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Sammanfattning 
Samhället idag är beroende av energi för att fungera och att eftersträva utveckling av 

förnybar energi bör ha högsta prioritet. År 2013 produceras 81,6% av världens totala 

energi av fossila bränslen. Bostads- och servicesektorn står idag för 38 % av Sveriges 

totala energianvändning. På grund av att bostäder och lokaler står för så stor del av 

energianvändningen är det väldigt viktigt att ha noggrann koll på energiprestandan av 

byggnader och lokaler samt vilka energieffektiviseringar som kan utföras.  

 

Sörbyskolan är belägen i södra delen av Gävle och fastigheten ägs och förvaltas av 

Gavlefastigheter. År 2015 planerar Gavlefastigheter en renovering av Sörbyskolan och 

vill ta fram energieffektiviseringsförslag. Skolan är uppdelad på sex byggnader som 

inkluderar en matsal, en gymnastiksal, en förskola och tre andra skolbyggnader. I denna 

rapport har förskolan med tillhörande passage undersökts. Förskolan och passagen är ett 

envåningshus med en area på 883 m
2
. Speciellt för passagen är att den är uppvärmd med 

direktverkande elenergi. Undersökningen har skett i simuleringsprogrammet IDA 

Indoor Climate and Energy. 

 

Boverket har satt upp riktlinjer och krav för hur mycket energi nybyggda lokaler och 

bostäder får använda beroende på vilken klimatzon byggnaden befinner sig i. Gävleborg 

befinner sig i klimatzon II och lokaler i denna klimatzon får max använda 100 kWh/m
2
, 

år. 

 

En basmodell av hur bygganden ser ut idag skapades för att identifiera vart de största 

energiförlusterna sker. Sedan jämfördes olika energieffektiviseringar med basmodellen 

för att se hur mycket energi som potentiellt skulle kunna sparas. Basmodellen skapades 

genom att få fram information om byggnaden och mata in i IDA ICE. Informationen 

skaffades bl.a. genom en fysisk undersökning, intervjuer, jämförelse med andra 

byggnader på Sörbyskolan m.m. 

 

Arbetet visar fördelningen av till- och bortförd energi i byggnaden och vilka 

energieffektiviseringsåtgärder som är mest lämpliga för att minska energianvändningen.   

Resultatet pekar på att byta till nya energieffektiva fönster ger den största 

energibesparingen och totalt sparas 19,8 kWh/m
2
,år. Om alla 

energieffektiviseringsåtgärder utförs ger det en energibesparing på 37,8 kWh/m
2
,år. 

 

Det har gjorts mycket antaganden och uppskattningar för att skapa basmodellen vilket 

gör att den skiljer sig en del ifrån verkligheten. För att få en mer korrekt modell skulle 

fler fysiska undersökningar och mätningar behöva utföras på byggnaden. 

 

Nyckelord: IDA ICE, Energikartläggning, Energieffektivisering, Förskola 

  



 

 

Abstract 
Today’s society is very dependent on energy to function and to pursue development of 

renewable energy should have the highest priority. In 2013 81.6 % of the total produced 

energy in the world came from fossil fuels. The residential and service sector stands for 

38 % of Sweden’s total energy use. Due to that fact it’s very important to have careful 

track of the energy performance of buildings and premises and what energy efficiencies 

can be applied. 

 

The school is located in south of Gävle and the property is owned and managed by 

Gavlefastigheter. In 2015 Gavlefastigheter is planning a renovation of the school and 

wants to develop energy efficiency proposals. The school is divided into six buildings 

which includes a dining hall, a gymnasium, a preschool and three other school 

buildings. In this rapport the preschool with appurtenant passage have been examined. 

The preschool and the passage is a one story building with an area of 883 m
2
. 

Particularly for the passage is that it’s heated with direct electricity. The survey have 

been conducted in a simulation program called IDA Indoor Climate and Energy. 

 

Boverket has set up guidelines and requirements for how much energy the newly built 

premises and residences may use depending on which climate zone the building is 

located. Gävleborg is located in climate zone II and premises in this climate zone may 

use a maximum of 100 kWh/m
2
 per year. 

