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Förord 

Detta arbete är utfört vid akademin för teknik och miljö på Högskolan i Gävle på uppdrag av 

Gavlefastigheter.  Arbetet innefattar en beräkning av skolans energibalans, med energibalansen som 

grund har även energibesparingsförslag tagits fram. 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet på C-nivå. 

Jag vill speciellt tacka Roland Forsberg för sitt stora engagemang som handledare till detta arbete.  

Gävle, Juni 2014 

Oscar Apell 

  



 
   

  



 
   

Sammanfattning 

Ökad energianvändning i världen har skapat en ökad tillförsel från olika bränslen, speciellt fossila 

bränslen.  Sveriges regering har satt upp energimål till år 2020. För att klara dessa mål är det viktigt 

att energieffektivisera lokalbyggnader exempelvis skolor. 

Fridhemsskolan är en grundskola belägen i centrala Gävle. Skolan omfattar fyra byggnader och den 

totala arean är 2828m2. Fridhemsskolan består av 13 ventilationsaggregat och värms med fjärrvärme 

från Gävle Energi. Fridhemsskolan förvaltas och ägs av Gavlefastigheter.  

Detta arbete åskådliggör hur fördelningen ser ut mellan Fridhemsskolans energitillskott och 

energiförluster samt visar på olika åtgärdsförslag för att minska energianvändningen. 

Resultatet visar att förluster från transmission är absolut störst. Betydande besparingar kan göras 

genom att byta fönster, tilläggsisolera och installera närvarostyrd belysning.  

Genomförs de föreslagna besparingsåtgärderna kan Fridhemsskolans energianvändning minska med 

cirka 165MWh/år, detta motsvarar cirka 123600 kr. 

 

  



 
   

Abstract 

Increased energy consumption in the world has created an increased supply of various fuels, 

especially fossil fuels. The Swedish government has set up various energy targets for 2020. 

To reach these goals it’s important to increase the energy efficiency in local buildings such as schools. 

This work illustrates the breakdown between energy supply and energy losses over the school. It also 

shows various suggestions to reduce the energy usage. 

The results shows that energy losses from transmission is definitely the greatest. 

Significant savings can be made by replacing windows, add insulation and install motion sensor 

lightning.  

If the proposed savings would be made, the energy consumption of the school could decrease by 

approximately 165MWh/year. This represent an annual saving of about 123600 SEK. 
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Enheter och tecken 

W Watt  

𝜌 Densitet   (kg/m³) 

h timmar   tid  

Cp Specifik värmekapacitet  (kJ/(kg·K)) 

Q Watt/Kelvin    

Gt Gradtimmar    

E Energi    wattimmar   

𝜂 Verkningsgrad   % 

𝜆 Värmekonduktivitet  (W/m·K)   

d tjocklek   m 

R Värmeövergångsmotstånd  (m2W/K) 

U värmegenomgångskoefficient (W/m2,K) 

q Flöde   (m3/s)  

m2 Kvadratmeter 

A Area   m2 

𝛼 absorptionsfaktor, solinstrålning  

P Effekt   Watt 

m3 Kubikmeter 

SFP Specific Fan Power  (kW/m3/s)
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1 Inledning 
Denna rapport ska utreda energianvändningen på Fridhemsskolan i Gävle. 

För att kunna förbättra skolans energiprestanda ska även en energikarläggning göras som grund för 

att kunna planera förbättringar. Detta görs genom att skapa en energibalans över skolan och 

analysera dess förbrukningsdata. 

Med energibalansen som bas kommer en rapport sammanställas, där beräkningar och teorier 

redovisas.  

Förhoppningarna med detta arbete är att få en inblick i hur en energibalans byggs upp samt att 

undersöka och hitta åtgärdsförslag till att optimera och effektivsera ett energisystem till det bästa 

inom kostnads- och miljösynpunkt. 

Detta examensarbete görs på uppdrag av Gavlefastigheter AB. 

 

1.1 Bakgrund 
Dagens samhälle är mycket beroende av energi. Energi behövs till allt. Uppvärmning, belysning, 

transporter, produktion och tjänster. Ökad energianvändning i världen har skapat en ökad tillförsel 

från olika bränslen. Fossila bränslen som olja, kol och naturkas står för cirka 80 procent av den totala 

energitillförseln(IEA.org), se diagram 1. 

 

Diagram 1, Energitillförsel i världen i miljoner ton olijeekivivalenter. 1toe=11,630kWh (Källa: www.iea.org) 
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Sveriges energitillförsel har också ökat sedan 1970-talet men har sedan 1990 stagnerat till cirka 

600TWh/år. Uppdelningen mellan de olika energibärarna i Sverige kan ses i diagram 2. 

 

Diagram 2, Sveriges energitillförsel uppdelat på energibärare (Källa: Energimyndigheten 2013) 

Vid omvandling av energi mellan olika former sker förluster. Diagram 3 visar den slutliga 

energianvändningen samt förluster uppdelat på energibärare. 

 

Diagram 3, Slutlig användning och förlustdel uppdelat på energibärare (källa: Energimyndigheten 2013) 

Utmaningen är att minska användningen av fossila bränslen som energibärare och istället använda 

förnybara energikällor. Genom att minska användningen av fossila bränslen minskar även utsläppen 

av växthusgaser som påverkar växthuseffekten, vilket är den största globala miljöproblemet. För att 

minska utsläppen måste en omställning ske från fossila energibärare till att använda förnyelsebara 

energiformer, samtidigt som befintliga energisystem måste effektiviseras. 

För minska utsläppen har politiska beslut tagits av Sveriges regering och EU. 

Målen är att minska energianvändningen med 20% till 2020 och 50% till 2050, minska användningen 

av växthusgaser med 20% till 2020 samt att 20% av energin då ska vara förnyelsebar och 

energieffektiviteten ökad med 20%. 

Denna målsättning kallas 202020-målen(Energimyndigheten 2013). 
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Sveriges totala slutanvändning av energi var 2011 379 TWh. Denna mängd delas upp i tre olika 

sektorer, se diagram 4. Bostads- och servicesektorn står i Sverige för cirka 40% av 

energianvändningen. Det är under denna sektor som skollokaler ingår. Det finns tyvärr ingen separat 

kategori för skollokaler. 

 

Diagram 4,  Energianvändning i Sverige uppdelat på sektorer 2011, TWh (Källa: Energimyndigheten 2013) 

 

År 2006 gjordes en samarbetsprojekt mellan Energimyndigheten och Boverket gällande statistik över 

energi och inomhusklimatet i skolor. Resultatet från denna studie var att energianvändningen på en 

nationell nivå var 213 kWh/m2Atemp och år respektive 3143 kWh per elev. 

I jämförelse med en tidigare studie har elanvändningen ökat med cirka15% sedan 1990 medans 

energianvändning har minskat.  

Belysning och ventilation är de största elanvändarna i skolor och förskolor vilka står för cirka 20 kWh 

per m2 Atemp per år. 

En inventering a inomhusklimatet har även utförts. Resultatet visar ett genomsnittsbetyg på 3.31 på 

en femgradig skala. (Energimyndigheten 2007). 

För att uppnå de energimål som regeringen har satt upp måste effektiviseringar göras i bland annat 

skollokaler. Kommunala och privata ägare av skolor gynnas även av att effektivisera. Minskad 

energianvändning bidrar till lägre kostnader.  

Lättare underhåll och bättre inomhusklimat är också bidragande faktorer till att effektivisera och 

energiutreda skollokaler. 
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1.2 Syfte 
Det primära syftet med detta arbete är att utvärdera Fridhemsskolans energianvändning genom att 

skapa en energibalans över byggnaden. Genom att kartlägga energianvändningen kan åtgärdsförslag 

för att minska energianvändningen läggas fram. 

energibalansen görs genom att inventera byggnadens olika delar samt att sammanställa 

förbrukningsdata. Utifrån detta kan brister i systemet hittas. 

Detta arbete kan även användas som underlag för framtida åtgärder och projekt på skolan. 

 

1.2.1 Frågeställningar 

Hur ser byggnadens energibalans ut? 

Vilka besparingsmöjligheter finns och vad blir besparingen? 

Hur fördelas energin i fastighetsdriften? 

 

1.2.2 Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts i detta arbete är beräkningar och mätningar gjorda på fastighetens 

förbrukningshistorik. U-värden för byggnaden är tagna från en tabell utifrån de år då byggnaden 

byggdes. Detta gjordes eftersom konstruktionsritningar saknades.  

De förslag som presenteras tar ingen hänsyn till luftföroreningar, fukt eller brandrisker. 

El mätningar kommer inte att utföras utan bara avläsas från befintlig elmätare som sitter på plats. 

Detta på grund av saknad av mätutrustning och tid. 

Temperaturmätningar kommer göras  samtidigt som ventilationsmätningarna sker. Ingen temperatur 

kommer loggas eftersom utrustning för detta saknas. Vid beräkning av transmissionsförluster 

kommer ett schablonvärde för inomhustemperaturen antas.  
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1.3 Objektbeskrivning 
Fastigheten Fridhemsskolan är centralt belägen i Gävle och har beteckningen 16:2. 

Skolan är byggd på 1960-talet med vissa ombyggnationer, senast 2006 då ett fläktrum byggdes. 

Fastigheten består av 4 byggnader som alla är enplansbyggnader. En av byggnaderna har en mindre 

källarlokal där fritids håller till.Skolan har våren 2014 cirka 350 elever och värms upp med fjärrvärme. 

Figur 1 visar en översiktsbild på skolan. 

 

Figur 1, Översikt fastighet (Källa: Google Earth) 
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1.3.1 Area fördelning 

Fastigheten består av fyra olika byggnader. Dessa byggnader används som klassrum, matsal, 

gymnastik och lärarrum. Se bilaga 3 för kompletta ritningar. 

Total area   2828 m2 

811 Klassrum & lärarrum  828 m2 

812-813 Gymnastik, matsal & slöjd: 836m2 

814-818 Paviljonger, klassrum 944m2 

Extrabyggnad   220m2 

 

1.3.2 Gavlefastigheter 

Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringslivet och kommunala verksamheter. 

