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Sammanfattning 

 
Arbetet syftar till att åskådliggöra energianvändningen i Masurgårdens förskola samt 

kontrollera om fastighetens energisystem används optimalt. Kartläggningen syftar till att 

förse fastighetsägaren med beslutsunderlag för framtida investeringskalkyler och energi-

besparingsåtgärder. 

 

En modell av fastigheten skapades i energisimuleringsprogrammet IDA ICE, klimat-

skalet återskapades från konstruktionsritningar, belysning och personbelastning inven-

terades på plats. Resterande indata var baserat på nyckeltal från tidigare studier och 

schablonvärden.  
 

Simuleringsresultaten visar att fastigheten inte är i behov av några större investeringar i 

energibesparande åtgärder. Men det konstateras att en årlig energibesparing på 5308 kWh 

(5,6 %) är möjlig genom en sänkning av uteluftsflöde under vintermånaderna och genom 

att byta ut radiatortermostaterna mot nya. Åtgärderna leder även till en förbättring av 

inomhusmiljön och tros minska problemen med torra slemhinnor under vintermånaderna 

hos brukarna.  



 

 

Abstract 

 
This work aims to illustrate the use of energy in Masurgårdens förskola and verify that 

the property's energy is used optimally. The survey seeks to provide the landlord with 

decision support for future investment calculations and energy saving measures. 

 

A model of the building is created in the energy simulation program IDA ICE, the 

building envelope was recreated from the buildings blueprints, lighting and personal load 

was inventoried. The remaining input data were taken from previous studies or from 

standard values. 

 

Simulation results show that the building is not in need of significant investment in energy 

saving measures. But it is found that annual energy savings of 5308 kWh (5.6%) is 

possible by lowering the outdoor airflow during winter months and by replacing the 

radiator thermostats with new ones. The measures also leads to an improvement of indoor 

environment and is believed to reduce the problem with mucosal dryness on the buildings 

occupants during the winter months. 
  



 

 

Förkortningar 

 
SFP Står för ”Specific Fan Power” och är ett nyckeltal som beskriver en fläkts 

elverkningsgrad i kW/m3 luftflöde. 

BBR Boverkets byggregler är en samling föreskrifter som definierar svenska 

byggnormer och standarder vid ny- och ombyggnation. 

Atemp Andel golvarea i en byggnad som avses värmas till över 10 °C.  

FTX Är en ventilationslösning med mekanisk till- och frånluft med värmeåter-

vinning. 

BIM Byggnadsinformationsmodellering, en byggnads konstruktions och install-

ationsritningar är ritade i 3-D och innehåller information som t.ex. flöden 

och U-värden. 

IFC Står för ”Industry Foundation Classes” och är ett filformat som används för 

att byta information mellan CAD-progam och andra mjukvaror.  
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1 Inledning 
 

En energikartläggning av Masurgårdens förskola har genomförts med syfte att utreda 

fastighetens energiprestanda, arbetet har utförts på uppdrag av Gavlefastigheter. Den här 

rapporten kommer att redovisa Masurgårdens energianvändning och föreslå relevanta 

åtgärder för energi- och kostnadsbesparingar, samt åtgärder för ett bättre inomhusklimat. 

 

1.1 Bakgrund 
 

I takt med att utvecklingsländer industrialiseras och världens befolkningsmängd fortsätter 

att stiga [1], så ökar även den globala energianvändningen. De globala utsläppen av 

koldioxid (CO2) från bränsleförbränning har ökat med 49,3 % från 90-talets nivåer [2]. I 

länder som Vietnam och Bangladesh har utsläppen ökat med 698,6 % respektive 298,9 

%. Ökningen har skett från låga nivåer 17,2 Mton CO2 respektive 13,6 Mton CO2 (jämför 

Sverige 52,8 Mton CO2) men är ett orosmoment då utsläpp från utvecklingsläder ökar i 

snabbare takt än de moderna industriländernas utsläppsminskning. 

 

Den ekonomiska krisen 2008 slog hårt mot Europas ekonomier och påvisade brister i 

användningen av naturtillgångar och bränsle. Ett stort behov av fossila bränslen, gör att 

europeiska invånare och industrier blir väldigt exponerade mot energimarknaden, 

eftersom den inhemska tillgången av fossila bränslen är låg. Ett stort importbehov av olja 

och naturgas gör den europeiska energimarknaden volatil och känslig för yttre påverkan 

[3].  

 

För att säkerställa energitillförseln samt öka konkurrenskraften i den pågående glob-

aliseringen har den europeiska kommissionen satt upp mål för att reducera sitt 

energibehov genom effektivare energianvändning, de så kallade 20/20/20-målen. Målen 

syftar till att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % fram till 2020 (från 90-talets 

nivåer), att 20 % av den totala energianvändningen kommer från förnyelsebara bränslen 

samt öka energieffektiviteten med 20 %. Direktiven tros leda till skapandet av över 

1 miljon nya arbetstillfällen och agera som drivkraft åt den europeiska forskningen inom 

grön energi och energieffektivisering. Uppnås målen finns potential att minska olje- och 

gasimporten till EU med upp till 60 miljarder € [3]. Kommissionen har även upprättat 

långsiktiga mål för att minska effekterna av rådande klimatförändring, där EU avser 

minska utsläppen av växthusgaser med 80-95 % till 2050 [4]. 

 

I det svenska energisystemet tillförs årligen runt 600 TWh energi men det varierar, främst 

på grund av utomhustemperaturen [5]. Under 2011, som var 13 % varmare än ett normalår 

var energitillförseln 577 TWh. Endast 379 TWh kom slutanvändarna tillgodo, resterande 

198 TWh var energiförluster.  

 

Omvandlingsförluster i kärnkraftverk och distributionsförluster är de största energi-

förlusterna. Energianvändningen i Sverige brukar fördelas över 3 sektorer, transport-, 

industri- och bostads och servicesektorn. Energianvändning per sektor kan ses i figur 1, 

industrisektorn hade 2011 lika energianvändning som bostäder och service, 144 TWh 

vardera. El är det dominerande energislaget och bostads- och servicesektorn står för den 

största elanvändningen. Oljan används främst i transportsektorn där den används för 

tillverkning av drivmedel till fordonsflottan.  
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Figur 1: Slutlig energianvändning uppdelat på sektorer, 379 TWh [5]. 

 

I Sverige har det skett en minskning av oljeanvändning sedan 70-talet, främst på grund 

av prisökningar och nya styrmedel [5]. Sedan 90-talet har oljeanvändningen inom 

bostads- och servicesektorn minskat med 70 %, bland annat på grund av styrmedel från 

regeringen och EU. Användningen av fossila bränslen i den svenska bostads- och 

servicesektorn är inget problem, utan fokus ligger istället på att sänka energibehovet för 

drift och uppvärmning av bostäder och lokaler. Bostäder och lokaler står nämligen för 

nästan 90 % av den totala energianvändningen inom sektorn, varav 60 % används till 

uppvärmning och varmvatten. 

 

För att få ner energianvändningen inom bostads- och servicesektorn instiftade EU 

direktivet om byggnaders energiprestanda, som lagstadgats i Sverige genom Boverkets 

byggregler [5]. Direktivet styr minimum kraven för byggnaders energiprestanda och 

ställer krav på fastighetsägare att energideklarera sina fastigheter. Stigande energipriser 

(se figur 2) ökar intresset för energi- och klimatfrågan samt påverkar beslutsfattare och 

politiker att engagera sig och är ett bra argument för att energieffektivisera. 

Energipriserna har ökat mer eller mindre konstant sedan 1996 och prisökningarna spås 

fortsätta i takt med att den globala efterfrågan ökar. 

 

 
Figur 2: Energipriser för bostads- och servicesektorn 1996-2012, [5]. 

