ventilation = sparad energi 

44,85 − 27,99 = 𝟏𝟔, 𝟖𝟔 [MWh/år] i sparad energi. 
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 Energikartläggning av Östers förskola (Mikael Sundberg, Jonna Olsson och Henrik Ros)  
22

 Energikartläggning av Östers förskola (Mikael Sundberg, Jonna Olsson och Henrik Ros) 
23

 Christer Harrysson (Professor byggteknik, Örebro universitet) 
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Genom denna justering kan man spara 16,86 MWh/år, vilket blir 6 773 kr om energipriset 

överslagsmässigt sätts till 401,7 kr/MWh, energipriset syftas på fjärvärme. 

 

Några enkla förslag på energisparåtgärder av ventilationssystemet (Östers förskola): 

- reglera luftomsättningen på ett sätt där flödena inte är större än nödvändigt 

- se till att ventilationssystemet är rengjort och i bra skick, bland annat genom att 

rengöra batteri och värmeväxlare om detta inte är utfört 

- se till att fläktar är inställda på rätt varvtal 

Herrgården: Personalen på herrgården har upplevt bra inneklimat och tycks inte ha 

något problem med innemiljön alls, men under arbetets gång upptäcktes problem med 

ventilationen i några rum. Ventilationssystemet är typen VAV-system. VAV-system 

betyder Variable Air Volume och innebär att ventilationsflödet under drifttiden kan 

variera. Det regleras efter rumstemperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro och därmed 

kommer tomma rum ventileras minimalt.
24

 Efter att tilluft och frånluftsflöden mättes så 

framkom en stor värdeskillnad på 600 l/s mellan till- och frånluft. Orsaken till detta var 

att några av spjällen som sitter i till och frånluftskanalerna inte ville släppa in och ut 

luften.
25

 Efter att den åtgärdades gjordes en ny mätning för att få mera korrekta värden. 

Efter andra mätningen upptäcktes ännu ett problem till: tryckfallet över frånluft och 

frånluftkanalen i fläktrummet till matsalen (rum nummer 127) visade noll, alltså det gick 

ingen luftväxling i matsalen och inte heller frånluft i rum 132 och rum 136 fungerade. 

Problem med ventilationen i Herrgården har varit ett långvarigt problem.
26

 En tid för 

underhåll kunde inte anges 
27

 därför beräknades ventilationsförlusten på två olika sätt, en 

med mätningsvärdena förutom dessa rum och den andra beräknades med de projekterade 

värdena som var angivna värden i ritningen (projekterade värden). Mätningsvärdena som 

erhållits stämmer bra med de projekterade värdena. Ingen annan konstighet upptäcktes 

under arbetets gång på Herrgården. Enligt mätningar på Herrgården är luftomsättningen 

3,12 oms/h, vilket är mycket enligt handledaren. En justering av ventilation kan 

rekommenderas: 

 

Beräkningsexempel om luftomsättningen minskas till 1 oms/h. 

 

𝑛 =
𝑞 ∙ 3 600

𝑉
 

                                                      
24

 Catarina Warfvinge och Mats Dahlbolm (Projektering av VVS-installationer) 
25
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𝑞 =
1 ∙ 2773

3 600
 

 

𝑞 = 0,770 𝑚3/𝑠 
 

Om tilluftsflödet minskar till 770 l/s så innebär det följande besparing enligt ekvation 5 

 

𝐸𝑅𝑉𝑉𝑋 = 0,770 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙  1 − 0,7 ∙ 0,36  

 

𝐸 = 𝟏𝟐, 𝟕𝟎     [MWh/år] 

 

Ej justerad ventilation – justerad ventilation = sparad energi 

45,55 − 12,70 = 32,85 [MWh/år] i sparad energi. 

 

Genom att göra denna justering av ventilationen kan man spara 32,85 MWh/år, vilket blir 

13 196 kr/år om energipriset överslagmässigt sätts till 401,7 kr/MWh, energipriset syftas 

på fjärrvärme. 

6.2.5 Batteriåtervinning 

 Östers förskola saknar idag återvinning av den värme som går förlorad i ventilationen. 