Bolaget ägs av Gävle kommun och är en del i koncernen Gävle Stadshus AB. Gavlefastigheter 

förvaltar idag cirka 500 000 kvm lokalyta. 

1.3.3Verksamhetstider 

Eleverna på Fridhemsskolan börjar dagarna 8:20 och går hem mellan 13:00-15:00 beroende på 

årskull och veckdag. Ingen verksamhet bedrivs på helgerna. 

Det kan förekomma speciallektioner i form av ”Svenska för invandrare” eller extra läxhjälp, dessa 

tider finns inga speciella uppgifter om och har därför inte tagits med som underlag till de utförda 

beräkningar. 
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2 Metod 
För att kunna beräkna värmebalansen över byggnaden behövdes många mätningar, besiktningar och 

övriga detaljer samlas ihop. 

2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie gjordes som förarbete innan arbetet med energibalansen startade. 

Studien baseras på vetenskapliga rapporter från sciencedirect.com. Till största del var det 

energikartläggningarpå skollokaler i Europa. 

2.2 Besiktning 

2.2.1 Rundvandring 

För att få en överblick över fastigheten och dess olika system och placering av ventilationsaggregat 

och undercentraler gjordes en rundvandring med handledare och skolans vaktmästare. 

2.2.2 Drifttekniker 

Efter att ha fått en inblick i hur skolans alla system var uppbyggda utfördes en mer detaljerad 

rundvandring med ansvarig drifttekniker över byggnaden. Undercentraler och ventilationsaggregat   

introducerades samt att mätpunkter för dessa valdes. 

2.2.3Inventering 

Inventering av skolans alla armaturer, datorer, köksutrustning och övrig el utrustning verkställdes. 

 

2.3 Uppgiftsinsamling 

2.3.1 Ritningar 

Ritningar från Gavlefastigheter och Gävle kommun samlades ihop som underlag för beräkning av 

areor, transmissionsförluster och för att undersöka ventilationssystemets uppbyggnad. Se bilaga 3. 

2.3.2 OVK-protokoll 

OVK-protokoll för alla ventilationsaggregat samlades ihop som underlag för beräkningar och 

jämförelse av mätresultat. Byggnadens OVK-protokoll bifogas i bilaga 5. 

2.3.3 Förbrukningshistorik 

Fröbrukningshistorik för el- och fjärrvärmeanvändningen samlades ihop från ansvarig drifttekniker 

över skolan. Historiken över förbrukningensträcker sig tre år bakåt i tiden. Se bilaga 4. 

2.3.4 Verksamhetstider 

Uppgifter om verksamhetstider samlades in genom intervju med ansvarig vaktmästare på skolan 

samt genom att titta på elevernas skolscheman. Skolans öppettider och drifttider var en bra riktlinje 

att utgå från.  

Dessa uppgifter behövdes för att beräkna värmeavgivningen från personerna som vistas på skolan. 

Drifttider över skolans ventilationsaggregat samlades in i samband med mätningar. 

2.3.5 Kostnader 

Kostnadsuppgifter om energianvändningen och möjliga besparingsåtgärder samlades in från 

handledare och Gavlefastigheter. 
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2.4 Mätningar 
Mätningarna som utförts ligger som grund för beräkning av skolans energibalans. 

2.4.1 El och effekt 

Inga el och effektmätningar loggas då utrustning och tid saknades för detta. 

De el- och effektantaganden som utfördes avlästes från en elmätare som loggar hela skolan. 

Dessa loggar kommer att användas som underlag förenergibalansen. 

2.4.2 Temperatur 

Temperaturmätningarna utfördes i samband med ventilationsmätningar.Till- och 

frånluftstemperaturen mättes för att beräkna verkningsgraden över ventilationsaggregaten. Inom- 

och utomhustemperaturen mättes också vid samma tillfälle. Inga temperaturmätningar loggades 

över tid.  

Vid beräkning av transmissionsförluster för inomhustemperaturen att antogs ett schablonvärde på 

20 grader. 

2.4.3 Luftflöde och tryckfall 

Luftflöde och tryckfall över ventilationsaggregaten mättes som grund för att beräkna energibalansen.  

De uppmätta värdena jämfördes också med tidigare OVK-protokoll. 

Luftflödena användes även till att beräkna aggregatens SFP-värde. 

Vid mätning av flöde och temperatur har en så kallad TSI-mätare används. Figur 2 visar ett exempel 

på hur en TSI-mätare ser ut. Det är ej denna som används vid mätningarna.  

 

Figur 2, TSI-mätare (Källa: meatforum.se) 

2.4.4 Beräkningar 

Alla mätningar och insamlade data används för att beräkna byggnadens energibalans. 

Energibalansen innefattar elanvändning, ventilationsförluster, transmissionsförluster, solinstrålning, 

tappvarmvattenförluster samt besparingspotential vid åtgärder. 

Balansberäkningarna utfördes till största del med hjälp av programmet Excel och bifogas som bilagor 

i slutet av rapporten.   
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3 Teori 
I denna del redovisas teorier för utförda beräkningar som används för att beräkna skolans 

energibalans. 

3.1 Energiförluster 
Energiförluster uppstår genom en temperaturskillnader mellan inom- och utomhustemperaturen. 

Finns det temperaturskillnader finns det också energiförluster eftersom termodynamiken strävar mot 

att komma i jämvikt ( Källa: Nationalencyklopedin, termodynamikens huvudsatser, 2014) 

3.1.1 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster är värmeflödet som strömmar genom byggnadens klimatskal. Exempelvis 

golv, tak, väggar och fönster etc. Detta sker vid en temperaturskillnad mellan inom- och 

utomhustemperatur. När det är kallare ute jämfört med inne sker en förlust och vid varmare ute en 

inne ett energitillskott. I Sverige är utomhustemperaturen till största del lägre än 

inomhustemperaturen och transmissionsförlusterna blir därav en stor faktor för värmeförluster. 

Till transmissionsförluster hör också köldbryggor. En köldbrygga kan uppstå när exempelvis en 

stålbalk går genom en vägg. Denna stålbalk leder då värme ut genom byggnaden. 

Köldbryggor försummas helt vid beräkning av skolans värmebalans. 

Byggnadens värmegenomgångskoefficient eller U-värde beror på exempelvis väggens 

värmeövergångsmotstånd, R eftersom: 

𝑅 =
𝑑

𝜆
   (m2W/K) 

𝜆 är materialskiktets värmekonduktivitet och d är tjockleken på materialskitet. 

U-värdet är inversen av konstruktionens alla värmeövergångsmotstånd.Vilket ger: 

𝑈 =
1

∑ 𝑅
   (W/m2,K)  (1) 

m2  Kvadratmeter 

W Watt 

K Kelvin 

Ekvation 1 beskriver då de totala transmissionsförlusterna 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = ∑𝑈 ∗ 𝐴  (W/K)  (2) 

Q Watt/Kelvin 

A Area 

U Värmegenomgångskoefficient, (W/m2,K) 

Köldbryggor beräknas ej i denna formel. 
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3.1.2 Ventilationsförluster 

All luft som ventileras in i byggnaderna behöver värmas upp. Luften som kommer in förvärms av ett  

värmesystem och fördelas sedan ut i byggnadens olika rum. Luften värms även upp via 

värmeavgivning från personer och elapparater, exempelvis lampor. 

Värmeförlusterna från mekanisk ventilation med värmeåtervinning beräknas enligt ekvation 3. 

𝑄 = 𝑞 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (1 − 𝜂)  (W/K)  (3) 

Q Watt/Kelvin 

q Flöde, (m3/s) 

p Densitet 

Cp Specifik värmekapacitet 

𝜂 Verkningsgrad, % 

3.1.3 Ofrivillig ventilation 

Ofrivillig ventilation uppstår när luft kommer in i byggnaden genom antingen otätheter i klimatskalet 

eller när fönster och dörrar öppnas. Uppvärmd luft ventileras ut och ny luft måste värmas upp. Inga 

beräkningar för den ofrivilliga ventilationen har utförts i detta arbete. 

3.2 Energibehov med gradtimmar(Gt) 
Värmeeffektförlusterna är proportionella mot temperaturdifferensen mellan inom- och 

utomhustemperaturen. Transmissionsförluster, ofrivilligventilation och ventilationsförluster ska 

täckas upp av uppvärmningsenergin. 

Eftersom utomhustemperaturen varierar med tid kommer också effektbehovet variera med tiden.  

Energibehovet är summan av effekterna timme för timme över uppvärmningssäsongen. 

Normalt så sträcker sig uppvärmningssäsongen mellan 15 September till 15 Maj. 

Det totala energibehovet för transmissions- och ventilationsförluster beräknas då enligt ekvation 4. 

𝐸 = ∑𝑄 ∗ 𝐺𝑡   (Wh)  (4) 

E Energi, W 

Gt Gradtimmar 

Gradtimmar erhålls ur aktuell orts varaktighetsdiagram eller gradtimmetabell, se bilaga 1. 
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3.3 Begrepp 
 

3.3.1 Schablonvärden 

Vid beräkning av energibalansen används många schablonvärden. När inget uppmätt datavärde eller 

statistik finns tillgängligt används ett generellt antagande eller en så kallad "rimlig gissning". 

Dessa erfarenhetsvärden används inom hela energibranschen(Roland Forsberg). 

3.3.2 Luftflödesbegrepp 

Det finns ett antal begrepp som är bra att känna till och som ofta används inom VVS-branschen. 

Uteluft är den luft som tillförs till byggnaden, exempelvis genom ett spjäll på byggnadsfasaden. 

Uteluften som passerat aggregatet där den exempelvis värms eller kyls kallas tilluft. 

Den luft som sugs ut ur byggnaden benämns frånluft. Efter att frånluften passerat aggregatet kallas 

den för avluft. 

3.3.3 Energideklaration 

För att minska energianvändningen i en byggnad används ofta energideklarationer som verktyg 

(Boverkets byggregler, 2014). 

En deklaration visar hur mycket energi som går åt samt att råd ges för att minska  

energianvändningen.  Deklarationen utförs av en energiexpert tillsammans med fastighetsägaren 

eller annan ansvarig. 
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3.4 Ventilation 
Syftet med ventilation är att tillföra frisk luft och föra bort förorenad luft samt se till att den inte 

sprids runt i byggnaden. Föroreningar som koldioxid, damm och emissioner påverkas av byggnads- 

och inredningsmaterial, fukt, matos etc. 