För att påskynda energieffektiviseringsarbetet så infördes 2012 energieffektiviserings-

direktivet efter påtryckningar från EU. Direktivet infördes i hela unionen och reglerar 

krav på byggnadsrenovering, samt mätning och fakturering av köpt energi för 

hushållskunder. Den offentliga sektorn har ett årligt renoveringskrav motsvarande 3 % av 
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golvarealet på fastigheter som är statligt ägda [6]. Avsikten är att den offentliga sektorn 

ska föregå med gott exempel och driva energieffektiviseringsfrågan. 

 

Energieffektivisering inom bostads- och servicesektorn genomförs normalt p.g.a. 

ekonomiska skäl eller lagstiftning [7]. Åtgärderna leder vanligtvis även till ökad inomhus-

komfort och reducerade utsläpp av växthusgaser, vilket borde vara av intresse för både 

ägare och brukare. 

 

1.2 Syfte 
 

Arbetets syfte är att kartlägga energianvändningen i Masurgårdens förskola för att få en 

god överblick av fastighetens energisystem samt upptäcka brister i energianvändningen. 

Att utifrån kartläggningen föreslå relevanta besparingsåtgärder och redovisa åtgärdernas 

lönsamhet i form av en pay off-tid. Samt diagnostisera uppkomsten av irritation i 

slemhinnor hos brukarna och känslan av ”torr” inomhusluft under vintermånaderna. För 

att uppnå syftet kommer arbetet utgå från följande frågeställning: 

 

 Hur används den köpta energin? 

 Finns det några brister i fastighetens klimatskal? 

 Används ventilationssystemet optimalt? 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Effektmätning av utrustning kommer inte att genomföras eftersom mätinstrument och 

erforderlig behörighet saknas, vilket innebär att allokering av processers elanvändning 

inte nödvändigtvis blir proportionell mot det verkliga fallet. Av samma anledning 

kommer det inte att genomföras någon trycksättning av byggnaden för att mäta läck-

luftflöde. 

 

1.4 Metod 
 

För kartläggning av fastigheten används energiberäkningsprogrammet IDA ICE. En 

digital modell av fastigheten skapas för att simulera byggnadens energiflöden över ett 

kalenderår. För att det simulerade energiflödet ska motsvara det verkliga fallet behövs 

mycket fastighetsdata, vilket införskaffades genom datasammanställning och kvali-

ficerade uppskattningar. Sammanställningen bestod av flera moment, bl.a. insamling av, 

ritningar, förbrukningsrapporter över årlig energianvändning (Värme, el och vatten) samt 

besiktningar av byggnaden. Insamlade uppgifter användes som indata till IDA ICE för att 

beräkna byggnadens energibalans över ett normalår. De simulerade resultaten jämfördes 

sedan mot byggnadens faktiska energianvändning för verifiering av resultaten. 

 

1.5 Objektbeskrivning 
 

Masurgården förskola (se figur 3) är belägen i ett bostadsområde i Södra Bomhus (Gävle), 

fastigheten är byggd 1980 och består av ett plan på 695 m2 (675 m2
Atemp). Fastigheten ägs 

och drivs av Gavlefastigheter, men är uthyrd till Gävle kommun.  

 

På vardagar bedrivs dagis/förskoleverksamhet i fastigheten mellan 06.30-18.00, dagiset 

huserar normalt ca 60 barn fördelat på 3 avdelningar med en personalstyrka på 11 

heltidsanställda. Under sommarmånaderna bedrivs sommardagis i fastigheten, på helger 
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och röda dagar håller verksamheten stängt. Värmesystemet består av radiatorer som drivs 

med fjärrvärme och fastighetens luftbehandlingssystem består av ett FTX-aggregat (LA1) 

av fabrikat PM-Luft som installerades -92, samt en separat frånluftsfläkt (FF1) för 

forcering vid matlagning i storköket.  

 

Enligt förbrukningsstatistik (bilaga 1) från Gavlefastigheter har fastigheten under tids-

perioden 2012-2014 en genomsnittlig energianvändning på 82269 kWh/år, klimat-

korrigerat motsvarar det 90467 kWh/år (84252 kWh 2012 och 96679 kWh under 2013). 

 

 
Figur 3: Masurgårdens förskola (Google maps, Streetview). 

 

2 Teori 
 

2.1 Energibalans 
 

För att uppnå ett komfortabelt inomhusklimat i byggnader måste energi tillföras för att 

kompensera byggnadens energiförluster. Då utomhustemperaturen är lägre än önskad 

inomhustemperatur måste energi tillföras. Likaså måste energi bortföras i de fall då 

utomhustemperaturen är högre än inomhustemperaturen. När önskat inomhusklimat råder 

är byggnadens energiflöden i jämvikt, vilket över ett kalenderår benämns som 

byggnadens energibalans. Energibalansen definieras med det enkla sambandet, årligt 

tillförd energi är detsamma som årlig energiförlust: 

 

Etillförd=Eförlust    [kWh/år]  (1) 

 

Energibalansen brukar vid projektering beräknas över ett normalår för att uppskatta en 

byggnads årliga energianvändning och energibehov. Ett normalår innebär ett år då utom-

hustemperaturen är lika ortens årsmedeltemperatur.  

 

2.2 Energiförluster 
 

Byggnadens energiförluster består av värmeförluster genom transmission, ventilation, 

luftläckage och avlopp. Förlusterna kompenseras genom att tillföra energi till byggnaden 

för att upprätthålla energibalansen. 
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2.2.1 Transmissionsförluster 

 

Transmissionsförluster är de värmeförluster som sker genom en byggnads klimatskal, 

d.v.s. ytterväggar, tak, golv, fönster och ytterdörrar. Förlusterna är relaterade till  

klimatskalets värmegenomgångskoefficient (U-värde) samt temperaturdifferensen över 

klimatskärmen. Det finns två alternativ för att minska en fastighets transmissions-

förluster, genom sänkning av inomhustemperaturen eller genom förbättring av klimat-

skalets U-värde: 

 

𝑈 =
1

∑𝑅
    [W/m2K]  (2) 

 

Där R är materialets värmemotstånd, vilket definieras som kvoten av materialets tjocklek 

(d) dividerat med materialets värmekonduktivitet (λ): 

 

𝑅 =
𝑑

𝜆
    [m2K/W]  (3) 

 

Transmissionsförluster beräknas separat för klimatskalets olika konstruktioner, trans-

missionsförlusterna för konstruktion ”x” beräknas genom att multiplicera U-värdet för 

konstruktion x (Ux) med areaandelen (Ax) av klimatskalet som består av konstruktion x. 

Produkten multipliceras sedan med temperaturdifferensen (Ti-Tu) över klimatskärmen: 

 

Qx =(Ux∙Ax)∙(Ti-Tu)   [W]  (4)

      

Ekvationen tar ingen hänsyn till köldbryggor i konstruktionerna, vilket leder till felkällor 

i resultatet. En köldbrygga är en konstruktionsdetalj som har kontakt med både den kalla 

och den varma sidan av en byggnads klimatskal. Studier av köldbryggors inverkan på 

byggnaders klimatskal visar t.ex. att köldbryggor i ytterväggar med träkonstruktion kan 

stå för mellan 7-27 % av ytterväggens totala transmissionsförluster. Köldbryggor 

uppskattas ofta eftersom arbetet med att identifiera och beräkna en fastighets totala köld-

bryggor är både komplicerat och tidskrävande. 

 

2.2.2 Ventilationsförluster 

 
Till ventilationsförluster räknas den energimängd som går åt för uppvärmning av under-

temporerad tilluft och den energimängd som lämnar byggnaden via avluften. I ett 

ventilationssystem med mekanisk till- och frånluft samt värmeväxling (FTX), innebär det 

den mängd värmeenergi som återstår efter värmeväxling och lämnar byggnaden genom 

avluftshuven.  