För att kunna återvinna värme från frånluftens värmeinnehåll bedöms att installation av 

värmeåtervinning (värmebatteriväxlare) kan vara ett rimligt alternativ. Ett kostnadsförslag 

har förslagits av Magnus Ohlsson från Bravida Sverige AB. 160 000 kr 
28

 är den totala 

kostnaden för att installera en batteriåtervinning med 50 % verkningsgrad. Med tanke på 

att tilluftskanalerna är ingjutna i golvet och frånluftskanalen sitter installerad i taket blir 

installationen svårare och luften från frånluftsdonen tas ut på tre ställen. Ett rörligt 

energipris (uppvärmning med fjärrvärme) ligger på 401,7
29

 kr/MWh idag.  

Efter diskussion med Sture Lifh som är universitetsadjunkt sattes kalkylräntan till 

6 % 30 och 15 års återbetalning.
31

 

 

Dagens ventilationsförlust: 

𝐸𝑣𝑒𝑛𝑡 .𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 = 0,8155 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙ 0,36 = 𝟒𝟒,𝟖𝟓 [MWh/år] 
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30
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31
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Ventilationsförluster, batteriåtervinning, 50 % verkningsgrad: 

𝐸𝐵Å = 0,8155 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙ 0,36 ∙  1 − 0,5 = 𝟐𝟐, 𝟒𝟐 [MWh/år] 

 

Figur 11. Möjlig energi besparing av BÅ 

 

Möjlighet att spara energi per år: 

𝐸𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 45,55 − 22,42 = 𝟐𝟑, 𝟏𝟑    [MWh/år] 

 

Den årliga minskade driftkostnaden:  

Besparing = 401,7 ∙ 23,13 = 𝟗 𝟐𝟗𝟏    [SEK] 

 

Kapitalkostnad kr/år: 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐵Å =  −160 000 ∙ 0,10296 = −𝟏𝟔 𝟒𝟕𝟒  [SEK] 

 

Den årliga möjliga besparingen, batteriåtervinning 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝐵Å  −  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐵Å = 9 291 − 16474 = −𝟕 𝟏𝟖𝟑 [SEK] 

 

Nuvärdet (NPV) för investeringen med nusummefaktor = 9,712
32

 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚𝑒𝑡𝐵Å ∙ 𝑛𝑓 = −9 291 ∙ 9,712 = −90 234   [SEK] 

En installation av batteriåtervinning bedöms ej vara lönsam med tanke på dagens låga 

energikostnad. Eftersom ingen av de tre olika driftkostnaderna är lönsam valdes därför 
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driftkostnaden för de första 5 åren att användas vid beräkning av den årliga möjliga 

besparingen.  

 

Bilden nedan visar en överblick hur installationen av batteriåtervinningen skulle kunna se 

ut. 

 

Figur 12. Batteriåtervinning 

 

6.2.6 Installation av roterande värmeväxlare 

Frånluften innehåller värme som kan tas till vara med ett FTX system. Ombyggnaden till 

FTX-system egentligen är att föredra, men det medför alltför stora modifieringar av 

byggnaden med höga byggkostnader som följd eftersom tilluftskanaler måste installeras.
33

 

Med ett värme- och ventilationssystem i klimatskärmen, vilket är vanligt för FTX-

ventilation och luftvärme, minskar energibesparingen kraftigt och kan till och med utebli 

helt. Detta visade Statens institut för byggnadsforskning redan i slutet på 1970-talet.
34 

Ett tilluftsaggregat med 70 % verkningsgrad rekommenderas och ett budgetpris på 

300 000 kr har förslagits av Magnus Ohlsson på Bravida och i priset ingår rör och 

ventilationsarbeten. Kalkylräntan sattes på 6 % ränta med 15 år 
35

för avbetalning och 

annuitetsfaktorn till 0,10296. 

 

Dagens ventilationsförlust 

Event .förlust er = 0,8155 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙ 0,36 = 𝟒𝟒, 𝟖𝟓 [MWh/år] 
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Ventilationsförluster, roterande värmeväxlare 

ERVVX = 0,8155 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙ 0,36 ∙  1 − 0,7 = 𝟏𝟑,𝟒𝟓 [MWh/år] 

Energibesparing per år: 

𝐸𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 = 44,85 − 13,45 = 𝟑𝟏, 𝟒𝟎    

 [MWh/år] 

 

Figur 13. Möjlig energi besparing av RVVX 

 

Den årliga minskade driftkostnaden 

Besparing = 401,7 ∙ 31,40 = 12 613   [SEK] 