Dålig lukt är ett bra tecken på att ventilationen är bristfällig.  

Den rena luften som ventileras in ska i regel tillföras till de rum som används mest.  

Ventilation förbättrar inte bara luftkvaliteten, den ska också skapa ett undertryck i byggnaden. Om 

lufttrycket inte är lägre inomhus jämfört med utomhus kan fuktig luft tryckas ut genom otätheter i 

byggnadsskalet och eventuellt skapa mögelproblem. 

Ventilation kan också användas för att värma och kyla en byggnad. Detta genom att man värmer eller 

kyler tilluften innan den sprids ut i byggnaden. 

Det finns flera olika ventilationstyper, exempelvis självdragsventilation även kallat S-ventilation som 

drivs av termiska krafter och vindtryck. Den varma inomhusluften stiger i frånluftskanalerna och ny 

kallare luft sugs in via bl.a. ventiler och otätheter. 

Frånluftsventilation, typ F är också en vanlig ventilationstyp. I ett F-system används en frånluftsfläkt 

för att skapa undertryck i byggnaden. Tillförseln av ny luft sker via uteluftsventiler.Till- och 

frånluftsventilation med värmeåtervinnig(FTX-system) är ytterligare en ventilationstyp, alla 

Fridhemsskolans ventilationssystem är av typ FTX (Warfvinge och Dahlblom 2010). 

 

3.4.1 FTX-ventilation 

Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning är det vanligaste ventilationssystemet i 

lokalbyggnader, dvs i skolor, kontor, sjukhus etc som alla ventileras kraftigare än vanliga bostäder. 

Ventilationsaggregaten eller tilluftskanalerna placeras helst högt upp på byggnaden för att luften är 

renare högre upp. 

I ett FTX-aggregat värms Inkommande uteluft med hjälp av den uppvärmda frånluften, detta via en 

värmeväxlare. Aggregaten kan även värma, filtrera och ibland kyla tilluften. 

Det behövsdärav två kanalsystem för FTX-ventilation, ett för till- och ett för frånluft. 

Aggregaten måste även underhållas, blir värmeväxlaren smutsig sjunker verkningsgraden. Smutsiga 

filter skapar också ett större tryckstegringsbehov i systemet vilket genererar i att fläktarnas 

elanvändning ökar(Warfvinge och Dahlblom 2010). Grundskiss över ett FTX-system se figur 3. 

 

Figur 3, Skiss FTX-system (Källa:svenskventilation.se) 
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3.4.2 Värmeväxlare 

För att återvinna värmen från frånluften används en värmeväxlare. Det finns många olika typer av 

värmeväxlare. Dessa tre är de vanligast förekommande. Roterande värmeväxlare, plattvärmeväxlare 

och batteriväxlare. Växlarna fungerar alla på olika sätt och har olika verkningsgrad.  

Fridhemsskolans använder roterande värmeväxlare. 

Dessa växlare har ett rotorhjul med många små kanaler som bildas när korrugerad metallplåt lindas 

lager på lager, se figur 4. Först roterar växlaren igenom den varma strömmen och energi lagras i 

plåten, rotationen fortsätter sedan och avger värmeenergi till den kalla tilluften. 

Verkningsgrad i  laboratorier har uppmätts till 85%.På Fridhemsskolans många aggregat har 

verkningsgraden uppmätts alternativt antagits till 65-75%(Warfvinge och Dahlblom 2010). 

 

Figur 4, Roterande värmeväxlare (Källa: FläktWoods.se 2014) 

 

3.4.3 Deplacerande ventilation 

Deplacerande ventilation är det som används i största utsträckning på Fridhemsskolan. 

Detta innebär att tilluftsdonen är placerade i golvnivå och undertemperarad luft tillförs med låg 

hastighet, donens area är stor för att inblåsningshastigheten ska bli låg. 

Tilluften stiger när den kommer i kontakt med varma kroppar och sugs sedan ut ur ett högt placerat 

frånluftsdon (Warfvinge och Dahlblom 2010). Se figur 5. 

 

Figur 5, Deplacerande ventilationssystem (Källa: Repus.se) 
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3.4.4 Filter 

Uteluften som ska ventileras in innehåller gaser, ångor och partiklar. Vissa är naturliga exempelvis 

pollen och stendamm medans andra kommer från fordonsgaser och industrier. 

Filtrering är nödvändigt för uppfylla luftkvalitetskraven på luften samt att de minskar risken för 

nedsmutsning och korrosion på luftkanaler(Warfvinge och Dahlblom 2010). 

 

3.4.5 Temperaturverkningsgrad 

Värmeväxlarens förmåga att överföra värme beskrivs med temperaturverkningsgraden, 𝜂. 

Verkningsgraden definieras som förhållandet mellan aktuelltemperatur och den största 

temperaturskillnaden , se ekvation 5 (Warfvinge och Dahlblom 2010). 

𝜂 =
𝐹𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 −𝐴𝑣𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟

𝐹𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 −𝑈𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟
  (-) (5) 

 

3.4.6 Luftflöde och luftkvalité i lokalbyggnader 

En byggnad ska kontinuerligt ventileras när människor befinner sig i lokalen. 

I lokalbyggnader anpassas ofta ventilation efter byggnadens drifttider, exempelvis skolans 

öppettider. Så även i fallet Fridhemsskolan. 

Enligt arbetsmiljöverkets regelverk ska luftflödet vara minst 7 l/s per person och 0,35 l/s per m2 

golvarea i rum där personer stadigvarande vistas. Luftväxlingen i skolor rekommenderas till 4 oms/h. 

Luftväxlingen beräknas enligt ekvation 6. 

𝑛 =
𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡

𝑉
    (1/h) (6) 

n Luftomsättning/h 

q Flöde, m3/s 

V Volym, m3 

3.4.7 OVK 

Värme och elenergin till ventilationssystemet är ofta en betydande andel av byggnadens totala 

energianvändning vilket också påverkas markant av systemets funktion. Sambandet mellan bristande 

luftväxling och luftföroreningar är stor. Brister är ofta enkla att åtgärda i ventilationssystem, 

exempelvis byte av filter, fläktremmar eller rengöring av växlare etc. 

Ventilationssystem i de flesta byggnader ska enligt lag kontrolleras, den så kallade obligatoriska 

ventilationskontrollen, OVK (Boverkets byggregler, 2014). 

Vid kontroll ingår luftflödesmätning, temperaturmätning samt kontroll av drift- och 

underhållskonstruktioner. Ett protokoll skapas för besiktningen och eventuella brister ska åtgärdas av 

byggnadens ägare. (Warfvinge och Dahlblom 2010). 
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3.4.8 Fläktar 

I ett FTX system finns oftast två fläktar, en för tilluft och en för frånluft. Fläktarna ska kompensera för 

tryckmotståndet som uppstår i spjäll, don, luftgaller, kanaler samt aggregatet. 

Fläktarna sitter vanligtvis sist i strömningsriktningen (Warfvinge och Dahlblom 2010). 

Elbehovet för fläktar beräknas enligt ekvation 7. 

𝑃𝑒𝑙 =
∆𝑝∗𝑞

𝜂𝑡𝑜𝑡
    (Wh) (7) 

P Effekt, W 

∆𝑝 Tryck, Pa 

q Flöde, m3/s 

𝑛 Verkningsgrad, % 

3.4.9 SFP 

SFP (Specific Fan Power) är ett mått på ventilationssystemets effektivitet sätt till fläktarnas 

elanvändning och luftflödet. 

Ju lägre SFP-tal desto mindre elenergi drar fläktarna.  

Definitionen för SFP är summan av fläktarnas elanvändning genom det största luftflödet i systemet, 

se ekvation 8. Enligt boverkets byggregler för nyinstallation ska SFP-talet inte överstiga 1.5 för 

aggregat utan värmeåtervinning och 2 för ventilationsaggregat med värmeåtervinning. 

𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙 +𝑃𝑓𝑟å𝑛

𝑞𝑚𝑎𝑥
   (kW/m3/s) (8) 

 

3.4.10 Styrning av ventilationssystem 

Styrning och reglering av ventilationssystem sker oftast via en undercentral(DUC). Alla sensorer och 

givare som används är då kopplade till centralen som sedan styr ventilationen. 

Centralen har oftast en display där drifttider, larm, temperaturer kan avläsas och ändras. Vissa 

system har även fasta mätdoninkopplade  som kan avläsas via undercentralen, så i fallet 

Fridhemsskolan. 

Undercentralen(DUCen) är ofta kopplad till fastighetsägaren för att underlätta övervakning. 

Möjligheterna att reglera och styra ventilationssystemet kan delas in olika grupper vilka är: 

 CAV-system, konstant luftflöde. 

 VAV-system, variabelt luftflöde reglerat efter behov. 

 DCV-system, behovsstyrt luftflöde.  

CAV-system 

CAV  är en förkortning för ConstantAir Volume. Detta innebär att till- och frånluftsflödet är konstant 

under drifttiden. Inblåsningstemperaturen regleras i ventilationsaggregatet för att uppnå förväntad 

rumstemperatur. CAV-system är det som finns installerat på fridhemsskolan. 

 

 



16 
 

VAV-system 

VAV betyder Variable Air Volume. Detta system bygger på att ventilationsflödet kan varieras under 

driftiden. Luftflödet regleras efter rumstemperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro. 

Motordrivna spjäll eller tilluftsdon är oftast det som styr flödesregleringen. VAV-system är vanligt i 

lokalbyggnader. Fridhemsskolans gymnastiksal och extrabyggnad använder ett VAV-system. 

DCV-system 

DemandControlled Ventilation förkortas DCV. Systemet bygger på att luftflödet styrs manuellt av 

personer som vistas i rummet eller automatiskt via koldioxid- eller temperaturgivare (Warfvinge och 

Dahlblom 2010). 
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3.4.11 Termisk komfort 

Hur ett termiskt klimat upplevs skiljer sig väldigt mycket mellan olika individer. Upplevelsen beror på 

många faktorer som samverkar med varandra. Detta gör det väldigt svårt att sammanfatta 

upplevelsen i ett mätbart begrepp. 