 

A base model of the buildings current state were created to identify where the biggest 

energy losses occur. Afterwards the different energy efficiency proposals were 

compared with the base model to see how much energy could be saved. The base model 

were created by collecting data to IDA ICE. The data was collected by a physical 

inspection, interviews, comparison with another building on the school of Sörby etc. 

 

This work shows the distribution of supplied and xx energy in the building and what 

energy efficiency action that is most suitable to reduce the energy use. The result points 

to switching to new energy efficient windows gives the biggest savings in energy and a 

total of 19.8 kWh/m
2
, year can be saved. If all proposals is performed that will give a 

total saving of 37.8 kWh/m
2
, year. 

 

There have been a lot of assumptions and estimates to create the base model which 

makes it somewhat different from reality. To get a more correct model more physical 

examinations and measurements would be needed. 

 

Keywords: IDA ICE, Energy audit, Energy efficiency, Preschool  



 

 

  



 

 

Förord 
Det här arbetet är vårt examensarbete på 15 högskolepoäng utfört vid akademin för 

teknik och miljö på Högskolan i Gävle. Arbetet har utförts under vår och sommaren år 

2014 och avslutar våra studier på energisystemsingenjörsprogrammet. Handledare var 

Roland Forsberg och examinator var Taghi Karimipanah. Projektet utfördes på begäran 

av Gavlefastigheter. 

 

Arbetet innefattar en energikartläggning och förslag på energieffektiviseringsåtgärder på 

Sörbyskolans förskola med hjälp av simuleringsprogrammet IDA ICE. 

 

Tack! 

Vi vill tacka vår handledare Roland Forsberg för all hans hjälp. Vi vill även tacka 

Jessika Steen Englund, Harald Andersson, Mattias Gustafsson samt Jan Akander för 

stödet och hjälpen under arbetets gång. 
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Enheter och tecken 
 

 

Q Effekt    [W] 

U Värmegenomgångskoefficient  [W/m
2
*K] 

R Värmeövergångsmotstånd   [m
2
*K/W] 

d Tjocklek    [m] 

λ Materialets värmekonduktivitet  [W/m*K] 

∆t Temperaturskillnad   [K] 

qv Flöde    [m
3
/s] 

ρ  Densitet    [kg/m
3
] 

Cp Specifik värmekapacitet   [kJ/(kg*K)] 

η Verkningsgrad   [%] 

W Watt    [W] 

K Kelvin    [K] 

m
2
 Kvadratmeter   [m

2
] 

m
3
 Kubikmeter    [m

3
] 

Atemp Area som skall värmas upp  [kWh/m
2
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Samhället idag är beroende av energi för att fungera och att eftersträva utveckling av 

förnybar energi bör ha högsta prioritet. År 2013 produceras 81,6% av världens totala 

energi av fossila bränslen (International Energy Agency, 2013). Fossila bränslen är en 

icke förnyelsebar resurs som kommer att ta slut. Större efterfrågan av energi kommer att 

innebära att ännu mer fossila bränslen kommer att behöva användas för att mätta det nya 

behovet av energi. Förbränning av fossila bränslen har stor påverkan på vår miljö och 

bidrar bland annat till den globala uppvärmningen, försurning och klimatförändringar. 

 

Efterfrågan av energi och utsläpp av koldioxid ökar i snabb takt. På bara 10 år, 2001 till 

2011, ökade den globala energianvändningen med 25,2%  och de globala 

koldioxidutsläppen med 30,7% (International Energy Agency, 2013). På grund av att 

befolkningen växer och förbättringar av levnadsstandarden ökar i flera länder finns det 

inga tecken på att energianvändningen kommer att minska under de kommande åren. 

Det är inte en hållbar utveckling och energiresurserna kommer inte att räcka till om vi 

försätter utnyttja dem i samma eller en snabbare takt (Pérez-Lombard, et al. 2007).  

 

Bostads- och servicesektorn står idag för en omfattande del av Sveriges totala 

energianvändning. År 2011 använde sektorn 144 TWh. Det motsvarar 38 % av den 

totala energianvändningen i Sverige. Inom denna sektor står bostäder och lokaler för 90 

% av energianvändningen (Energiläget, 2013). På grund av att bostäder och lokaler står 

för så stor del av energianvändningen är det väldigt viktigt att ha noggrann koll på 

energiprestandan av byggnader och lokaler samt vilka energieffektiviseringar som kan 

utföras. Boverket har tacklat det problemet genom att införa en obligatorisk 

energideklaration vid nybyggnation av en bostad eller lokal. Småhus som skall säljas, 

befintliga flerbostadshus och lokaler måste även de energideklareras (Boverket, 2014). 