 

Kapitalkostnad kr/år 

𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐵Å =  −300 000 ∙ 0,10296 = −𝟑𝟎 𝟖𝟖𝟖  [SEK] 

 

Den årliga möjliga besparingen, roterande värmeväxlare 

𝐵𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝐵Å  −  𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝐵Å = 12 613 − 30 888 = −𝟏𝟖 𝟐𝟕𝟓 [SEK] 

 

Nuvärdet (NPV) för investeringen nusummefaktor = 9,712 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚𝑒𝑡𝐵Å ∙ 𝑛𝑓 = −12 613 ∙ 9,712 = −𝟏𝟐𝟐 𝟒𝟗𝟕  [SEK] 

En installation av roterande värmeväxlare bedöms ej vara lönsam på grund av dagens låga 

energipris. 
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6.2.7 Ombyggnad av Öster förskola på nytt 

Ingen av överslagsmässiga beräkningar på installationer av nya ventilationssystem, byte 

till 3-glasfönster eller tilläggsisolering av väggen visade sig vara lönsamma på grund av 

dagens låga energipris. Ombyggnad av hela huset är att av alternativen för att kunna 

minska energiförbrukningen. Med ombyggnad på nytt kan då 80 808 kWh/år kan sparas. 

En total summa för hela byggnaden sattes till 20 000 kr/m
2
, vilket blir 20 000 ∙ 763 = 

15 260 000 [SEK].
36

 

Avbetalningen sattes till 40 år för årlig kapitalkostnad. 

Kalkylräntan sätts till 6 % 
37

 och annuitetsfaktorn = 0,06646. 

 

Kapitalkostnad, bygga på nytt  

𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙Ö𝑠𝑡 .𝑝å 𝑛𝑦𝑡𝑡 = −15 260 000 ∙ 0,06646 = −𝟏 𝟎𝟏𝟒 𝟏𝟕𝟗,𝟔  [SEK] 

 

Nuvärdet för investeringen med summefaktorn 15,046 

𝐿ö𝑛𝑠𝑎𝑚𝑒𝑡3−𝑔𝑙𝑎𝑠 ∙ 𝑛𝑓 = −1 014 179,6 ∙ 15,046 = −𝟏𝟓 𝟐𝟓𝟗 𝟑𝟒𝟔 [SEK] 

 

Ombyggnad bedöms ej heller vara lönsam, på grund av att en stor summa inte är värd att 

lägga pengar på att bygga en förskola på nytt eftersom ca 76,23 kWh/år kan sparas. 

 

I diagrammet nedan visas den nya energiförbrukningen av Östers förskola om den hade 

byggts på nytt och hade lika modernt värme- och ventilationssystem med samma låga U-

värden som Herrgården, alltså den totala energiförbrukningen skulle ha minskats med ca 

40 %, vilket då blir 76,23 MWh/år. Den ofrivilliga ventilationen blir då 26,01 MWh/år, 

vilket är ca 22 %. 

De nya tillförd och bort förda energin av Östers förskola 

Tillförd energi: 

Fjärrvärme: 

Fjärrvärmeförbrukningen sjunks ganska mycket om Östers förskola byggs på nytt och en 

beräkning uppskattning har gjorts enligt överens med Roland Forsberg. Genom att dela 

Herrgårdens förskolas fjärrvärmeförbrukning med arean och multiplicera med Östers area 

så har den nya fjärrvärmeförbrukningen räknats fram. 

98,5 MWh

940 𝑚2 = 0,105 MWh/år  

                                                      
36

 Mats Eriksson (Gavlefastigheter, Gävle kommun) 
37

 Roland Forsberg (Handledare) 
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Den nya fjärrvärmeförbrukningen av Öster 

0,105 ∙ 763 = 𝟖𝟎, 𝟏𝟏 MWh/år 

 

Belysning och hushållsapparater: 

E = 10 ∙ 763 ∙ 10 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 8 = 𝟏𝟐, 𝟐𝟏   [MWh/år] 

 

Värme från människor: 

E = 36,12 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 8 = 𝟓, 𝟕𝟖    [MWh/år] 

   

Värme från solinstrålning: 

Total solinstrålning fås genom att summera alla värden, per vädersträck och per månad. 