Inneklimatkvaliteten definieras därför efter hur många som upplever klimatet som bra. 

Extra komplicerat är det i lokalbyggnader där många människor vistas eftersom individuellreglering 

av inomhusklimatet ej är möjlig. 

En nationell standard SS EN ISO 7730 (Swedish standards institute, 2006) finns för att underlätta 

bedömningen av det termiska inomhusklimatet. Detta utförs av en grupp personer som alla har 

förbestämd klädsel och fysisk aktivitet. 

För att utföra metoden behövs begreppen PMV- och PPD-index kännas till. 

PMV står för "PredictedMeanVote" vilket översätts till "förväntat medelutlåtande". PMV utgår från 

att personer får bedöma sin upplevelse av termiska klimatet utifrån en 7-gradig skala. Där +3 är för 

varmt och -3 är för kallt. 

Termiska klimatet anses vara normalt om PMV ligger mellan +/- 0,5. 

PPD betyder "Predicted Precentage of Dissatisfied", dvs förväntad andel missnöjda. 

Resultatet visar hur många som är missnöjda utifrån den 7-gradig PMV-skalan, se figur 6. 

Det går inte att skapa ett inneklimat som alla är nöjda med, maximal andel nöjda ligger runt 95% 

(Warfvinge och Dahlblom 2010). Se figur 6. 

 

Figur 6, Samband mellan PPD och PMV 

Fangers komfortekvation 

Komfortekvationen används för att beräkna antalet missnöjda med inomhusklimatet. Ekvationen 

bygger på olika kombinationer av lufttemperatur, luftfuktighet, omgivande ytors temperatur, 

lufthastighet, klädsel samt aktivitetsnivå (Europeiska gemenskapernas kommission, 2003). 
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3.5 Uppvärmning 
Byggnadens värmesystem står för den aktiva uppvärmningen. För att kunna värma byggnaden måste 

värmesystemet vara dimensioneras utifrån byggnadens förutsättningar. Ett värmesystem är 

uppbyggt så att en energikälla värmer ett medium, oftast vatten som distribueras ut till radiatorer i 

byggnadens rum. Värmesystemet värmer även tappvarmvattnet vilket är en separat del. 

3.5.1 Fjärrvärmesystemet 

Energi i form av varmvatten kommer från fjärrvärmeverket in i en fjärrvärmecentral även kallad 

undercentral i byggnaden. I fjärrvärmecentralen växlas värmen mellan primär- och sekundärsidan via 

en värmeväxlare. Det uppvärmda vattnet fördelas sedan runt i byggnadens värmesystem med hjälp 

av pumpar. 

För att uppnå rätt framledningstemperatur i värmesystemet blandas det varma vattnet på 

primärsidan med returvattnet i en så kallad shuntgrupp. Allt detta styrs via en reglercentral. 

Reglercentralen anpassar framledningstemperaturen på sekundärsidan utifrån 

utomhustemperaturen. 

Effektreglering sker efter fjärrvärmeverkets önskan eftersom de strävar efter att få så kallt vatten 

som möjligt i returen. Genom att strypa fjärrvärmeflödet till växlaren minskar 

framledningstemperaturen till radiatorerna och därav sjunker temperaturen på returvattnet. Detta 

för att maximalt utnyttja värmekapaciteten i fjärrvärmenätet. 

Tappvarmvattnet regleras också via reglercentralen, börvärdet för tappvarmvattnet är över 50 

gradereftersom risk för legionella annars uppstår. (Warfvinge och Dahlblom 2010). 

Exempel på hur en fjärrvärmecentral kan se ut, se figur 7. 

 

Figur 7, Fjärrvärmecentral (Källa: Energisparkonsult.se) 

 

3.5.2 Varmvattencirkulation, VVC 

Under perioder då varmvattentappningen inte används svalnar det stillastående vattnet i systemet. 

Detta sker exempelvis nattetid och helger. När en kran öppnas efter att vattnet har svalnat måste allt 

kallvatten tömmas innan det varma vattnet kommer fram. I stora byggnader med långa rörledningar 

används då en så kallad varmvattencirkulationsledning (vvc-ledning) parallellt med tappvarmvattnet. 

Evvvc-pump upprätterhåller cirkulationen i systemet för att snabbt få varmvatten. 

Enligt BBR ska väntetiden på varmvatten inte överstiga 10 sekunder vid ett normalflöde.  
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3.5.3 Termostatventiler 

Värmetillskottet till byggnadens rum belastas olika utifrån solinstrålning, personvärme, elektrisk 

utrustning och övriga aktiviteter. Det är inte säkert att samma temperatur är önskvärd i alla rum. 

För att styra rumstemperaturen används därför en radiatorventil med termostat som stryper flödet 

när det blir för varmt. 

Termostatventilen är en självverkande tvåvägs-ventil utan motor. Ventilen innehåller en 

gasvätskeblandning som utvidgas när det blir för varmt och pressar då in en kägla i radiatorventilen 

som stryper vattenflödet, se figur 8.(Warfvinge och Dahlblom 2010). 

 

Figur 8, Genomskärning av termostatventil (Källa: IMI indorclimate) 

3.6 Tappvarmvattenförlust 
Varmvattenförbrukningen är cirka 1/3 av byggnadens totala vattenförbrukning (Roland Forsberg).  

Energimängden som går åt för att värma vattnet beräknas enligt ekvation 9. 

 

𝐸 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘 𝑚3 ∗  ∆𝑇 ∗ 𝐶𝑝 ∗1/3  (Wh) (9) 

E Energi 

T Temperatur, Kelvin 

Cp Specifik värmekapacitet 

  



20 
 

3.7 Passiv uppvärmning 
Gratisvärme från maskiner, personer, solinstrålning och elektrisk armatur räknas som passiv 

uppvärmning vid beräkning av en energibalans. 

3.7.1 Solinstrålning 

Solinstrålning sker genom byggnadens fönster och varierar beroende på årets tidpunkt. 

Under vintertid ska solinstrålning utnyttjas maximalt för att minska uppvärmningsbehovet. 

Solinstrålningen är störst för öst- och västorienterade fönster under sommaren, instrålningen för 

söderorienterade fönster är störst under vår och höst. 

Mängden stolinstrålning påverkas även av byggnadens placering, väderstreck. 

Solinstrålningen kan vara direkt och diffus. Direkt solinstrålning beror på solens ståndpunkt och 

strålarnas infallsvinkel. Reflektion från omgivningen och himmelstrålning hör till den diffusa 

solinstrålningen. Direkt solinstrålning står för cirka 90% av totalstrålningen en molnfri dag. 

Fönsterglasets U-värde påverkar mängden solenergi som kommer in i byggnaden. Utifrån fönstrets 

U-värde används en beräkningsfaktor som jag har valt att beteckna med bokstaven B i detta arbete, 

se bilaga 13 för tabell (Roland Forsberg). 

Bättre U-värde ger ett lägre energitillskott från solinstrålningen(Warfvinge och Dahlblom 2010). 

Energitillförseln från solingstrålning beräknas enligt formel 10. 

 

𝐸 = 𝐵 ∗ 𝛼 ∗ 𝐴 ∗ 𝑆𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝐷𝑎𝑔𝑎𝑟  (Wh) (10) 

E Energi, W 

B Beräkningsfaktor baserat på U-värde 

𝛼 Motståndsfaktor 

A Area, m2 

 

3.7.2 Verksamhetsel 

Alla apparater och armaturer som använder elektricitet avger värme i olika mängder.  

Exempelvis så avger en lampa nästan 100% av dess elanvändning.  

Värmeavgivningen beräknas enligt formel 11. 

𝐸 = 𝑃 ∗ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑎𝑣𝑔𝑖𝑣𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑(𝑡) (Wh) (11) 

E Energi, W 

P Effekt, kW 

 

3.7.3 Personlaster 

Värmeproduktionen i kroppen pågår konstant men varierar utifrån metabolism och fysisk aktivitet. 

En stillasittande vuxen människa avger cirka 60 W/m2 kroppsyta och kan stiga upp till 450 W/m2. 

Kroppsvärmen avges via konvektion, strålning, avdunstning och ledning. Konvektion och strålning är 

det största delarna.(Warfvinge och Dahlblom 2010) 
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4 Resultat och analys 
I denna del presenteras genomförande samt de resultat som framkommit. 

4.1 Resultat av litteraturstudie 
Skolor består av många olika rum dock till största delen av klassrum. Det är i klassrummen som alla 

elever samlas samtidigt. Eftersom människor avger värme, fukt och andas ut koldioxid påverkar detta 

inomhusklimatet och ställer krav på ventilationen för att behålla god luftkvalitet. Okontrollerad 

ventilation eller för låg luftomsättning är bidragande faktorer till att luftkvaliteten försämras. I 

Lokaler med självdragsventilation är det vanligt med överventilation vintertid och underventilerat 

sommartid då det oftare är varmare utomhus. (Beckera, et al 2006). 

En mätning på hur vida ventilationen påverkade elevernas prestationsförmåga utfördes på 8 skolor i 

England. Under tre veckor uppmättes bland annat CO2-koncentrationen i två klassrum på varje skola. 

Detta gjordes för att sedan kunna jämföra prestationsförmågan i klassrummen med bättre 

ventilation. För att förbättra ventilationen i klassrummen användes portabla mekaniska 

ventilationssystem. Det tidigare mätvärdet beräknades till 1l/person och efter förbättring till cirka 

8l/person. Resultatet av detta visade en betydligt snabbare reaktionsförmåga på olika datortester vid 

förbättrad ventilation, exempelvis bildminne, ordigenkännande och svarstid. (Bakó-Biró, el al 2012).  

I en studie utförd på en skola i Danmark hade fyra klassrum valts ut för att jämföra olika 

ventilationstyper och dess inverkan på inomhusklimatet. Studien visade bland annat att klassrum 

med mekanisk ventilation har den högsta tillförseln av utomhusluft. I studien studerades även 

elevernas beteenden och hur vida de öppnar klassrummens fönster under lektionstid. Det visade sig 

att oavsett vilken ventilationstyp som använts så öppnar eleverna klassrummens fönster. Under sista 

veckan för varje mätperiod blev eleverna tillfrågade att fylla i ett formulär angående 

inomhusklimatet.  