 

I bostads- och servicesektorn ingår skolor. Skolor är speciella vad gäller effektivisering 

eftersom värmelasten från människor och utrustningen är hög under stora delar av 

dagen. Det betyder att under en stor del av året behöver kylning ske för att hålla 

rumstemperaturen nere.  
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1.2 Problem 

Inför renoveringen och ombyggnationen av Sörbyskolan i Gävle vill Gavlefastigheter 

veta hur energianvändningen i skolan ser ut. Hus 605 C, förskolan, är en del av 

Sörbyskolan och detta hus är vad arbetet kommer att fokusera på. Till förskolan ingår en 

passage som är eluppvärmd och denna passage är väldigt intressant ur ett 

energiperspektiv samt ett ekonomiskt perspektiv. Gavlefastigheter vill veta vilka 

energieffektiviseringar som kan utföras på byggnaden. 

 

1.3 Mål och syfte 
Målet med arbetet är att göra en kartläggning av energianvändningen i förskolan på 

Sörbyskolan i Gävle. Energikartläggningen kommer att jämföras och analyseras med 

olika schablonvärden från bl.a. energimyndighetens rapport över skolor och olika 

riktlinjer för energieffektiva hus. Med hjälp av energikartläggningen kommer olika 

förslag på effektiviseringsåtgärder som minskar energianvändningen att tas fram. 

Förslagen kommer att analyseras och diskuteras utifrån ett energiperspektiv och ett 

ekonomiskt perspektiv. 

 

1.4 Avgränsningar 
Ingen mätning av infiltration eller köldbryggor kommer att ske i detta projekt. Detta 

kommer inte att ske på grund av tidsbrist och resurser.  

 

1.5 Målgrupp 

Målgruppen för det här arbetet är Gavlefastigheter och ett forskningsprojekt om 

Sörbyskolan på Högskolan i Gävle. 

 

1.6 Metod 
För att ta reda på vilka energieffektiviseringsåtgärder som är de mest lönsamma och har 

högst energibesparingspotential kommer simuleringsprogrammet, IDA Indoor Climate 

and Energy (IDA ICE), att användas. För att skapa en basmodell till programmet måste 

data samlas in, det kommer att göras genom att samla in följande: 

 

 Ritningar över byggnaden 

 Tekniska beskrivningar på konstruktionen 

 Ventilationsflöden och drifttid 

 Utrustningens effekt och drifttid 

 Belysningens effekt och drifttid 

 Antalet ockupanter och deras vistelsetid i respektive rum 

 

1.6.1 Energisimulering i IDA ICE 

IDA ICE är ett simuleringsprogram utvecklat av EQUA. IDA ICE är testat mot flera 

standarder bland annat ASHRAE 140, 2004, CEN Standard EN 15255 och 15265, 2007. 

Programmet är alltså ett testat simuleringsprogram som visar årliga energianvändningen 

för byggnaden och även det termiska inneklimatet kan beräknas (Equa, 2014).  
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1.6.2 Platsintervjuer 

I IDA ICE kan t.ex. scheman ställas in för utrustningen, ockupanternas vistelse, 

belysning m.m. För att ställa in så verkliga scheman som möjligt har platsintervjuer med 

anställda utförts. 

 

1.7 Sörbyskolan 
I Sörby i södra delen av Gävle ligger Sörbyskolan. Skolan är en kommunal grundskola 

med förskole- och dagisverksamhet på området. Skolan består av 6 stycken olika 

byggnader inklusive en gymnastiksal och ett storkök med en total area på 8803 m
2
. 

Totalt har skolan 400 elever och 40 förskolebarn. 25 lärare och 8 övrig personal arbetar 

på skolan. En flygbild av Sörbyskolan kan ses i figur 1, förskolan och passagen är inom 

den markerade delen. 