Ekvation 1 ger: 

Solinstrålning Lägesfaktor S 60 grader 

 

E60  =    0,72 ∙ µ ∙ 24,48 ∙ γ ∙ dygn =  𝟕, 𝟕𝟓   [MWh/år] 
 
 
Solinstrålning Lägesfaktor W 150 grader 

 

E150  =    0,72 ∙ µ ∙ 16,18 ∙ γ ∙ dygn =  𝟏𝟐, 𝟖𝟑   [MWh/år] 

   

Solinstrålning Lägesfaktor N -120 grader 

 

E−120  =    0,72 ∙ µ ∙ 27,47 ∙ γ ∙ dygn =  𝟑𝟔, 𝟏𝟖   [MWh/år]  

 

Solinstrålning Lägesfaktor E-30 grader 

 

E−30  =    0,72 ∙ µ ∙ 14,28 ∙ γ ∙ dygn =  𝟓,𝟕𝟎   [MWh/år] 

 

 

 Esol  =  𝟏𝟖,𝟑𝟓  [MWh/år] 
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Bortförd energi: 

Transmissionsförluster: 

Ekvation 4 ger: 

Vägg Evägg = 0,214 ∙ 485,90 ∙ 127300 = 𝟏𝟑, 𝟐𝟒  [MWh/år] 

 

Tak Etak = 0,133 ∙ 762,9 ∙ 127300 ∙ 1,15 = 𝟏𝟒, 𝟖𝟓  [MWh/år] 

 

Fönster Efönster = 1,5 ∙ 112,5 ∙ 127300 = 𝟐𝟏, 𝟒𝟖   [MWh/år] 

 

Dörrar Eytter −dörr = 1,2 ∙ 2,06 ∙ 7,2 ∙ 127300 = 𝟐, 𝟐𝟕  [MWh/år] 

 Ebalkong −dörr = 1,2 ∙ 2,06 ∙ 9,6 ∙ 127300 = 𝟑,𝟎𝟐  [MWh/år] 

Golv Egrund = 0,110 ∙ 763 ∙ 127300 = 𝟏𝟎, 𝟔𝟖  [MWh/år] 

  

Totalt Transmissionsförluster: 𝚺𝟔𝟓, 𝟓𝟒[MWh] 

 

Tappvarmvatten: 

Genom att dela Herrgårdens tappvarmvatten med arean och multiplicera med Östers 

förskolas area så kan den nya tappvarmvattens värde fås fram. 

13,88 MWh

940 𝑚2 = 0,015  

Östers förskolas area: 763 m
2 

0,015 ∙ 763 = 𝟏𝟏, 𝟒𝟓    [MWh/år] 

 

Ventilation: 

E = 0,8155 ∙ 1,2 ∙ 1000 ∙ 127300 ∙ 0,36 ∙  1 − 0,7 = 𝟏𝟑,𝟒𝟓 [MWh/år] 

Detta antas att kökets frånluft ingår också. 

 

Ofrivillig ventilation: 

Tillförd energi – bortförd energi = ofrivillig ventilation 

 

116,45 – 90,44 = 26,01 

 

26,01

116,45
∙ 100 = 22,33 % 
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Den ofrivilliga ventilationen blev ganska hög pga det finns inte ett exakt värde på 

fjärrvärmeförbrukning och tappvarmvatten utan en ungefärlig uppskattning har beräknats 

och därför kan detta ha påverkande av den ofrivilliga ventilationen.
38

 

 

 

Figur 14. Nya tillförd och bortförd energi av Öster 

Några enkla förslag på energisparåtgärder (Öster): 

- se till att fönster och dörrar har täta lister 

- se till att det används lågenergilampor (Dock ger denna besparing av hushållsel 

men ökar istället behovet av uppvärmning). Majoriteten av belysningen på Östers 

förskola är idag lysrörsarmaturer med lysrör av typen T8. Idag finns typer av 

lysrör som är effektivare med närvarostyrd, bland annat typen T5 som blir allt 

vanligare 

- se till att lampor och maskiner inte går i onödan (ljusstyrning efter dagljus och 

närvaro) 

- se till att maskiner är energimärkta med högsta energiklass 

Utvecklingen att spara energi i hela landet går i snigelfart. Staten ställer inga krav på 

energisparande när äldre fastigheter renoveras utan krav ställs bara på nybyggen som är 

en liten del av fastighetsbiståndet. För att kunna minska energiförbrukningen i Sverige så 

spelar privata och offentliga fastighetsägare stor roll. Det finns 38 TWh att spara i 