I formuläret ingick frågor angående luftkvaliteten, temperaturen, ljud samt ljuset. 

Resultatet visade betydligt flera negativa tecken på klassrum med mekanisk ventilation jämfört med 

fönster med automatiska spjäll och frånluftsfläkt, detta gällde under både uppvärmningssäsong och 

icke uppvärmningssäsong. (Gao, et al 2013). 

En liknade studie gjordes även i Tyskland på en lågenergiskola. I denna studie jämfördes bland annat 

olika elevers uppfattning om inomhusklimatet sett till deras placering i klassrummen. Resultatet i 

denna studie var förväntat då den termiska komforten upplevdes som bättre med en jämnare 

vertikal temperatur. De omfattande mätpunkterna gjordes i ankel och huvudhöjd. I det värsta 

mätfallet skiljde det sig 2.2 grader mellan ankel och huvud, vilket resulterade i ett PD-värde 

(Percentage Dissatisfied) på 2.1. Att PD-värdet inte var högre berodde till största del på 

solinstrålningen som under dagen värmde upp klassrummens golv och därmed skapade ett bättre 

termiskt inomhusklimat.(Wang, et al 2014). 

Att ta vara på solinstrålningen påtalas även i andra studier gjorda på exempelvis skolor. En studie 

gjord på en skola i kallare delar av China visade att ett klassrum med extra solinstrålningsmöjlighet 

hade en högre daglig medeltemperatur på 6,6 grader. Det finns givetvis en negativ del i detta 

eftersom det skapar en större energiförlust nattetid. (Zhang, et al 2012). 
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I norra Grekland gjordes en studie på två skolor med självdragsventilation. Det visade sig att hög 

belastning, korta raster och bristfällig ventilation skapade CO2 halter upp till 4000ppm vilket är långt 

över gränsvärdet. Enligt arbetsmiljöverket rekommenderas att CO2-halten i luften ej ska överskrida 

1000ppm (Arbetsmiljöverket 2014).  

Eftersom de båda skolorna hade dålig ventilation öppnades fönster och dörrar under vistelsetiden, 

även då det var kallt ute. Detta är givetvis inte optimalt då all värmeenergi i luften går till spillo 

(Theodosiou, Ordoumpozanis 2008). 

Behovsstyrd ventilation är i synnerhet energieffektivt när den kombineras med deplacerande enhet 

(DCDV). För att se hur mycket energi och luftflöde som kan besparas med ett kontrollerat 

ventilationssystem gjordes en studie på två skolor i Norge (Wachenfeldt, et al 2006). Skolorna i Norge 

hade behovsstyrt ventilationssystem med CO2-sensorer(DCDV-CO2). Sensorsystemet är utformat för 

att hålla CO2-koncentrationen under 1000ppm på 1.2 meters höjd. Detta ventilationssystem 

jämfördes med vanliga konstantflödessystem(CAV). Utfallet av denna studie visade att DCDV-CO2 

systemet hade 65-75% mindre lufttillförsel under dagtid jämfört med de originella CAV systemen. 

Det totala värmebehovet minskades med 21%. Mängden ej återvunnen luft i värmeväxlaren 

minskades med 54% samt att medelluftflödet sänktes med 50%. Mätningarna gjordes under sju 

dagar i November, dagtid. 

Överdimensionering av värmesystem är ett vanligt förekommande problem i skollokaler. En 

energikartläggning över 29 skolor i Slovenien visade att 57% av uppvärmningsanordningarna var 

överdimensionerade (Butala , Novak 1999). Detta beror på dåligt utformning, gamla 

konstruktionsmetoder samt kunskapsbrist. Denna studie visade även att ventilationen i skolorna stod 

för nästan 50% av värmeförlusterna. Energiförlusterna beror på otätheter i klimatskalet, 

okontrollerade ventilationssystem, dåliga fönster, ej automatiskt reglerande värmesystem, 

obalanserade termostater och ingen energibesparing på belysningen. 

Att ventilationen står för en stor del av energianvändningen har även visats av energimyndighetens 

studie på skollokaler (Energimyndigheten, 2007). 

I norra Italien gjordes en studie för att öka energieffektiviteten i befintliga skolor (Dall’O’, Sarto 

2013). Skolornas energiprestanda uppmättes vara dåliga jämfört med Italiens minimum krav. De 

slutgiltiga beräkningarna visade att uppvärmnings effekten var 51.28 W/m3 och den totala 

energianvändningen var 47,1 kWh/m3år, denna siffra bortser dock från elanvändningen från 

pumpar, pannor och fläktar. I detta fall skapades tre olika effektiviseringsscenarios. De första var ett 

standardscenario. En investering skulle då göras för att förbättra golvet i byggnaderna. Detta skulle 

generera en energibesparing på 15% och en återbetalningstid på 5.7år. Detta scenario motsvarar 

lågprioriterade underhållsförbättringar. Det andra scenariot var en kostnadseffektiv ombyggnation. I 

detta fall skulle en komplex investering göras på hela byggnaden. Denna ombyggnation skulle 

bespara 67% av energianvändningen och återbetalningen beräknades till 13.4 år. Det sista scenariot 

var att göra maximala energibesparingar utan att hindras av de ekonomiska aspekterna. I denna 

ombyggnation skulle hela byggnadsskalet tilläggsisoleras inklusive fönster. Värmesystemet skulle 

uppgraderas och ett PV-system skulle byggas för att "producera" el. Denna ombyggnation skulle ha 

en återbetalningstid på 42.4 år och en energibesparing på 81%. Efter dessa investeringar skulle 

byggnaden kunna jämföras med ett nollenergihus. 
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4.2 Passiv uppvärmning 

4.2.1Elanvändning 

Inga elmätningar gjordes i detta arbete då utrustning och tid för detta saknades. 

För att ta reda på skolans elförbrukning analyserades förbrukningsstatistiken  över byggnaden. 

I diagrammet visas elförbrukningen mellan 2012-2014 loggad av Gavlefastigheter. 

 

Diagram 5, Elförbrukning Fridhemsskolan (Källa: Gavlefastigheter) 

 

Diagram 6, Elanvändning Fridhemsskolan 2012-2013 

Den totala elförbrukningen över 2012-2013, se diagram 6. Elanvändningen för 2013 motsvarar cirka 

69kWh per m2, se tabell 1 
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Tabell 1, Elanvädning per kvadratmeter 

 Area m2 Elanvädning kWh kWh/m2 

Fridhemsskolan 2828 194942 69 

Vid beräkning av energibalansen gjordes en inventering av byggnadens apparater och armaturer för 

att kunna beräkna dess värmeavgivning. 

Eftersom skolan består av fyra byggnader kommer varje byggnad att redovisas enskilt för att sedan 

summeras till en slutsumma, för fullständiga beräkningar se bilaga 9. 

Tabell 2, Värmeavgivning från verksamhetsel Fridhemsskolan 

Byggnad Betäckning Belysning kWh Övrig 
elapparaterkWh 

Total 
värmeavgivning 

kWh 

Klassrum, 
Lärarrum 

811 16268 1555 17822 

Gymnastik, Slöjd 
& Matsal 

812-813 13020 6146 19167 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 

814-818 18929 303 19231 

Extrabyggnad - 5829 44 5873 

Det som kan avläsas ur diagram 7 är att belysningen står för den största värmeavgivningen. Detta 

beror på att skolan använder mycket belysning för att skapa en god inomhusmiljö samt att 

värmeavgivningen från belysning är nästan 100% jämfört med exempelvis ett torkskåp som avger 

cirka 10% i värme. 

Fördelning av värmeavgivning mellan belysning och övriga elapparater  kan ses i diagram 7. 

Total beräknad värmeavgivning från elektrisk utrustning är 62MWh. 

 

Diagram 7, Värmeavgivning mellan belysning och övriga elapparater  
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4.2.1.1Drifttider för verksamhetsel 
Något som påverkar mängden avgiven energi från elektrisk utrustning är dess drifttid. 

Eftersom inga mätningar har gjorts är alla drifttider antagna utifrån skolans öppettider samt 

vaktmästarens ord.  Belysningen är exempelvis inte sensorstyrd utan slås av/på manuellt. Efter att ha 

besökt skolan ett antal gånger så antogs att belysningen var på under hela dagarna. 

Alla antagna drifttider kan ses i tabell 3. 

Tabell 3, Drifttider verksamhetsel 

Typ Drifttid per dag, h Drifttid per år, h 

Belysning 8 2000 
Datorer 2 500 

Torkskåp 1 250 
Skrivare 1 250 

Tvättmaskin 1 250 
Fax 1 250 

Diskmaskin 0,5 125 
Kyl & Frys 8 2000 

Spis 0,3 75 
Symaskin 1 250 
Skolkök 5 1250 

4.2.2 Varmvattenförbrukning 

Den totala vattenanvändningen uppgick under 2013 till 1109m3. Tappvarmvattnet värms med 

fjärrvärme, börvärdet för tappvarmvattnet är 55 °C.  

Andel tappvarmvatten antages vara 1/3 av den totala vattenförbrukningen(Roland Forsberg) 

eftersom separat tappvarmvattenmätning ej finns tillgängligt. Total energiåtgång för uppvärmning se 

tabell 4. 

Tabell 4, varmvattenförbrukning 

Total 
vattenförbrukning 

m3 

 
∆T 
°C 

 
Andel 

varmvatten 
 

 
Cp Vatten 
(kJ/(kg·K)) 

 
Energi 
kWh 

1109 50 1/3 4190 21491 

21,5 MWh går årligen åt till att värma tappvarmvattnet.  
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4.2.3 Personlaster 

Fridhemsskolan har totalt 350 elever. Eftersom alla människor avger energi måste denna 

värmeavgivningen tas i hänsyn vid beräkning av energibalansen. 

Energitillskottet från personer beräknas utifrån dess värmeavgivning  och vistelsetid i lokalen. 

Värmealstringen per person antogs till 70 W, stilla sittande vuxna människor avger cirka 100 W och 

detta gäller barn i grundskolan, därav valdes 70 W. Under gymnastik valdes värmealstringen till 300 

W eftersom fysisk aktivitet utförs. I matsalen och slöjd används 100W som värmealstring eftersom 

aktiviteten är något högre jämfört med stillasittande skolarbete. 