 

Skolan byggdes år 1963 och har sedan dess moderniserats i omgångar. Hösten år 2015 

planeras en totalrenovering av skolan. 

 

Sörbyskolan ägs av bolaget Gavlefastigheter som i sin tur ägs av Gävle kommun. 

Gavlefastigheter äger och underhåller byggnader för både näringsliv och kommunala 

verksamheter. Totalt förvaltar Gavlefastigheter 450 000 kvm lokalyta i dagens läge 

(Gavlefastigheter, 2014).  

 

Förskolan samt passagen är ett envåningshus med en golvyta på totalt 883 kvm. 

Speciellt för passagen är att den är uppvärmd med direktverkande elenergi medan 

förskolan är uppvärmd med fjärrvärme. Det är den enda delen på hela skolan som är 

uppvärmd med direktverkande elenergi. Sörbyskolans byggnader är inte försedda med 

individuella energimätare, utan det sitter en mätare som mäter skolan totala el- och 

fjärrvärmeanvändning i huvudbyggnaden. 
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Figur 1: Flygbild över Sörbyskolan. Förskolan med passage är i den markerade 

delen (Källa: Google Earth) 
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2 Energianvändning i bebyggelse och teoretisk bakgrund 
 

2.1 Energideklarationer 
I december år 2002 antogs direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda av 

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd. Målet med direktivet är att 

energieffektivisera bebyggelsen och på sätt minska utsläpp av växthusgaser samt skapa 

förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling. På grund av detta direktiv infördes  

lagen om energideklarationer i Sverige under oktober år 2006. (Energimyndigheten, 

2014) 

 

En energideklaration skall ge information om en byggnads energianvändning, utsläpp 

av växthusgaser och driftkostnader. En energideklaration skall också ge förslag på 

kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder. Energideklarationen skall utföras av en 

oberoende expert och det är fastighetsägaren som är ansvarig för att detta utförs. 

 

De byggnader som skall energideklareras är i dagsläget nybyggnationer, byggnader som 

har en uppvärmd golvarea på minst 500 kvadratmeter, byggnader som skall säljas och 

byggnader som hyrs ut. Det finns dock några byggnader som har ett undantag från 

kravet att energideklarera som t.ex. fritidshus med högst två bostäder, tillfälliga 

byggnader som avses att användas i högst två år, industrilokaler m.m. (Boverket, 2014) 

 

Energideklarationens innehåll enlig lag 2006:985 (Riksdagen, 2014). 

 

 Uppgift om byggnadens energiprestanda. 

 Uppgift om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i 

byggnaden. 

 Uppgift om radonmätning har utförts i byggnaden. 

 Uppgift om byggnadens energiprestanda kan förbättras med beaktande av en 

god inomhusmiljö och, om så är fallet, rekommendationer om kostnadseffektiva 

åtgärder för att förbättra byggnadens energiprestanda. 

 Referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens 

energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra 

byggnader.  
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2.2 Obligatorisk ventilationskontroll 
År 1991 införde riksdag och regering regler och krav om funktionskontroll av 

ventilationssystem i offentliga miljöer. Skälet till att funktionskontrollen infördes var 

det undermåliga inomhusklimat som rådde i skolor, bostäder och andra byggnader. 

Ventilationen har en stor betydelse för inomhusklimat och på grund av detta infördes 

den obligatoriska ventilationskontrollen som även kallas OVK. Ett mål är att år 2015 

skall alla byggnader där människor vistas ofta eller under en längre tid, ha ett 

dokumenterat väl fungerande ventilationssystem.  Den obligatoriska 

ventilationskontrollen ingår i det nationella miljökvalitetsmålet "god bebyggd miljö”. 

 

I en OVK granskas det om olika krav och regler som ställdes på ventilationen när 

byggnaden fick sitt bygglov är uppfyllda. Om besiktningsmannen hittar allvarliga fel 

kan en byggnad bli underkänd och felen måste då åtgärdas inom utsatt tid av 

fastighetsägaren. Vid en ventilationskontroll är det också viktigt att föreslå åtgärder som 

minskas energianvändningen utan att försämra inomhusklimatet. 

 

Besiktningsmannen måste ha en lämplig behörighet beroende på vilket 

ventilationssystem byggnaden har som ventilationskontrollen skall utföras på.  