 

Genom värmeväxling i luftbehandlingsaggregatet återanvänds en stor del av värme-

energin i frånluften och återförs till tilluften, avluften som lämnar byggnaden får därmed 

en lägre temperatur. Energiförlusterna i ett FTX-system blir därför betydligt lägre än i 

ventilationslösningar utan värmeväxling, då avluften som lämnar byggnaden är 

rumstempererad. Ventilationsförlusterna korrelerar med ventilationsbehov, tempera-

turdifferens över klimatskalet och värmeväxlarens verkningsgrad. 
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2.2.3 Luftläckage 

 

Luftläckage är en form av ofrivillig ventilation som sker genom öppningar och otätheter 

i klimatskärmen, vid undertryck sker infiltration av kall luft in i byggnaden och vid 

övertryck sker läckage av varm luft. Den ofrivilliga ventilationen som uppstår vid 

öppning av dörrar och fönster påverkas av brukarbeteende och kategoriseras därför som 

en brukarrelaterad energiförlust [8]. Energiförluster som sker genom otätheter i klimat-

skalet, vanligen vid dåligt tätade dörrar, fönster- och väggkonstruktioner påverkas inte av 

brukarbeteende och klassas därför som fastighetsrelaterade energiförluster. 

 

2.2.4 Avloppsförluster 

 

Energiförlusten som uppstår när tappvarmvatten används och spolas ned i byggnadens 

spillvattensystem benämns som avloppsförluster. Kallvattentemperatur, brukarbeteende, 

typ av armatur samt avstånd från tappställe till varmvattencirkulation (VVC) eller 

varmvattenberedare är faktorer som påverkar tappvarmvattenanvändningen [8], vilket i 

sin tur påverkar energiåtgången. En liten del av värmen från tappvattnet kommer 

byggnaden tillgodo men hur stor andel är svårberäknat, i moderna energiberäknings-

program finns funktioner för att ta hänsyn till värmeavgivning från tappvattensystemet. 

 

2.3 Tillförd energi 
 

Byggnaden tillförs energi för att upprätthålla ett komfortabelt inomhusklimat och för att 

säkerställa fastighetens vitala funktioner. Som tillgång till tappvarmvatten och elektricitet 

för drift av verksamhetsrelaterad apparatur. Byggnaden tillförs även ”gratis” värmeenergi 

från solinstrålning och brukare, även kallat värmetillskott. 

 

2.3.1 Värmesystem 

 

Den huvudsakliga tillförseln av värmeenergi är normalt den energi som tillförs bygg-

nadens värmesystem för att upprätthålla den önskade inomhustemperaturen. När fjärr-

värme används som primär värmekälla köps värmeenergi till en ratio av 11, med det 

menas att 1 kWh värmeenergi köps och 1 kWh värmeenergi kommer byggnaden tillgodo. 

Vid användandet av värmepumpar köps elenergi som omvandlas till värme, ration kan då 

variera mellan 14, vilket är anledningen att energikraven för eluppvärmda fastigheter 

är hårdare ställda [9] än för övriga byggnader. 

 

2.3.2 Tappvarmvatten 

 

Värmebehovet för tappvarmvatten är strikt brukarrelaterat, vilket innebär att det varierar 

med brukarnas beteende. Vattenmätning sker normalt bara på inkommande kallvatten, 

separata mätningar måste därför utföras för att urskilja andel kallvatten som blir tapp-

varmvatten. Värmebehovet för varmvatten motsvarar i princip avloppsförluster adderat 

VVC- och stilleståndsförluster. 
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2.3.3 Driftenergi 

 

Till driftenergi räknas energianvändning från processer som är nödvändiga för att 

säkerställa byggnadens funktion, t.ex. el till cirkulationspumpar, fläktar, hissar, belysning 

i allmäna utrymmen och utomhusbelysning [8]. Användandet av driftel är normalt högre 

i fastigheter där värmeåtervinningssystem i luftbehandlingsaggregaten används, bl.a. 

eftersom värmeväxlaren ökar tryckförlusterna i systemet vilket ökar fläktarnas elanvänd-

ning. 

2.3.4 Verksamhetsenergi 

 

Till verksamhetsenergi räknas energianvändning (främst el) för apparater som används 

vid bedriven verksamhet i byggnaden. Hit räknas bl.a. elanvändning från datorer, 

arbetsplatsbelysning och köksutrustning [8], i princip all apparatur förutom fläktar, 

cirkulationspumpar, hissar och utomhusbelysning. Energianvändningen beror på vilken 

typ av verksamhet som avses bedrivas i lokalerna och av brukarnas beteende. 

 

Normalt omvandlas ungefär 70 % [10] av verksamhetsel till värme, vilket påverkar 

byggnadens värme- och kylbehov som under en stor del av året bidrar till ett värme-

överskott som måste vädras eller kylas bort. 

 

2.3.5 Värmetillskott 

 

En byggnads värmetillskott är värme som tillförs byggnaden utan kostnad och som sker 

oberoende av byggnadens värmebehov, hit räknas energitillskott från solinstrålning och 

personbelastning. 

 

Tillskott av solvärme sker framförallt genom fönster, solinstrålningen varierar över året 

och är som störst på sommaren då värmeenergin inte behovs [11]. Markiser, gardiner och 

persienner används för att minska värmetillskottet under sommarmånaderna. 

 

Personvärme är den värmeenergi som avges från brukare, värmeavgivningen korrelerar 

med brukarnas aktivitetsgrad och närvarotid. Vilket innebär att personvärmen är mer eller 

mindre konstant över året, förutsatt att verksamhetstider och personbelastning inte 

varierar i någon större utsträckning. 

 

2.4 BBR:s krav på lokalbyggnaders energihushållning 
 

Vid nybyggnation av lokalbyggnader gäller att byggnadens specifika energianvändning 

inte får överstiga 120 kWh/m2
Atempår i klimatzon I, 100 kWh/m2

Atempår i klimatzon II och 

80 kWh/m2
Atempår i klimatzon III. Klimatzonerna representerar region norr, mitt och 

söder, Gävleborgs län hör till klimatzon II [9].  

 

I lokaler där uteluftsflödet är högre än 0,35 l/s per m2
Atemp av hygieniska skäl får tillägg i 

den specifika energianvändningen göras. I klimatzon II innebär det ett tillägg enligt 

90(qmedel-0,35), där qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under upp-

värmningssäsong i l/s per m2
Atemp. Men qmedel får högst tillgodoräknas upp till 1 l/s och 

m2
Atemp [9]. 
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Nybyggnadskraven reglerar även byggnaders klimatskal, vars genomsnittliga värmegen-

omgångskoefficient inte får överstiga 0,6 W/m2K i någon av zonerna. 

2.4.1 Byggnadens specifika energianvändning 

 

Till Byggnadens specifika energianvändning räknas byggnadens grundläggande verk-

samhetsanpassade krav för uppvärmning, ventilation och tappvarmvatten [9]. Hushålls-

energi  som el för arbetsplatsbelysning och apparatur inräknas inte. 

 

2.5 Energianvändning i svenska skolor och förskolor, STIL2 
  

STIL2 [12] är ett sammarbetsprojekt från 2006 mellan Energimyndigheten och Boverket, 

där energianvändningen och inomhusklimat i svenska skolor och förskolor undersöktes 

med syfte att ta fram förbättrad statistik över det nationella skolbeståndet. 

 

Resultat från studien visar att elanvändning (exkluderat elvärme) i de undersökta för-

skolorna procentuellt fördelas enligt: belysning 31,2 %, fläktar 23,5 %, storkök 14 %, 

tvättutrustning 10,2 %, pumpar 5,2  %, pentry 4 %, persondatorer 1,1 % och övrigt 10,8 

%.  