Sveriges fastigheter . Två tredjedelar av företagen och kommunerna i Sverige har inte 

                                                      
38

 Roland Forsberg (Handledare) 
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några långsiktiga mål för energieffektivisering av verksamheten. Bostäder och lokaler står 

för ca 35 % av Sveriges totala energianvändning.
39

 

  

                                                      
39

 Peter Johansson (verkställande direktör, Schneider Electric Buildings Sweden AB) 
     Lars J Nilsson (professor i miljö och energisystem, Lunds universitet)  
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7 Slutsatser 

Energikartläggningen utfördes tillfredställande och de beräknade värdena på tillförd 

energi samt bortförd energi av Herrgårdens förskola bedöms rimliga. Med tanke på den 

låga fjärrvärmens rörliga kostnader bedöms att de större förbättringarna av Östers 

förskola ej vara lönsamma, men däremot kan de mindre förbättringarna vara bra och 

genomföras. 

Herrgården har en energianvändning motsvarande 145 kWh/ m
2
 golvyta och år räknat på 

den totala tillförda energin jämfört med Öster som har en energianvändning motsvarande 

252 kWh/m
2
 per år, dvs nästan dubbelt så mycket. 

Om Östers förskola byggs på nytt med samma låga U-värden och en roterande 

värmeväxlare med 70 % verkningsgrad kan då den totala tillförda energin minskas med 

76,28 MWh/år och fjärrvärme kommer då stå för 80,11 MWh/år. 

 

En eventuell installation av roterande värmeväxlare kräver mycket ombyggnation och att 

nya kanaler dras. Detta ökar den totala kostnaden som jag erhöll. 

 

Installation av 3-glasfönster är ej heller lönsamt av liknande anledningar, dvs billig 

fjärrvärme och hög inköpskostnad. Kalkylen ser dock inte ser lika dålig ut.  

 

Installation av batteriåtervinning bedöms ej heller vara lönsam. Men att se över tätningen 

av fönster, dörrar och andra otätheter är en enkel och billig energibesparingsåtgärd som 

även är viktig för inomhusklimatet. 

 

Med en justering av ventilationen på Öster kan då 16,86 MWh/år sparas och på 

Herrgården 32,85 MWh/år. 
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9 Bilagor 

9.1 Bilaga 1. Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster av Herrgårdens förskola 

5 sidor 

Transmissionsförluster  

    Area U-värde 

     W/𝑚2K 

S 𝐴1  Vägg   59,9832 𝑚2 0,133 

  Fönster   1,2971 𝑚2 1,5 

  Ytterdörr   2,3421 1,2 

S 𝐴2  Vägg   21,941 𝑚2 0,133 

  Fönster (3st)   4,4589 𝑚2 1,5 

  Ytterdörr  2,3421 𝑚2 1,2 

V 𝐵3(2) Vägg   86,72 𝑚2 0,133 

  Fönster    29,6399 𝑚2 1,5 
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  Ytterdörr  2,3421 𝑚2 1,2  

V 𝐵2 Vägg   11,52 𝑚2 0,133 

  Fönster   6,897 𝑚2 1,5 

V 𝐵3(1) Vägg   34,24 𝑚2 0,133 

  Fönster   15,1719 𝑚2 1,5 

  Ytterdörr   2,311 𝑚2 1,2 

Ö 𝐶1 Vägg   56,8943 𝑚2 0,133 

  Fönster   27,8121 𝑚2 1,5 

  Ytterdörr   2,3421 𝑚2 1,2 

Ö 𝐶2 Vägg   10,6974 𝑚2 0,133 

  Fönster  0,9522 𝑚2 1,5 

  Ytterdörr   2,3421 𝑚2 1,2 

Ö 𝐶3 Vägg   78,8 𝑚2 0,133 

  Fönster    21,7846 𝑚2 1,5 

  Ytterdörr   4,4732 𝑚2 1,2 
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Ö 𝐶4 Vägg   3,497 𝑚2 0,133 

N 𝐷1 Vägg   69,381 𝑚2 0,133 

  Fönster   6,9324 𝑚2 1,5 

N 𝐷2 Vägg   9,1692 𝑚2 0,133 
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Transmission, utdelat material från handledaren Roland Forsberg
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9.2 Bilaga 2.ventilation 