Beräkningarna  gjordes för varje enskild byggnad och resultatet kan ses i tabell 5. 

Tabell 5, Värmeenergi från personer 

Lokal Beteckning Antal 
personer 

Vistelsetid 
h 

Värmealstring 
per person 

W 

Energi 
per år, 
kWh 

Klassrum, 
Lärarrum 

811 115 8 70 11592 

Gymnastik 813 60 3 300 9720 
Matsal 812 300 3 100 16200 
Slöjd 812 60 4 100 4320 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 

814-818 100 6 70 7560 

Extrabyggnad - 40 6 70 3024 
    TOTALT 52416 

Totalt så beräknades värmeavgivningen från personer på Fridhemsskolan till cirka 5 MWh per år. 

Fördelningen mellan skolans fyra byggnader kan ses i diagram 8. 

 

Diagram 8, Personlaster fördelat mellan byggnaderna 

Gymnastik, slöjd och matsal står för knapp 60% av den totala värmealstringen från personer. Detta 

beror på högre aktivitetsnivå vid gymnastik vilket innebär att människor avger mer värme. Matsalen 

besöks också dagligen av skolans alla elever vilket ger en hög siffra. 

För fullständiga beräkningar se bilaga 10. 
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4.2.4 Solinstrålning 

Värmeenergi från solinstrålning fås genom byggnadens alla fönster. Totalt har Fridhemsskolan cirka 

274 m2 fönster. Mängden solinstrålning varierar utifrån placering av fönster, dess U-värde samt 

motståndsfaktor (𝛼) för varje månad som kan ses i tabell 6 (Roland Forsberg). 

Tabell 6, Motståndsvärde för solinstrålning per månad baserat på U-värde 3 

Månad 𝜶 

September 0,58 
Oktober 0,51 
November 0,42 
December 0,43 
Januari 0,45 
Februari 0,49 
Mars 0,58 
April 0,58 
Maj 0,63 

 

I diagram 9 redovisas mängden solinstrålning över Fridhemsskolan för varje vädersträck. 

 

Diagram 9, Solinstrålning per vädersträck 

Totalt mängd solinstrålning för Fridhemsskolan är 83MWh. Solinstrålningen är givetvis inte jämt 

fördelad under året utan betydligt högre under vår-, sommar- och höstmånaderna.  

Solinstrålningen beräknas dock endast under uppvärmningssäsongen som är 15 September till 15 

Maj. Om sommarmånaderna togs i beaktande skulle solinstrålningen från söder vara betydligt högre. 

För fullständiga beräkningar se bilaga 7.  
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4.3 Aktiv uppvärmning 

 

4.3.1 Radiatorer 

Gratisvärme från solinstrålning, personlaster och verksamhetsel räcker inte för att värma upp 

byggnaden under uppvärmningssäsongen. För att värma byggnaden används radiatorer som värms 

med fjärrvärme.  

Fjärrvärmen levereras av Gävle Energi. Diagram 10 och 11 redovisar fjärrvärmeanvändningen för 

fridhemsskolan under perioden 2012-2014. Fjärrvärmeanvändningen är klimatkorrigerad. 

 

Diagram 10, Månadsvis klimatkorrigerad fjärrvärmeanvändning Fridhemsskolan 

Byggnadens specifika värmeanvändning uppgår till cirka 174kWh per m2. 

 

Diagram 11, Total klimatkorrigerad fjärrvärmeanvändning 2012-2013 
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4.4 Ventilation 
Fridhemsskolan består av 13 ventilationsaggregat, alla aggregat är av typ FTX med roterade 

värmeväxlare. Vid beräkning av Fridhemsskolans energibalans beräknas enbart ventilationsförluster 

under uppvärmningssäsongen, 15 September – 15 Maj. Se bilaga 11 för ventilationsberäkningar. 

4.4.1 Drifttider för ventilationsaggregat 

Drifttiderna för aggregaten är avlästa från dess respektive undercentral(DUC) alternativt tidigare OVK 

protokoll, se tabell 7. 

Tabell 7, Drifttider ventilationsaggregat Fridhemsskolan 

Betjänar Benämning Drifttimmar h/vecka Drifttid/vecka 

Klassrum, lärarrum 
811 

TA1-FF1 65 M-F: 05:00-18:00 

Gymnastik 813 FTX2 75 M-F: 07:00-22:00 
Sensorstyrd 

Matsal, Slöjd 812 FTX1 55 M-F: 06:00-17:00 

Extrabyggnad - 120 M-F: 00:00-00.00 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 816 

FTX3 Högfar: 40 
Lågfart: 128 

Hög M-F: 08:00-16:00, 
Sensorstyrd 

Låg M-F: 16:00-08:00 
Klassrum, 

paviljongbyggnad 816 
FTX4 Högfar: 40 

Lågfart: 128 
Hög M-F: 08:00-16:00, 

Sensorstyrd 
Låg M-F: 16:00-08:00 

L-S: 00:00-00:00 
Klassrum, 

paviljongbyggnad 816 
FTX 5 Högfar: 40 

Lågfart: 128 
Hög M-F: 08:00-16:00, 

Sensorstyrd 
Låg M-F: 16:00-08:00 

L-S: 00:00-00:00 
Klassrum, 

paviljongbyggnad 816 
FTX6 Högfar: 40 

Lågfart: 128 
Hög M-F: 08:00-16:00, 

Sensorstyrd 
Låg M-F: 16:00-08:00 

L-S: 00:00-00:00 
Klassrum, 

paviljongbyggnad 814 
FTX7 Högfar: 40 

Lågfart: 128 
Hög M-F: 08:00-16:00, 

Sensorstyrd 
Låg M-F: 16:00-08:00 

L-S: 00:00-00:00 
Klassrum, 

paviljongbyggnad 814 
FTX8 Högfar: 40 

Lågfart: 128 
Hög M-F: 08:00-16:00, 

Sensorstyrd 
Låg M-F: 16:00-08:00, 

 L-S: 00:00-00:00 
Klassrum, 

paviljongbyggnad 814 
LA1 65 

 
 M-F: 05:00-18:00 

 
Klassrum, 

paviljongbyggnad 818 
LA2 65 

 
M-F: 05:00-18:00 

 
Klassrum, 

paviljongbyggnad 817 
LA3  55 

 
 M-F: 07:00-18:00 

 
Klassrum, 

paviljongbyggnad 817 
LA4  55 

 
M-F: 07:00-18:00 
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4.4.2 Luftflöde och tryckfall 

Tabell 8 redovisar luftflödet för respektive aggregat samt tryckfallet över till- och frånluft. 

Tabell 8, Luftflöde och tryckfall för ventilationsaggregat 

Betjänar Benämning Luftflöde (q) m3/s Tryckfall tilluft/frånluft 
(Pa) 

Klassrum, lärarrum 
811 

TA1-FF1 2,8 53/105 

Gymnastik 813 FTX2 0,85 115/220 

Matsal, Slöjd 812 FTX1 1,575 45/176 

Extrabyggnad - 0,53 27/107 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 816 

FTX3 Hög: 0,225 
Låg: 0,085 

 
- 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 816 

FTX4 Hög: 0,280 
Låg: 0,085 

 
- 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 816 

FTX 5 Hög: 0,195 
Låg: 0,085 

 
- 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 816 

FTX6 Hög: 0,225 
Låg: 0,085 

 
- 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 814 

FTX7 Hög: 0,195 
Låg: 0,85 

 
- 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 814 

FTX8 Hög: 0,225 
Låg: 0,085 

 
- 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 814 

LA1  
0,260 

 
- 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 818 

LA2  
0,250 

 
- 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 817 

LA3  
0,230 

 
- 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 817 

LA4  
0,230 

 
- 

 

Luftflödet för respektive system mättes till största del via undercentralerna(DUC) och jämfördes 

sedan med tidigare OVK protokoll. Alla tryckfall som kunde mätas stämde bra överens med utsatta 

börvärden. Det luftflödet som anvisas är det största i respektive system och är även det värdet som 

används vid beräkning av ventilationsförluster och energibalans. 
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4.4.3Temperaturer och verkningsgrad 

Till- och frånluftstemperaturer mättes och avlästes när det var möjligt. På de små aggregaten i 

byggnad 814-818 fanns inga möjligheter att avläsa temperatur eller verkningsgrad via 

undercentralen. Tilluften fördelades via relativt stora deplacerade don vilket gav ett dåligt mätvärde 

med TSI-instrumentet. Verkningsgraden antogs därav till 70% för de små rumsaggregaten i byggnad 

814-818. På de större aggregaten i övriga byggnader kunde värmeväxlarnas 

temperaturverkningsgrader avläsas via undercentralen alternativt beräknas med ekvation 5. 

Utomhustemperatur var mellan 7-10°C vid mättillfället. Alla verkningsgrader stämmer inte exakt 

överens med ekvation 5 då de är avlästa från ventilationsaggregatets dataundercentral. 

 Temperaturer och verkningsgrad för varje enskilt aggregat redovisas i tabell 9. 

Tabell 9, Temperaturer och verkningsgrad för ventilation 

Betjänar Benämning Ttilluft 

°C 
Tfrånluft 

°C 
Tavluft 

°C 
Tute 

°C 

Verkningsgrad 
% 

Klassrum, 
lärarrum 811 

 
TA1-FF1 

 
19,7 

 
21,3 

 
13,4 

 
9,8 

 
66-70 

Gymnastik 813 FTX2 18,1 21,6 15 6,9 75 

Matsal, Slöjd 812 FTX1 18,7 22 - 10,5 60-65 

Extrabyggnad - 17,1 18,1 - 10,4 66 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 

814-818 

FTX3-FTX8 - 21,2 - 10,5 70 

Klassrum, 
paviljongbyggnad 

LA1-LA4 - 21 - 10,5 70 
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4.5 Ventilationsförluster 
Den totala mängd energi som går åt till ventilationen beräknas med ekvation 3 multiplicerat med 

antalet gradtimmar över ett år, för Gävle är det 121300 gradtimmar (Roland Forsberg). 