 

Omvandlat till specifik elanvändning (kWh/m2, år) visar resultaten: belysning 22,2 

kWh/m2, fläktar 17,7 kWh/m2, storkök 9,9 kWh/m2, tvättutrustning 6,6 kWh/m2, pentry 

2,7 kWh/m2, persondatorer 0,8 kWh/m2, pumpar 3,6 kWh/m2, övrig verksamhetsel 2,1 

kWh/m2 och restpost 5,7 kWh/m2. 

 

Skolorna har en genomsnittligt luftomsättning på 2,3 oms/h med en standaravvikelse på 

1,1 oms/h och fläktarna har en genomsnittlig drifttid på 3528 h/år med en standardav-

vikelse på 1018 h/år. Genomsnittligt SFP-tal för fläktarna är 2,4 med en standardavvik-

else på 0,65. 

 

Medel U-värdet för skolor och förskolor har beräknats till 0,53 W/m2K med en standard-

avvikelse på 0,25 W/m2K. För skolor byggda mellan 1975 och 1983 pendlar medel U-

värdet för klimatskalet (inkluderat köldbryggor) mellan 0,32-0,46 W/m2K. 

 

Vid studien undersöktes även värmeinstallationers restaureringsbehov, det konstatera-des 

att 1 % var i behov av omedelbar restaurering, 12 % inom 1-2 år och resterande 87 % 

bedömdes vara i gott skick med restaureringsbehov tidigast efter >5 år. 

 

2.6 Inomhusmiljö 
 

En byggnads inomhusmiljö definieras av de miljöfaktorer som påverkar byggnadens 

brukare, en byggnads inomhusmiljö kan klassas som optimal när den inte uppmärksam-

mas av brukarna. Viktiga miljöfaktorer är luftkvalitet, belysning, temperatur och buller-

nivåer [13].  

 

Byggnader med dålig inomhusmiljö som orsakar problem hos brukarna vid vistelse i 

lokalerna under en längre tid benämns som sjuka hus. 
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2.6.1 Sjuka hus 

 

Sjuka hus är benämningen på en byggnad där brukare i större omfattning än normalt 

uppvisar symptom som torrhetskänsla i slemhinnor och hud, irritation i ögon, näsa och 

hals när de vistas i byggnaden. Sjuka hus symptom är kopplade till icke industriella 

arbetsplatser, som skolor, dagis och kontor. 

 

I inomhusluften finns alltid en stor mängd små partiklar som kan tränga ner i lungor, näsa 

eller hals och irritera. På partiklarna kan det även sitta molekyler av svårflyktiga ämnen 

bl.a.  allergener. Upplevelsen av ”torr luft” beror ofta på en hög koncentration av partiklar 

i luften [13]. För att minska problemen med höga partikelhalter i rumsluften krävs 

kontinuerlig städning av lokalerna, inte bara på golven även möbler och annan inredning 

måste hållas rena. Det är också viktig att tillgodose tillräcklig ventilation. 

 

Studier [14, 15] tyder på att byggnader med mekanisk ventilation har mer problem med 

sjuka hus-symptom än byggnader med naturlig ventilation. Studierna visade även att 

problemen var mer frekvent i byggnader med omblandande ventilation än med depla-

cerande. Orsakerna är inte helt fastställda men en förklaring kan vara att luftomsättningen 

har högre verkningsgrad vid deplacerande ventilation. En annan förklaring kan vara att 

lufthastigheterna är lägre vid deplacerande ventilation än vid omblandande, vilket orsakar 

mindre spridning av partiklar och damm i rumsluften. 

 

Resultaten visade inget tydligt samband mellan specifikt uteluftsflöde/person och upp-

komsten av symptom, men resultaten tyder på att ökad luftomsättning leder till mindre 

problem hos brukarna. Vilket stöder resultat från tidigare studier om att det är föroren-

ingar utsöndrade av byggnaden och dess inredning som är den främsta orsaken till 

problemen och inte föroreningar orsakade av brukarna [15]. 

 

2.6.3 Ventilationsföreskrifter 

 

Enligt arbetsmiljöverket [16] bör lokaler där brukare är den huvudsakliga förorenings-

källan samt där brukarna vistas mer än tillfälligt i lokalerna, ha ett uteluftsflöde på 7 l/s 

och person. För att ta hänsyn till andra föroreningar bör även ett tillägg på 0,35 l/sm2 

göras. 

 

Riktvärden som används vid projektering utöver arbetsmiljöverkets krav är bland annat 3 

oms/h för dagis och 4 oms/h för skolor [11]. 

 

2.7 Pay off-metoden 
 

För att bedöma energibesparande åtgärders lönsamhet används pay off-metoden, den 

årliga kostnadsbesparingen (a) i kr/år beräknas och divideras med investeringskostnaden 

(G) kr. Kvoten visar då investeringens återbetalningstid (P) i år. 

 

𝑃 =
𝐺

𝑎
    [år]  (5) 

 

Metoden är vanligt använd för sin enkelhet, metoden blir dock missvisande vid jäm-

förelse av investeringar med stor skillnad i tekniskt livslängd. Dyra investeringar med 
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lång livslängd blir nedprioriterade, eftersom återbetalningstiden beaktas utan hänsyn till 

investeringens livslängd. 

 

2.8 Energipris 
 

Här redovisas de energipriser som har använts för beräkning av pay off-tid vid energi-

besparande åtgärder. 

2.8.1 Fjärrvärme 

 

Tabell 1 redovisar fjärrvärmepriser från Gävle Energi för ett företag med en års-

förbrukning på >1000 MWh/år, för 2009 saknas data. Fjärrvärmepriser har tagits ur 

statistik från Svensk Fjärrvärme [17], momsen på 25 % har exkluderats från priset. 

Prisökningen mellan 2004-2013 har i egenomsnitt varit 1,2 %/år och fjärrvärmepriset har 

en stiganande trend, priset 52,8 öre/kWh bör därför användas för beräkning av pay off-

tid. 

 
Tabell 1: Fjärrvärmepriser i Gävle mellan åren 2004-2013, exkl. moms [öre/kWh] 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

40,8 40,8 40,8 40,8 43,2 52,76 49,6 51,2 52,8  
 

2.8.2 Elektricitet 

 

Elpriser har tagits från Vattenfall [18], priserna har sammanställts till årliga medel-värden 

exkl. moms och energiskatt. Elprisets medelvärde för perioden är 48,6 öre/kWh, till det 

adderas 29,3 öre i energiskatt och 24 öre i överföringsavgift. Summerat blir det slutliga 

elpriset 102 öre/kWh exkl. moms, omvandlat till kronor blir elpriset 1,02 kr/kWh. Elpriset 

har över perioden en pendlande trend, vid beräkning av pay off-tid bör därför medelvärdet 

användas. 

 
Tabell 2: Årsmedelvärden av rörliga elpriser i elområde 3 mellan åren 2008-2013, exkl. energiskatt, 

överföringsavgift och moms [öre/kWh] 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013

58,3 48,4 62,2 49,2 34,0 39,4 48,6  
 

2.9 Vanliga energibesparingsåtgärder 
 

Här presenteras vanliga energibesparingsåtgärder och generell information om invester-

ingarnas potential och tillämpbarhet. 