Ventilation 

Herrgårdens förskola 

6 sidor 

Mätning 

 

 

Rum Typ Tilluft mätt Frånluft mätt  Anmärkning 

 

01 VF                             21  

102 OMK FG +8,9 52 17  

103 WC   23 

104 

105 nr 1 Grov Entré 87 35 

105 nr 2   32-119 

106 WC   17 

107 Tork   16 

108 Sköt   18-22 

109 VF   12 

110 KPR  122 

111 WC   18 

112 RWC   28 

113 Samtal/Vilrum 48 28-25 

114 EXP  21 25 

115 Paus/Konferensrum 72-36 110 

116 Kop/FRD  59 

117 EXP  57 17-20 

118 Inlast  22 20 

119 KYL   12 

120 OMKL  21 25 

 

121 WC/D   30 

122 A kök  456,4 507,2 
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122 B Disk   105-112 113 

 

123 Städ  56 16 

124 FRD   15 

125 RENS.  60 25-25 

 

126 Matsal  0 0 Mätaren visar noll på till och 

                                                          frånluftsflöde. 

127 Torg VE05  448,4 419,8 

 

128 ATELJÉ  90 100 

 

129 Experi-Ment 25 27 

 

130 Snickeri  28 27 

    

131 Våtlek  60 32-35 

  

132 Allrum  150 0 Mätaren visar noll på frånluftsflödet. 

 

133 FRD   18 

134 Vf   25 

135 Sköt   27-30 

136 Allrum VE08 150 0 Mätaren visar noll på frånluftsflödet. 

137 FRD   18 

138 A Allrum VE09 200 100 

138 B  50 

 

139 VF FG +8,9  22 

140 Sköt   22-21 

141 FRD   16 

142 Korridor 
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143 WC   19 

144 WC   18 

145 WC   16 

146 WC   16 

147 A Allrum  217,6 102 

147 B Allrum  50 

148 FRD   17 

149 Tvätt   37-48 

150 nr 1 Groventré 72 

 

150 nr 2   119-34 

151 Sköt   20-23 

152 Tork   18 

153 WC   17 

154 

155 

156 

157   18 

158   18 

159 Fläktrummet 34 38 

Total  2960,4 l/s 2909 l/s 

Projekterad 

 

 

Rum Typ         Tilluft proj.    Frånluft proj.    Forcerad Tilluft    Forcerad frånluft 

 

01 VF                             15                          

102 OMK FG +8,9 40   

103 WC   25 

104 

105 nr 1 Grov Entré 80 35                               80 

105 nr 2   145 
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106 WC   15 

107 Tork   15                                                    50    

108 Sköt   15 

109 VF   15 

110 KPR  135 

111 WC   15 

112 RWC   30 

113 Samtal/Vilrum 60 60 

114 EXP  30 30                                                                 150 

115 Paus/Konferensrum 50 50                               150 

116 Kop/FRD                            75 

117 EXP  60 60 

118 Inlast  20 20 

119 KYL   12 

120 OMKL   30 

 

121 WC/D   30 

122 A kök  430 480 

 

122 B Disk   245 170 

 

123 Städ   15 

124 FRD   15 

125 RENS.  50 50 

 

126 Matsal  90                               425                                335 

127 Torg VE05  200                               435                                235 

 

128 ATELJÉ  90 90 

 

129 Experi-Ment 25 25 

 

130 Snickeri  25 25 
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131 Våtlek  60 60 

  

132 Allrum  50                           200                                  115 

 

133 FRD   15 

134 Vf   25                                                                 50 

135 Sköt   15                                                                 115  

136 Allrum VE08 85                           200 

137 FRD   15                                                                 115 

138 A Allrum VE09 50 50                      150 

138 B  50 

 

139 VF FG +8,9  20                                                                 50 

140 Sköt   15 

141 FRD   15 

142 Korridor 

143 WC   15 

144 WC   15 

145 WC   15 

146 WC   15                                                               115 

147 A Allrum  85 50                    150                                      

147 B Allrum  50 

148 FRD   15 

149 Tvätt   80 

150 nr 1 Groventré 80                      35                    80 

 