I diagram 12 och 13  redovisas energiåtgången och den totala fördelningen för varje enskild byggnad 

och aggregat. FTX3-FTX8 är små rumsaggregat som i denna tabell summerats. Detta gäller även LA1-

LA4. För fullständiga beräkningar se bilaga11 

 

 

Diagram 12, Ventilationsförluster Fridhemsskolan 

 

Diagram 13, Procentuell uppdelning ventilationsförluster Fridhemsskolan 
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Den totala energimängden för ventilationsförlusterna är cirka 102MWh.  

Fördelas energianvändningen för ventilationen mellan varje byggnad och dess area blirresultatet 

följaden, se tabell 10. 

Tabell 10, Energianvändning för ventilation per m2 

Byggnad Area 
m2 

Energianvändning 
ventilation kWh 

kWh/m2 

Klassrum, lärarrum 
811 

828 32842 39,7 

Gymnastik, Matsal, 
Slöjd 812-813 

836 20564 24,6 

Extrabyggnad 221 11489 52 

Klassrum 814-818 944 37274 39,6 
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4.6 SFP 
SFP-värdet är ett sätt att mäta hur effektiv elanvändningen är för fläktarna sett till luftflödet i 

systemet. Alla aggregats SFP-värde kan ses i tabell 11. FTX2 som hör till gymnastiken har det absolut 

största SFP-värdet. Det kan bero på feldimensionering i rörkanalerna vilket skapar ett högt tryck i 

systemet och därav krävs stora fläktar som trycker på för att leverera ny luft till lokalen. 

Överdimensionering kan också vara problemet. För nyinstallerade FTX-system ska SFP vara runt 2. 

Dessa system är betydligt äldre och de flesta får anses som godkände förutom FTX2, LA3 och LA4.  

Genom att minska SFP-värdet över aggregaten kan energi och pengar sparas. 

Beräkningsvärdena erhölls från OVK-protokoll för respektive ventilationsaggregat, se bilaga 5. 

Tabell 11, Fläkteffekt flöde och SFP-väre för ventilationsaggregat 

Benämning PtillkWh PfrånkWh qmaxm
3/s SFP-värde 

TA1-FF1 5,5 4 2,8 3,4 

FTX1 2,2 2,2 1,58 2,8 

FTX2 3 3 0,85 7 

FTX3 0,36 0,36 0,225 3,2 

FTX4 0,36 0,36 0,280 2,6 

FTX5 0,36 0,36 0,195 3,7 

FTX6 0,36 0,36 0,225 3,2 

FTX7 0,36 0,36 0,195 3,7 

FTX8 0,36 0,36 0,225 3,2 

LA1 0,37 0,37 0,260 2,8 

LA2 0,37 0,37 0,250 3 

LA3 0,67 0,67 0,230 5,8 

LA4 0,67 0,67 0,230 5,8 

 

Diagram 14 visar en överblick av aggregatens SFP-värde. 

 

Diagram 14, SFP-värde för respektive aggregat 
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4.7 Transmissionsförluster 
Transmissionsförlusterna genom klimatskalet är beräknat med hjälp av areor från ritningar, 

ytterarean har används för att kompensera för köldbryggor (Roland Forsberg). 

Konstruktionsritningar för byggnaden fanns varken hos Gavlefastigheter eller Gävle Kommun. En U-

värdestabell har därav används för hus byggda under 1960-talet, se bilaga 2. 

 Alla förlustberäkningar för transmissionsförlusterna redovisas i bilaga 12. 

Värmegenomgångskoefficient och total area för varje byggnadsdel redovisas i tabell 12. 

Tabell 12, Effektbehov transmissionsförluster 

Konstruktionsdel U-värde 
(W/m2,K) 

Area 
m2 

U*A 
(W/K) 

Tak 0,46 2828 1301 
Vägg 0,47 2182 1025 

Vägg under mark 0,58 88 51 
Golv 0,47 2828 1329 
Dörr 1,5 57 86 

Fönster 3 274 822 
Totalt   4614 

Den totala energiförlusten genom byggnadens klimatskal över ett år beräknas med ekvation 4. 

Årsmedeltemperaturen utomhus är 5 grader för Gävle och inomhustemperaturen valdes till 20 

grader, totalt antal gradtimmar är 121300.I tabell 13 redovisas transmissionsförlusterna för 

respektive konstruktionsdel. 

Tabell 13, Transmissionsförluster för respektive byggnadsdel 

Konstruktionsdel Tak Vägg Golv Fönster Dörr Totalt 

Förlust MWh/år 141,6 122 161,2 99,8 11,8 541  

 

Uppdelningen mellan de olika konstruktionsdelarna blir följande, se diagram 15. 

Den totala mängden transmissionsförluster dividerat med byggnads totala area resulterar i en förlust 

på 191 kWh/m2 

 

Diagram 15, Fördelning transmissionsförluster 
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4.8 Energibalans 
Byggnadens energibalans fås genom att summera byggnadens värmetillskott och värmeförluster. 

För att energibalansen ska gå jämnt ut har den ofrivilliga ventilationen antagits vara de resterande 

värmeförlusterna. 

Resultatet blir då följande, se tabell 14. 

Tabell 14, Energibalans Fridhemsskolan 

Värmetillskott MWh/år Värmeförlust MWh/år 

Radiatorer 492 Transmission 541 
Personlaster 52 Ventilation 102 

Solinstrålning 83 Tappvarmvatten 21 
Verksamhetsel 62 Ofrivillig ventilation 25 

Totalt 689 Totalt 689 
 

Värmetillskott 

Fördelningen mellan byggnadens energitillskott, se diagram 16. 

Den aktiva uppvärmningen från radiatorer är överlägset störst. 

 

Diagram 16, Fördelning värmetillskott 
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Värmeförlust 

Transmissionsförlusterna är den absolut största energiförlusten, den aktiva uppvärmningen täcker 

nästan all förlust från transmission, se diagram 17. 

 

Diagram 17, Fördelning värmeförlust 
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5 Besparingsåtgärder 
Genom att analysera byggnadens energibalans kan stora energibovar som transmissionsförluster 

identifieras. I detta kapitel kommer tre energieffektiviseringsförslag att presenteras. Åtgärderna som 

presenteras är teoretiskt beräknade, inga tester har utförts. Genom att sänka byggnadens 

energianvändning minskar belastningen på miljön samt att pengar kan sparas. 

5.1 Förslag 1 – 3-glasfönster 
Byggnadens fönster står för cirka20% av transmissionsförlusterna, 100 MWh per år. I dagsläget har 

skolan vanliga 2-glas fönster med ett u-värde antaget till 3. Att byta skolans fönster till 3-glas 

energifönster med ett U-värde på 1,2 kan spara mycket energi. Byte av fönster är som 

tilläggsisolering en stor investering som lönar sig på längre sikt. 

Byta till energifönster med 1,2 i U-värde skulle resultera i följande besparingar, se tabell 15. 

Tabell 15, Energibesparing 3-glasfönster 

Åtgärd U A Energibesparing 

Energifönster 3-glas 1,2 274 60 MWh 

 

Transmissionsförlusterna genom skolans fönster skulle minska med 60MWh per år vid byte till 3-

glasfönster med 1,2 i U-värde. Beräknat att 1kWh kostar 70öre besparas då 42000 kr per år.  

Viktigt att ha i åtanke är att värmeenergin från solinstrålning minskar i och med ett bättre fönster U-

värde, därav kan den aktiva uppvärmningen öka.  

5.2 Förslag 2 – Belysning 
Under besiktningstillfällena uppmärksammades att belysningen var på i nästan alla klassrum under 

hela dagen. Endast gymnastiken har sensorstyrd belysning. Resterande klassrum beräknades ha 

belysningen på under hela skoldagen vilket resulterar i cirka 2000 timmar per år. 

Genom att installera närvarostyrd belysning i hela skolan finns potential att spara stora mängder el 

till en liten investering. En halvering av belysningens drifttid skulle resultera i följande besparing, se 

tabell 16. 

Tabell 16, Besparing belysning 

Åtgärd Drifttid Effekt Elanvändning MWh 

Förändrad drifttid 1000 h/år 27 27 
Befintlig drifttid 2000h/år 27 54 

Grovt räknat besparas 27 MWh elenergi per år om belysningens drifttid halveras, detta motsvarar då 

cirka 27000kr. Detta är en relativt billig investering som kan återbetalas relativt snabbt. Viktigt att ha 

i åtanke är att minskad belysning kommer även minska värmeenergin från belysningen vilket gör att 

den aktiva uppvärmningen kan komma att öka. Lågenergilampor är något som kan motverka detta då 

de avger mindre värme. 
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5.3 Förslag 3 - Tilläggsisolering 
Tilläggsisolering av tak. Takets U-värde är antaget att vara 0,46 och 0,41. Skulle taket isoleras och 

därav minska U-värdet till exempelvis 0,2 kan stora energibesparingar göras per år, se tabell 17 och 

diagram 18. 

Tabell 17, Besparing tak, U-värde 

Åtgärd U 
(W/m2,K) 

Area 
m2 

Gradtimmar Total förlust  
MWh 

Besparing 
 MWh 

Tak 0,2 2828 121300 68,6 78  
 

 

Diagram 18, Besparing tak, U-värde 

Tilläggsisolera taket är givetvis ett ganska stort projekt men det genererar också till stora 

besparingar. Ett minskat U-värde från 0,46 och 0,41 till 0,2 skulle bespara 78MWh värmeenergi per 

år. Räknat att 1kWh värme kostar 70 öre besparas alltså 54600kr kr/ år. En investering på 1 miljon 

skulle då ha en återbetalningstid på drygt 18 år. 

5.4 Övriga åtgärder 
Det finns många småinstallationer som kan bespara energi och därav minska skolans driftkostnader. 

Snålspolande munstycken minskar vattenförbrukningen och då också uppvärmningen av 

tappvarmvatten.  

Byte till nya termostatventiler kan även de vara ett alternativ till att spara energi, de nuvarande 

radiatorerna har ett antal år på nacken och kan behöva ses över. Nya termostatventiler kan också 

skapa bättre inomhuskomfort för skolans elever och personal i och med en jämnare temperatur. 