 

2.9.1 Yttervägg 

 

För att minska energiförlusten genom dåligt isolerade ytterväggar kan väggarna tilläg-

gsisoleras, det är möjligt att isolera både utifrån och inifrån. Utvändig tilläggsisolering är 

att föredra ur fukt- och energisynpunkt, eftersom köldbryggor isoleras och väggarna får 

en högre temperatur vilket minskar risken för kondensutfällning [19]. 
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Att tilläggsisolera ytterväggar har generellt stor energibesparingspotential då yttervägg-

ar utgör en betydande del av en fastighets klimatskal. Åtgärden bör alltid undersökas för 

äldre fastigheter och för fastigheter som konstruerats för sommarbruk men som nu 

används året om. Fastigheter byggda efter oljekrisen på 70-talet är relativt välisolerade 

[12], där bör i förstahand åtgärder med högre ekonomisk lönsamhet utforskas [7]. Att 

tilläggsisolera i samband med renovering av fasaden ökar investeringens lönsamhet [19] 

eftersom arbetskostnaderna minskar. 

 

Höga investeringskostnader och lång pay off-tid är generella barriärer för implemen-

teringen av effektiviseringsåtgärder, även i de fall då åtgärderna är lönsamma [20, 21]. 

Låg tillgång till investeringskapital tros vara den bidragande faktorn, små- och medelstora 

företag tenderar också att favorisera effektiviseringar med kort pay off-tid. 

 

2.9.2 Tak 

 

Att tilläggsisolera vindsbjälklaget är en populär energibesparingsåtgärd som i gamla 

byggnader är väldigt kostnadseffektiv [7], framförallt i de fall då takkonstruktionen är 

isolerad med mindre än 150 mm minerallull eller med 250 mm sågspån [19]. Vid 

tilläggsisolering av kallvindar är det dock viktigt att vinden är tillräckligt ventilerad för 

att tillgodose god fukttransport, annars uppstår risk för kondensutfällning i bjälklaget. 

 

2.9.3 Fönster  

 

Att byta fönster är vanligtvis en kostsam investering, men ett byte från 2-glas till 

lågenergifönster är generellt en bra investering [7, 22]. Ett 2-glas fönster har normalt U-

värdet 2,9 W/m2K,  3-glas fönster 1,9- medan lågenergifönster har U-värden under 1,2 

W/m2K [12]. När ett fönster måste bytas p.g.a. förbrukad livslängd, lönar det sig gene-

rellt att byta till ett lågenergifönster. 

 

2.9.4 Golv 

 

Energiförluster genom golv kan minskas genom att tilläggsisolera golvbjälklaget, men 

det är bara effektivt i byggnader med kryp- eller torpargrund samt i hus som är byggda 

på plintar [19]. Där bjälklaget kan isoleras underifrån, vilket leder till en lägre temperatur 

i krypgrunden. Vid sådana åtgärder är det viktigt att krypgrunden ventileras väl för att 

minska risken för fuktproblem. Vid tilläggsisolering ovan bjälklag får golvbjälklaget en 

lägre temperatur, vilket ökar risken för fuktproblem. Åtgärden är också kostsam vilket 

gör den överflödig. 

 

2.9.5 Ventilation 

 

Att injustera fläktars drifttid efter verksamhetstider är en energibesparingsåtgärd som är 

väldigt lönsam. Möjligheten att styra ventilationen efter verksamhetstider borde alltid 

undersökas om det inte redan tillämpas. Det krävs normalt ingen investering, endast några 

timmars arbete för injustering av luftbehandlingsaggregatet. 

 



 

22 

 

Då fastigheter är överventilerade kan ventilationsflödet sänkas, förutsatt att det inte 

uppstår fuktproblem som en följd av höjd luftfuktighet. Luktproblem kan även uppstå 

som följd av ett sänkt ventilationsflöde. 

 

Regelbundna byten av från- och tilluftsfilter minskar tryckfallet över filtret vilket leder 

till lägre elanvändning i aggregatets fläktar, filtren bör bytas 1 ggr/år. Att byta efter 

pollensäsongen är att föredra ur hygienisk synpunkt med hänsyn till allergiker. I samband 

med filterbyten bör även värmeväxlaren rengöras för att upprätthålla värmeverknings-

graden. 

 

2.9.6 Radiatorsystem 

 

Traditionella radiatortermostater kan tappa sin reglerförmåga med tiden och därmed öka 

värmeanvändningen i ett radiatorsystem. Den tekniska livslängden för en termostat är 

mellan 15-20 år [23]. Energibesparingen är svår att beräkna då den varierar med 

ventilernas och termostaternas kvalité och skick.  

 

Danfoss som är tillverkare av ventiler och termostater utlovar en årlig energibesparing i 

radiatorsystemet på 8 % vid byte av gamla termostater. Ventilhuset bör även motioneras 

vid byte av termostaten för att säkerställa god reglerförmåga. Ett byte av termostaten leder 

till ökad inomhuskomfort i form av ett jämnare inomhusklimat, till följd av värme-

systemets ökade reglerförmåga. 

 

Kostnaden för att byta en termostat och motionera ventilhuset varierar med val av 

ventiltyp, fabrikat och val av montör. Men vanligt är att räkna med 400 kr exkl. moms för 

både termostat och montering, priset för enbart termostaten ligger runt 200 kr. 

 

3 Simuleringsprogram 
 

För upprättandet av byggnadens energibalans har energisimuleringsprogrammet IDA ICE 

använts för att simulera byggnadens energiflöden. Beräkningsprogram är att föredra vid 

energikartläggningar då programmen är avancerade och hanterar dynamiska beräkningar. 

 

3.1 IDA ICE 

 
IDA ICE är ett byggnadssimuleringsprogram som framförallt används för att studera 

inomhusklimat i byggnader, men programmet används också för att simulera byggnaders 

årsenergibehov. IDA ICE är utvecklat av EQUA Simulations AB som är ett privatägt 

svenskt bolag, med en kundkrets som innefattar stora bolag inom byggsektorn bl.a. 

Ramböll, Sweco, ÅF och Skanska [24]. Programmet används även frekvent av forskare 

vid vetenskapliga studier av byggnaders energiprestanda [25] och termisk komfort [26]. 

 

För att nyttja programmets simuleringsverktyg skapar användaren en 3-D modell av 

aktuell byggnad. Fastighetsstruktur som väggar, fönster och dörrar skapas i ett grafiskt 

gränssnitt. Konstruktionerna kompletteras sedan med specifik konstruktionsdata genom 

ett textbaserat gränssnitt. IDA ICE stöder filformatet IFC, vilket innebär att BIM 

projekterade byggnader kan importeras som färdiga modeller. 
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Data över brukarbeteenden, önskat inomhusklimat, ventilationsflöde etc. specificeras av 

användaren och sätter randvillkor för simuleringarna samt skapar klimatzoner. 

Programmet tar hänsyn till värmeavgivning från konvektion, strålning och ledning inom 

varje klimatzon och hanterar värmeöverföring mellan klimatzonerna. Vilket gör att 

termisk komfort (enl. Fangers komfortindex), värme- och kylbehov kan beräknas ner på 

rumsnivå. 

 

Vid beräkning av årlig energianvändning används klimatdata över önskad ort, IDA ICE 

innehåller klimatdatafiler för en del städer. Om önskad stad saknas kan klimatdata köpas 

från meteorologiska institut bl.a SMHI. Datafilen innehåller timvärden för utomhus-

luftens temperatur, vindhastighet, relativa fuktighet och solinstrålning. 

 

4 Modellen 
 

Fastigheten modelleras genom att importera en planritning över byggnaden till IDA ICE. 

Modellen byggs med ritningen som underlag för att uppnå korrekta proportioner, vägg- 

och fönsterhöjder antecknas från sektionsritningar samt platsbesök. Fasadens kortsidor 

modelleras mot norr respektive söder för att solinsstrålning ska överensstämma med det 

verkliga fallet. Byggnadens vindprofil valdes till ”suburban”, då fastigheten är belägen i 

förorten och omgivningen antas vara representativ. 