150 nr 2   145 

151 Sköt   15 

152 Tork   15 

153 WC   15 

154 

155 

156 
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157   25 

158   25 

159 Fläktrummet   

Total  2145 l/s 2267 l/s        1870 l/s                          1330 l/ 
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9.3 Bilaga 3. Solinstrålning 

7 sidor 

Beräkning av solinstrålning, Herrgårdens förskola 

 
 

Lägesfaktor South, 60 grader       

Månad Molnfaktor  Absorb 

faktor 

Area Lägesfaktor 

W/dygn dagra 

Dagar  Instrålning 

kWh 

Jan  0,45 0,72 5,75  1440  31 83,16 

Feb 0,49 0,72 5,75  2900  28 164,72 

Mar 0,58 0,72 5,75  4520  31 336,45 

Apr 0,58 0,72 5,75  5850  30 421,41 

Maj 

(1/2) 

0,63 

0,72 

5,75  6150  15,5 

248,63 

Sep (1/2) 0,58 0,72 5,75  4820  15 173,61 

Okt  0,51 0,72 5,75  3570  31 233,67 

Nov 0,42 0,72 5,75  1910  30 99,63 

Dec 0,43 0,72 5,75  1060  31 58,5 

Årstot        1819,78 

 kWh 

Lägesfaktor West, 150 grader       

Måna

d 

Molnfaktor  Absorb 

faktor 

Area Lägesfaktor 

W/dygn dagra 

Dagar  Instrålning 

kWh 

Jan  0,45 0,72 51,7  130  31 67,51 

Feb 0,49 0,72 51,7  370  28 188,96 

Mar 0,58 0,72 51,7  900  31 602,36 

Apr 0,58 0,72 51,7  1990  30 1288,92 

Maj 

(1/2) 

0,63 

0,72 

51,7  3050  15,5 

1108,65 

Sep 

(1/2) 

0,58 

0,72 

51,7  1230  15 

398,33 

Okt  0,51 0,72 51,7  530  31 311,91 

Nov 0,42 0,72 51,7  200  30 93,8 

Dec 0,43 0,72 51,7  80  31 39,69 
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Årstot        4100,13 

kWh 

Lägesfaktor Nourth, -120 grader      

Måna

d 

Molnfaktor  Absorb 

faktor 

Area Lägesfaktor 

W/dygn dagra 

Dagar  Instrålning 

kWh 

Jan  0,45 0,72 6,93  160  31 11,14 

Feb 0,49 0,72 6,93  640  28 43,81 

Mar 0,58 0,72 6,93  1720  31 154,3 

Apr 0,58 0,72 6,93  3320  30 288,24 

Maj 

(1/2) 

0,63 

0,72 

6,93  4460  15,5 

217,31 

Sep 

(1/2) 

0,58 

0,72 

6,93  2200  15 

95,5 

Okt  0,51 0,72 6,93  1010  31 79,67 

Nov 0,42 0,72 6,93  270  30 16,97 

Dec 0,43 0,72 6,93  90  31 5,98 

Årstot        912,92 

kWh 

Lägesfaktor East, -30 grader       

Måna

d 

Molnfaktor  Absorb 

faktor 

Area Lägesfaktor 

W/dygn dagar 

Dagar  Instrålning 

kWh 

Jan  0,45 0,72 24,77  2360  31 587,14 

Feb 0,49 0,72 24,77  4280  28 1047,26 

Mar 0,58 0,72 24,77  5740  31 1840,6 

Apr 0,58 0,72 24,77  6370  30 1976,73 

Maj 

(1/2) 

0,63 

0,72 

24,77  5980  15,5 

1041,43 

Sep 

(1/2) 

0,58 

0,72 

24,77  5760  15 

893,72 

Okt  0,51 0,72 24,77  4960  31 1398,53 

Nov 0,42 0,72 24,77  3040  30 683,13 

Dec 0,43 0,72 24,77  1770  31 420,79 

Årstot        9889,33 

kWh 
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  Total = 16,72 

MWh/år 
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Solinstrålning 

4 sidor, utdelat material från Roland Forsberg
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9.4 Bilaga 4. Meteorologi 

6 sidor utdelat material från handledaren Roland Forsberg
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9.5 Bilaga 5. Investeringskalkyl 

2 sidor, utdelat material från handledaren Roland Forsberg 
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9.6 Bilaga 6. förbrukningsrapport 

Herrgården förskola 

3 sidor

 



78 

 

 



79 

 

 

 