Rengöring och justering av ventilationsaggregaten kan minska trycket i systemet och därav sänka 

fläktarnas elförbrukning. Rengöring av värmeväxlare kan även öka dess verkningsgrad och därav 

spara energi. 

5.5 Framtida projekt 
Fridhemsskolan består av väldigt många ventilationsaggregat. Paviljongbyggnaden med klassrum har 

ett ventilationsaggregat i varje rum. Det är bättre att använda ett större och effektivare 

ventilationsaggregat jämfört med många små, ökad verkningsgrad och lägre drift- och 

underhållskostnader kan då erhållas(Roland Forsberg). Detta är något som måste beräknas 

noggrannare och projekteras men kan helt klart vara något att titta på i framtiden. 
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6 Diskussion 
Detta arbete är huvudsakligen ägnat åt att beräkna en energibalans för Fridhemsskolan. 

Energibalansen har sedan används som underlag för att kartlägga energianvändningen och lägga 

fram energibesparingsförslag.  Vid beräkning av byggnadens energibalans har många antaganden och 

uppskattningar gjorts och därav finns många felkällor. 

Dessa har i största möjliga mån beaktas men påverkar fortfarande resultatet. 

Arbetsmetoden jag har använt har fungerat bra andra alternativ som eventuellt hade varit intressant 

att göra vore en simulering av byggnaden med hjälp av ett simuleringsprogram, exempelvis IDA ICE. 

6.1 Felkällor 
All värmeavgivning från elektriskt utrustning är väldigt grovt beräknat detta gäller även dess 

drifttider. Eftersom energibalansen blev relativt jämn får de beräknade värdena anses som 

godkända.  

Eleffekten för de flesta apparater är endast utvalda schablonvärden, exempelvis mikrovågsugn, kyl 

och frys etc. Den största felkällan är troligtvis skolkökets eleffekt som uppskattades till 15kW vilket är 

ett schablonvärde taget från ett liknande arbete. 

Byggnaden är byggd på 60-talet och utifrån detta har U-värden valts via tabell för standard under 60-

talet. Några nya byggnationer finns dock på Fridhemsskolan, exempelvis fläktrummet för 

gymnastiken samt extrabyggnaden. U-värdena för dessa nybyggnationer är troligtvis lägre men 

antogs de vara desamma som för övriga byggnader. 

Den antagna inomhustemperaturen kan även diskuteras. Ett problem i skolor är ofta att det blir för 

varmt eftersom många personer vistas i samma lokal. Hade en högre inomhustemperatur används 

vid beräkningarna skulle transmissionsförlusterna blir större. Detta är dock en av många felkällor som 

påverkar precisionen på arbetet. 

Extrabyggnaden är en nyare byggnation som tillhör fastigheten. Denna fastighet fanns ej med på 

några av ritningarna och areor fick därför mätas med en lasermätare. Detta kan medföra till att arean 

inte är exakt och då också påverkar byggnadens förluster och tillskott. Ritningar med sidovinkel 

saknades också på paviljongbyggnaden, därför fick även fönster- och takhöjden mätas med laser 

vilket kan påverka precisionen på resultatet. 

Skolans besökstider är även dessa väldigt osäkra då alla personer vistas i skolan under varierande 

tider. Besöksstatistiken är därför högst osäker och påverkar då värmealstringen från människorna 

som vistas i skolan. Elevernas och personalens värmeavgivning är också högst oklar då dess aktivitet 

bara är grovt antagna värden, inga mätningar eller studier har gjorts över elever och personalens 

aktivitetsnivå. 

Något som är viktigt att nämna gällande transmissionsförlusterna genom taket är att 

himmelstrålningen helt försummas vid beräkning av energibalansen, detta eftersom beräkningarna 

är väldigt osäkra. Himmelstrålningen beräknas vara 15% av de totala transmissionsförlusterna genom 

taket(Roland Forsberg). 

En felberäkning upptäcktes sent in i arbetet gällande belysningens drifttid, drifttiden har beräknats 

över hela året istället för under uppvärmningssäsongen. Denna felberäkning kan dock bortses 

eftersom himmelstrålning inte beräknades. Hade himmelstrålning tagits i beaktande och 

belysningens drifttid ändrats hade energibalansen blivit ungefär den samma. 
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Alla dessa felmarginaler tillsammans gör att energibalansen för Fridhemsskolan är högst osäker. De 

beräknade besparingarna får då också klassas som grövre uppskattningar. 

Mätresultat och beräkningar är därav avrundade till närmaste heltal i och med osäkerhet på många 

parametrar. 

6.2 Ventilation 
Några av byggnadens ventilationsaggregat är som nämns i resultatet närvarostyrda. Grova 

uppskattningar gjordes över närvaron då det var väldigt svår att veta när de var lektion eller inte, 

samt att närvaron varierar dag för dag. Detta påverkar också givetvis mätsäkerheten. 

De aggregat som var tidsstyrda hade i många fall olika drifttider när mätningar och OVK-protokoll 

jämfördes. Skolans vaktmästare hade också en uppfattning om aggregatens drifttider. Det värdet 

som dataundercentralerna visade har i största utsträckning används vid beräkningar. Eftersom de 

skiljde sig mellan vissa parametrar i OVK-protokollet och avläsning på undercentralen kan möjligtvis 

andra parametrar vara osäkra, exempelvis flöden, tryck etc. 

Ritningar över byggnadens ventilationssystem saknades och därav fick OVK-protokoll samt avläsning 

av dataundercentraler användas som grund till beräkningarna. Om ventilationsritningar hade varit 

tillgängligt hade mer specifika flöden kunna beräknas för exempelvis enskilda rum. 

Några mätningar gjordes med en Svemaflow-mätare, detta mätinstrument slutade tyvärr fungera 

väldigt tidigt och resultatet från detta utelämnades tyvärr. 

Vid mätning av flöden i paviljongbyggnaden var ett rumsaggregaten avstängt under en av 

mätdagarna. Mätningen på detta aggregat  fick då göras senare när de yttre förutsättningarna inte 

var identiska med de tidigare tillfället. Vid det andra mättillfället var det också påsklov och skolan var 

stängd, inga personer vistades i lokalen. Troligtvis var då ventilationen på lågdrift under detta 

mättillfälle och därav användes flöden och temperaturer  från ett  identiskt rumsaggregat som 

underlag till ventilationsförlusterna. 

Enligt personalen så krånglade även ett av  rumsaggregatet och kunde under vissa dagar  vara helt 

avstängt. Denna information har dock helt utelämnats vid beräkning av energibalansen.  

Skolans ofrivilliga ventilation blev 4% av energiförlusterna. Om denna siffra är bra eller dåligt är 

väldigt svårt att avgöra med tanke på alla felmarginaler som finns. Mätning med IR-kamera kunde ha 

utförts för att identifiera stora luftläckage i klimatskalet och därav få en noggrannare inblick över den 

ofrivilliga ventilationen, men utfördes ej. Detta kan möjligtvis vara ett framtida projekt på skolan. 

6.3 Radiatorer 
Inga mätningar har gjorts på radiatorsystemet eller byggnadernas fjärrvärmecentraler. De 

klimatkorrigerade värdena från förbrukningsstatistiken över  fjärrvärmeanvändningen är det som 

används till energibalansen. Det använda värdet är taget från 2013, enligt förbrukningshistoriken är 

användningen ganska lika år för år men viktigt att nämna är att den inte är exakt. 

Fridhemsskolan är uppdelad på fyra byggnader, huruvida fjärrvärmen fördelas mellan byggnader är 

oklart då endast den totala fjärrvärmeanvändningen loggats. 
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6.4 Åtgärder 
Energibesparingsåtgärderna i detta arbete är ej utformade efter fastighetsägarens intressen. 

Åtgärderna är endast utförda för att bespara energi och minska drift och underhållskostnader från 

stora värmeförluster i byggnaderna.  

Om åtgärderna tilläggsisolering, byte av fönster samt minskad belysning skulle detta påverka 

tillskottet av energi genom fönster samt minskade läckage och transmissionsförluster genom 

väggarna. Detta kan då generera i en ökad inomhustemperatur vilket absolut inte är något man 

strävar efter i skollokaler som ofta har problem med hög inomhustemperatur.  

Det finns flertalet studier som visar på att belysning, luftkvalitet och temperatur är viktiga 

parametrar som påverkar elevernas inlärningsförmåga och välmående (Yang, et al 2013). 

För att motverka en ökad inomhustemperatur skulle högre krav behövas ställas på skolans 

ventilation. 

Besparingsåtgärderna är således väldigt lokala och påverkar inte andra energisystem i samma 

område.. 

Besparingar av värme och elenergi är givetvis bra för fastighetsägaren sett till ett ekonomiskt 

perspektiv. Det påverkar dock också det globala energisystemet. En minskad energiförbrukning 

medför även att el- och värmeproduktionen från Sveriges kraftvärmeverk minskar. Om regeringens 

och EU’s energimål ska uppnås är det viktigt att göra energieffektiviseringar i lokalbyggnader som på 

så sätt minskar dess energianvändning och påfrestningen på miljön. 

Tyvärr fanns inga fakturor över den inköpta fjärrvärmen och elen. Hade detta varit tillgängligt kunde 

mer specifika ekonomiska beräkningar ha gjorts., även gällande åtgärdsförslag. 
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7 Slutsats 
Fridhemsskolans energiförluster beräknades i detta arbete till 689MWh per år. De förslagna 

åtgärderna skulle minska byggnadens energianvändningen med 165MWh. Detta motsvarar cirka 

123600kr per år beräknat att 1 kWh el kostar 1kr och 1kWh fjärrvärme kostar 70öre. 

Resultatet visar att det finns möjlighet att göra stora energibesparingar på skolans stora förlustdelar. 

Genomförs de förslagna åtgärderna kan den inköpta värmeenergin minska med 28% och den inköpta 

elenergin med 14%. 

Byggnadens aktiva uppvärmning täcker nästan den största förlustfaktorn på Fridhemsskolan, 

transmissionsförlusterna. Den näst största energiförlusten sker via ventilationen.  

 

Diagram 19, Värmeförlust 
 

 

Diagram 20, Värmetillskott 
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