 

 
Figur 4 Modell av Masurgården Förskola 

 

Då klimatdata över Gävle saknades i EQUA-solutions databaser, användes istället klimat-

data över Söderhamn från International Weather for Energy Calculations 2.0 (IWEC 2). 

Söderhamn är en kuststad med liknande utomhusklimat som Gävle, med skillnaden att 

orten är belägen 8 mil norr om Gävle och har en något lägre årsmedeltemperatur. 

 

4.1 Klimatskal 
 

För information om tak-, golv- och väggkonstruktioner kontaktades Gävle stadsarkiv. 

Stadsarkivet arkiverar bygghandlingar över det kommunala fastighetsbeståndet, hand-

lingarna är offentliga så de är tillgängliga för allmänheten. Konstruktionsritningarna (se 

bilaga 2) användes för indata till respektive konstruktion. 

 

För att ta fram U-värdet för fönstren besiktades fastigheten, fönstertypen undersöktes och 

det konstaderades att de var av typ 3-glas. U-värdet uppskattades till 1,9 W/m2K, med 

underlag från STIL2 rapporten [12] där Energimyndigheten och Boverket undersökt 

energianvändningen i svenska skolor och förskolor. Fönstrets solfaktor är satt till 68 % 

vilket är standard för 3-glas fönster i IDA ICE. 
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U-värde för Ytterdörr har sats till 1,7 W/m2K, i enlighet med uppskattningar gjorda i 

BETSI rapporten [27] där Boverket bl.a. undersökt byggnaders tekniska utformning. 

 
Tabell 3: Byggnadens klimatskal 

 

4.1.1 Köldbryggor 

 

Köldbryggor väljs till att vara ”typiska” detta ökar bl.a. U-värdet för fönster med 0,03 

W/K och meter omkrets, för ytterväggshörn med 0,08 W/K och meter anslutande vägg. 

Konstruktionernas U-värden inkluderat köldbryggor överensstämmer med U-värden för 

liknande förskolor från 80-talet [12]. 

 

4.2 Ventilation 
 

Luftbehandlingssystemet består av ett FTX-aggregat och en separat frånluftsfläkt för 

köksventilation vid matlagning. Ventilationsflöden sammanställdes från planritningar 

och OVK-protokoll som tillhandahölls av Gavlefastigheter. Det utfördes även kontroll-

mätningar på ventilationen för att säkerställa legitimiteten i värdena. 

 

FTX-aggregatet har ett grundflöde på 3785 m3/h tilluft och 3810 m3/h frånluft med drifttid 

mellan 05.30-17.30 på vardagar, borträknat röda dagar med hjälp av semesterfunktionen 

”holidays” som finns tillgänglig i IDA ICE. Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad 

sätts till 70 % och fläktarnas SFP sätts till 2,4 kW/(m3/s), baserat på medelvärdet över 

fläktars elverkningsgrad i STIL2-studien [12]. 

 

Grundbörvärde för tilluften i FTX-aggregatet är 20 °C med kompensering för utomhu-

stemperaturen enligt tabell 1, vilket antecknades från driftdokumentation i fläktrummet. 

 
Tabell 4: Kompensering börvärde 

Tute [°C] Tkomp. [°C] 

-10 2 

0 1 

20 0 

25 3 
 

Värmeavgivning från fläktarna antas bidra med en temperaturhöjning av tilluftstempe-

raturen med 1 °C, indata till programmet blir därför ett grundbörvärde på 19 °C. 
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Frånluftsfläkten har ett flöde på 1150 m3/h med en drifttid på 2 h/verksamhetsdag, FTX-

aggregatet får då ett ökat tilluftsflöde på 1080 m3/h för att motverka undertrycket som 

bildas medan frånluftsfläkten är i drift. Frånluftsfläken antas ha SFP 0,6 kW/(m3/s) vilket 

är nybyggnadskravet för frånluftsfläkar utan värmeåtervinning vid nybyggnation. 

 

Arbetsmiljöverkets ventilationskrav motsvarar för byggnaden ett uteluftsflöde på 2640 

m3/h, byggnadens grundflöde på 3785 m3/h (2,4 oms/h) är därmed godtyckligt. 

 

4.2.1 Luftläckage 

 

Luftläckage vid 50 Pa trycksättning uppskattas till 3.9 [oms/h] baserat på resultat från en 

finsk studie från 2008 [28] där tryckmätningar utförts på 100 st trähus. Resultaten 

korrelerar även med resultat från en brittisk studie då mätningar utfördes på byggnader i 

5 olika länder [29]. Att uppskatta flödet anses vara en godtycklig metod eftersom 

mätvärden och utrustning för beräkning saknas.  

 

Det brukarrelaterade luftläckaget beräknas genom uppskattning av öppningsfrekvensen 

för ytterdörrar, vädringsförluster försummas i enlighet med slutsatser i Sveby [8] kring 

ofrivillig ventilation. Öppningsfrekvensen uppskattas till 15 min/dag då verksamhet 

bedrivs i fastigheten, öppningsschemat appliceras endast på entrédörrar (4 st). Vilket är 

en uppskattning med hänsyn tagen till 71 brukare med varierande ankomsttider samt 2 st 

utomhusraster/dag. 

 

4.3 Radiatorsystem 
 

Ideala vätskeburna radiatorer placeras i uppvärmda utrymmen, radiatorsystemets värme-

kurva (se tabell 5) antecknades från driftdokumentation i fläktrummet och används som 

indata till IDA ICE. Då programmet inte beräknar elanvändning för cirkulationspumpen 

vid ideala förhållanden används nyckeltalet 3,6 kWh/m2
Atemp [12] 

 
Tabell 5: Värmekurva radiatorsystem 

Tute [°C] Tradiator [°C] 

-20 61 

-14 57 

-12 55 

-8 53 

-4 50 

0 47 

18 20 
 

Radiatorsystemet är inställt för att uppnå en inomhustemperatur på 22 °C i alla uppvär-

mda utrymmen (Atemp), vilket innefattar fastighetens alla utrymmen borträknat fläktrum 

och soprum där aktiv uppvärmning saknas. 
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4.4 Tappvarmvatten 
 

Enligt Gavlefastigheters förbrukningsrapport för 2012 och 2013 (se bilaga 1) uppgick 

vattenförbrukningen till 464 respektive 470 m3, vilket ger en medelförbrukning på 467 

m3/år. Andelen varmvatten av den totala tappvattenförbrukningen varierar med brukarnas 

beteende, vilket gör den svår att beräkna. Tidigare mätningar [8] utförda på 

kontorsfastigheter visar att andelen varmvatten normalt är ca 22 %. Då liknande 

mätningar saknas för förskolor används samma värde. Varmvattenförbrukningen blir då 

103 m3/år som vid inmatning till IDA ICE omvandlas till 0.148 m3/m2,år. 

Stilleståndsförluster i vattenledningarna antas vara 0,5 W/m2, vilket kan tillgodoräknas 

byggnaden. Börvärde för tappvarmvatten är 55 °C, inkommande kallvatten har 

temperaturen 5 °C. 

 

4.5 Verksamhetsel 
 

Verksamhetshel fördelas i elanvändning för belysning och elanvändning för hushålls-

el/apparater. 

4.5.1 Belysning 

 

Ljuskällor identifieras genom besiktning av fastigheten, endast primära ljuskällor (arm-

aturer i taknivå) noteras och används vid simulering av energibehovet. Spotlights och 

väggarmaturer var generellt urkopplade eller sparsamt använda, varför de utelämnas vid 

simulering. Installerad effekt i bruksutrymmen är 6373 W och i förråd, sop-, städ-, 

omklädnings- och duschrum är 270 W. Värmeavgivning från armaturer sätts till 70 % 

[10] av belysningens elanvändning. 

 

Drifttid för generell belysning sätts till 9 h/dag vilket motsvarar 80 % av verksamhet-

stiden. Drifttid för belysning i förråd, sop-, städ-, omklädnings- och duschrum uppskattas 

till 1 h/vardag. All belysning antas vara helt avstängd från 15:e maj till 15:e augusti då 

solinstrålningen är som högst, vilket gör belysningen överflödig. 

 

4.5.2 Hushållsel 

 

Indata för hushållsel tas från STIL2 rapporten [12] och är medelvärden i form av nyckeltal 

från 37 förskolor, vilka anses representativa för det nationella beståndet. Elförbrukning 

för pentry, tvättutrustning och datorer sätts till 10,1 kWh/m2Atemp, för elförbrukning i 

storköket används nyckeltalet 9,9 kWh/m2Atemp. Värmeavgivning från hushållsel sätts till 

70 % [10]. 

 

4.6 Personvärme 
 

Brukarna (60 st barn och 11 st lärare) antas vara på dagis 9 h/verksamhetsdag d.v.s. alla 

vardagar med undantag för röda dagar, varav 8 h spenderas inomhus. Lärare antas avge 

125 W vilket är avgiven värmeeffekt för en stående person [30], barnen antas avge 60 

W/person [10] och all värmeavgivning antas komma byggnaden tillgodo. Effekterna 

sammanställs och viktas mot antalet personer för att få medeleffekten 70 W, vilket 

omvandlas till 0,7 Met/person vid inmatning till IDA ICE. 
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5 Resultat 
 

I resultatet redovisas först klimatskalets transmissionsförluster, därefter byggnadens 

värmebalans och energifördelningen av köpt energi. Slutligen presenteras relevanta bes-

paringsåtgärder. 

 

5.1 Transmissionsförluster 
 

Fastighetens totala transmissionsförluster uppgår till 68821 kWh/år. I tabell 6 redovisas 

transmissionsförlusterna uppdelat på månadsbasis genom klimatskalets respektive kons-

truktioner. 

 
Tabell 6: Byggnadens transmissionsförluster under ett normalår redovisad i tabellform på månadsbasis, januari-

december 

 
 

Figur 5 visar att transmissionsförlusterna är relativt jämnt fördelade över klimatskalet. 

Förluster genom fönster står för den största delen av transmissionsförlusterna med en 

andel på 23 %, tätt följt av förluster genom golv på 22 %. Förluster genom tak och väggar 

är relativt lika 19 % respektive 17 %. De minsta posterna är förluster genom köldbryggor 

och ytterdörrar på 13 % respektive 6 %. 
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Figur 5: Transmissionsförluster under ett normalår, fördelat i procent över klimatskalets konstruktioner 

 

5.2 Energianvändning 
 

Tabell 7 redovisar energifördelningen av inköpt el och värme, samt nyckeltal för fastig-

hetens specifika energianvändning. Enligt simuleringen har fastigheten ett energibehov 

på 94844 kWh utöver värmetillskott från brukare och solinstrålning under ett normalår.  

Ur tabell 7 framgår även att byggnadens specifika energianvändning uppgår till 97,3 

kWh/m2
Atemp. 

 
Tabell 7: Energifördelning och nyckeltal av köpt drift- och verksamhetsenergi under ett normalår 

 
 

Figur 6 visualiserar fördelningen av inköpt energi, som till 51 % består av fjärrvärme, 

18 % driftel och 31 % verksamhetsel. Av verksamhetselen går 17 % till belysning och 

14 % till drift av apparater (hushållsel). 
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Figur 6: Fördelning av köpt energi under ett normalår 

 

5.2.1 Energifördelning fjärrvärme 

 

Ur tabell 8 framgår att ungefär hälften av fjärrvärmen går till uppvärmning av fastigheten 

via radiatorsystemet, närmare en tredjedel till uppvärmning av tilluften och resterade går 

till produktion av tappvarmvatten. 

 
Tabell 8: Energifördelning av byggnadens fjärrvärmeanvändning under ett normalår, januari-december 

 
 

5.2.2 Energianvändning ventilation 

 

Enligt simuleringen förbrukar Fläktarna i LA1 15149 kWh el/år, vilket motsvarar 89 % 

av fastighetens årliga användning av driftel. Ur tabell 9 kan även utläsas att den årliga 

besparingen utav värmeenergi i värmeväxlaren är 42545 kWh. 

 

FF1 har en årlig elförbrukning på 106 kWh, vilket inte redovisas i tabellform då det i 

sammanhanget är en obetydlig summa. 

 

18%

17%

14%

51%

Köpt energi

Driftel

Belysning

Apparater

Fjärrvärme



 

30 

 

Tabell 9: Energianvändning i LA1 under ett normalår, januari-december 

 
 

5.3 Energibalans 
 

I tabell 10 redovisas byggnadens värmebalans, ”mech. Supply air” visar energiförlusten 

vid uppvärmning av undertempererad tilluft. Kolumnen ”window & solar” visar diff-

erensen av transmissionsförluster och solinstrålning genom byggnadens fönster, ”net 

losses” är stilleståndsförluster från tappvarmvattenledningar.  

 

Energi för uppvärmning av uteluft till börvärde, värmetillskott från fläktar samt avlopps-

förluster ingår inte i byggnadens värmebalans. 

 
Tabell 10: Byggnadens värmebalans under ett normalår, redovisad på månadsbasis, januari-december 

 
 

Tabell 11 redovisar byggnadens energibalans, vilket är en sammanställning av byggna-

dens energiflöden från Tabell 4, 6, 7 och 8 där tillförd värme viktas mot värme-

förlusterna. Differensen i energibalansen var 5774 kWh vilket antogs vara värmeavgiv-

ning från fläktar. 
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Tabell 11: Byggnadens energibalans 

Tillförd värme kWh/år Värmeförlust kWh/år

Aktiv uppvärmning 39689 Transmission 68821

Personvärme 10337 Ventilation 23224

Solinstrålning 18972 Luftläckage 4916

Apparater 9450 Avlopp 5973

Belysning 15672

Tappvarmvatten 3040

Fläktar 5774

Summa 102934 Summa 102934  
 

Nedan redovisas byggnadens energibalans fördelat i procent, i figur 7 framgår att av 

byggnadens tillförda värmeenergi kommer endast 39 % från aktiv uppvärmning, reste-

rande 61 % tillförs genom passiv uppvärmning och värmetillskott. Av byggnadens 

värmeförluster sker majoriteten genom transmission och köldbryggor. 

 
Figur 7: Fördelning av byggnadens tillförda värmeenergi 

 
Figur 8: Fördelning av byggnadens värmeförluster 
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5.4 Åtgärder 
 

Fastigheten är ur energisynpunkt väldigt välskött och det saknas relevanta energibespar-

ingsåtgärder. Föreslagna åtgärder är framtagna med huvudsyfte att förbättra inomhus-

klimatet för brukarna, men åtgärderna leder även till en marginell energibesparing. 

 

5.4.1 Byte av radiatortermostater 

 

Radiatortermostaterna har passerat sin tekniska livslängd och bör ersättas, i samband med 

bytet bör även radiatorventilernas ventilhus motioneras. Investeringskostnaden beräknas 

med en kostnad på 400 kr/termostat, med en årlig besparing på 8 % av radiatorsystemets 

värmeanvändning. 

 
Tabell 12: Investeringskalkyl för byte av radiatortermostater, inv. kostnad 400 kr/termostat 

Antal Minskat värmebehov [kWh/år] Besparing [SEK/år] Inv. Kostnad Pay off [år]

44 2130 1125 17600 15,6

 

Om åtgärden kan utföras utav driftpersonal, minskar investeringskostnaden till 200 

kr/termostat, vilket minskar pay off tiden från 15,6- till 7,8 år. 

 
Tabell 13: Investeringskalkyl för byte av radiatortermostater, inv. kostnad 200 kr/termostat 

Antal Minskat värmebehov [kWh/år] Besparing [SEK/år] Inv. Kostnad Pay off [år]

44 2130 1125 8800 7,8  

5.4.2 Rengöring av luftdon 

 

Vid platsbesök noterades att fastighetens till- och frånluftsdon absorberat stora mängder 

av damm och partiklar. Luftdonen bör hållas rena för att undvika en onödigt hög kon-

centration av damm och partiklar i rumsluften, samt förhindra att partiklarna sugs in i 

frånluftsdonen och sätter igen aggregatets frånluftsfilter. Åtgärden kräver ingen inve-

stering och kan utföras utav fastighetskötare. 

5.4.3 Minskning av ventilationsflöde 

 

Genom att minska uteluftsflödet med ungefär 15 % från 3785 m3/h till 3240 m3/h  (2 

oms/h) från november t.o.m. mars (vinterns kallaste månader), kan en högre luftfuktig-

het uppnås i byggnaden genom ett minskat luftutbyte med den torra utomhusluften. Det 

minskade luftflödet leder även till lägre lufthastigheter i byggnadens utrymmen, som i sin 

tur minskar spridningen av damm och partiklar till rumsluften. Om fläktarnas SFP antas 

sjunka till 2,2 kW/(m3/s) vid nytt ventilationsflöde, ger det en energibesparing på 3180 

kWh och en kostnadsbesparing på 2370 kr/år. Åtgärden kräver ingen investering och 

injusteringen av nytt luftflöde kan utföras utav fastighetskötaren. 

 
Tabell 14:Energi- och kostnadsbesparing vid nytt ventilationsflöde, november 01 - mars 31 

Minskat värmebehov [kWh/år] Minskat elbehov [kWh/år] Besparing [SEK/år] Inv. Kostnad

1772 1406 2370 0
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6 Diskussion 
 

Fastigheten är ur energisynpunkt mycket välskött och ventilationens drifttid är strikt 

anpassad efter brukarnas verksamhetstider. Uteluftsflödet på 14,8 l/s och person, vilket 

för byggnaden motsvarar 2,4 oms/h är godtyckliga värden, flödet är mycket högre än 

arbetsmiljöverkets krav, men något lägre än projekteringsriktvärdet om 3 oms/h för dagis. 

 

Fastigheten är relativt ung och som de flesta byggnader som är byggd efter oljekrisen i 

slutet av 70-talet, avspeglar det sig i byggnadens klimatskärm, som har ett medel U-värde 

på 0,25 W/m2K exkl. köldbryggor. Vid närmare undersökning av fastighetens trans-

missionsförluster (se tabell 6) syns att förlusterna är relativt små och jämnt fördelade över 

klimatskalets olika konstruktioner, det är därför inte ekonomiskt försvarbart att göra 

investeringar för att öka klimatskalets U-värde. 

 

Bytet av radiatorsystemets termostater kommer troligtvis att generera en högre energi-

besparing än vad resultatet visar, då simuleringarna beräknat radiatorsystemets energi-

användning utifrån optimala driftförhållanden med väl fungerande termostater. 

 

Byggnadens energianvändning på 94844 kWh/år är något högre än den klimatkor-

rigerade genomsnittliga energianvändningen på 90467 kWh/år enligt förbruknings-

rapporten, vilket  beror på att den klimatkorrigerade energianvändningen för 2012 är 

betydligt lägre än den för 2013, antagligen för att metoden som använts för klimat-

korrigering har ändrats. 

 

Det har förekommit problem med inomhusklimatet under vintermånaderna, brukare har 

uppvisat sjuka husrelaterade symptom som problem med torra slemhinnor, brukarna har 

även upplevt att inomhusluften känns torr. Det har inte förekommit några problem under 

sommarhalvåret, vilket tyder på att problemen möjligtvis kan härledas till en lägre relativ 

fukthalt i inomhusluften under vinterhalvåret. Luftbehandlingsaggregatet saknar luft-

fuktare vilket stödjer antagandet om att problemen kan relateras till låga fuktnivåer i 

inomhusluften, men det har inte kunnat bevisas då fuktmätningar behöver utföras under 

vinterhalvåret för att validera antagandet. 

 

Målet med att minska ventilationsflödet ned till 2 oms/h under årets kallaste månader är 

att öka rumsluftens relativa fuktighet. Eftersom luftfuktigheten vintertid inte är fastställd 

så är det omöjligt att uppskatta vilka fuktnivåer som sänkningen kommer resultera i, annat 

än att fukthalten kommer öka från nuvarande nivåer. Det kan inte heller uteslutas att det 

minskade ventilationsflödet kan resultera i att nya problem uppstår som ett resultat av 

högre föroreningshalter i rumsluften och sämre lukttransport. 

 

6.1 Felkällor 

 

Eftersom byggnadens elanvändning (exkl. belysning) beräknats genom användandet av 

nyckeltal istället för elmätningar, förekommer stora osäkerheter i fördelningen av 

byggnadens el- och värmeanvändning. Vilket i sin tur påverkar validiteten i byggnadens 

energibalans, främst fördelningen av tillförd energi. Minskad elanvändning för belysning 

och hushållsel leder till att fastigheten måste tillföras mer värme från radiatorsystemet för 

att kompensera den minskade värmeavgivningen från apparater och armatur. 
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Vid beräkning av ventilationssystemets energianvändning används nyckeltal för fläkt-

arnas specifika elanvändning och värmeväxlingsverkningsgraden har uppskattats. Då 

ventilationssystemets utformning och luftflöden kan variera kraftigt mellan byggnader 

genereras stora osäkerheter. Även en liten förändring av värmeväxlarens verkningsgrad 

eller SFP leder till en relativt stor förändring i energianvändning. 

 

Vid simulering har klimatdata över Söderhamn använts istället för klimatdata över Gävle, 

vilket troligtvis resulterar i en marginellt högre fjärrvärmeanvändning p.g.a. en något 

lägre årsmedeltemperatur. 

 

7 Slutsats 
 

Fastighetens klimatskal har inga uppenbara brister och med ett genomsnittligt U-värde på 

0,25 W/m2K exkl. köldbryggor och med en specifik energianvändning på 97,3 

kWh/m2
Atemp står den sig bra vid en jämförelse mot boverkets krav för nybyggnation. 

 

Om radiatortermostaterna ersätts med nya och det minskade uteluftsflödet tillämpas, kan 

den årliga energianvändningen minskas med 5308 kWh/år eller 5,6 %. Tillsammans med 

noggrannare städning av svåråtkomliga utrymmen som luftdon och hyllkanter, kommer 

åtgärderna att förbättra inomhusmiljön vintertid. Problem med irriterade slemhinnor bör 

minska som följd av högre luftfuktighet, lägre lufthastigheter och ett minskat antal 

partiklar i rumsluften. 

 

7.1 Fortsatt arbetsgång 

 

För att öka kartläggningens validitet bör elmätningar utföras, verklig elanvändning samt 

fördelningen av drift- och verksamhetsel är av intresse eftersom det påverkar husets 

värmebalans. Fläktarnas verkliga elförbrukning ökar konfidensnivån på energibespar-

ingsåtgärderna och behövs om kartläggningens resultat är tänkt att användas som 

underlag vid större investeringsbeslut. Det bör även utföras en uppmätning av värme-

verkningsgrad i LA1 värmeväxlare, vilket tillsammans med elmätningarna kompletterar 

de felkällor som uppkommer vid användandet av schablonvärden och nyckeltal i kart-

läggningen. 
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