Besiktningsintervallet för ventilationskontrollen är beroende på typ av byggnad och 

visas i tabell 1. 

 

När den obligatoriska ventilationskontrollen är färdig resulterar den i ett OVK-intyg och 

ett OVK-protokoll. OVK-intyget skall sitta synligt på en allmän plats och ett OVK-

protokoll skall ges till fastighetsägaren och byggnadsnämnden. OVK-protokollet 

redovisar resultatet av den obligatoriska ventilationskontrollen (Ovkbesiktning, 2014). 

 

 
Tabell 1: Besiktningsintervall för olika byggnader (Källa: www.ovkbesiktning.se) 
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2.3 Energi i våra lokaler 
Energimyndigheten genomför projektet "förbättrad energistatistik" i samhället varje år. 

Projektet går ut på att samla in nationell statistik och kartlägga  

aktuell energianvändningen i bostäder och lokaler. Målet med projektet är att minska 

energianvändningen i lokaler och bostäder genom att informera hyresgäster och 

fastighetsägare vad energin används till samt hur de kan minska sin användning.  

 

Projektet delas upp i olika delprojektet och en av dem är STIL2. I STIL2 ingår 

kontorslokaler, förvaltningslokaler, förskolor, grundskolor, gymnasier, sjukhus, 

vårdcentraler, stora läkarmottagningar, äldreboende och missbruksvård. Utredningen 

har genomförts i byggnader där minst 80 procent av byggnadens totala area disponeras 

för respektive verksamhet. Areabegreppet som använts är Atemp, således golvarean i 

utrymmen som är begränsade av klimatskärmens insida och avsedda att värmas till mer 

än 10°C. 

 

Från 1990 till 2006 har elanvändningen i vård- och kontorslokaler minskat medan 

elanvändningen i skolor har ökat. Till största delen beror det på att kraven på en god 

inomhusmiljö har ökat vilket medför att behovet av ventilation ökat. Den ökade 

luftomsättningarna har i sin tur medfört att ventilationsfläktar har ökat sitt elbehov. 

 

Elanvändningen presenteras i figur 2 och 3, den har delats upp i fyra grupper: 

ventilationsfläktar, övrig elutrustning, belysning, övrig fastighetsel och komfortkyla. El 

för uppvärmning tillkommer utöver detta (Energimyndigheten, 2010). 

 

 

 

 
Figur 2: Elanvändning i skolor  

(Källa: Energimyndigheten) 

  

Figur 3: El exklusive uppvärmning i förskola 

(Källa: Energimyndigheten) 
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2.4 Energianvändning 
När en nybyggnation eller renovering av en fastigheter skall ske, finns det många krav 

och riktlinjer som skall följas. Kraven och riktlinjerna kommer ifrån Boverket. Den 1 

juli 2013 uppdaterades BBR (boverkets byggnadsregler) till BBR 20. I BBR finns bland 

annat krav på hur mycket energi bostäder och lokaler får använda.  

 

Lokalerna skall vara utformade så att byggnadens specifika energianvändning max får 

uppgå till mellan 80 – 120 kWh per m
2
 Atemp och år beroende på vilken del av Sverige 

byggnaden befinner sig i. Sverige är uppdelat i tre stycken zoner som kallas för 

klimatzoner. Klimatzon I är den norra delen av Sverige, klimatzon II är den mittersta 

delen och klimatzon III är den södra delen av Sverige. I klimatzon I får en byggnad ha 

en energianvändning på 120 kWh/m
2
,år, i klimatzon II 100 kWh/m

2
,år och i klimatzon 

III 80 kWh/m
2
,år. Energianvändning får i vissa fall överskridas av hygieniska skäl. 

Gävleborg tillhör klimatzon II. I BBR står det att ”den energimängd som levereras till 

en byggnad under ett normalår är det som i BBR kallas byggnadens 

energianvändning.” (Boverket, 2014). Energin som levereras omfattar uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Hushållsel ingår inte då delar av den 

elenergin blir till värme och får tillgodoräknas då den bidrar till uppvärmningen.  

 

Människor i en byggnad påverkar det termiska klimatet och luftkvalitén. Den termiska 

komforten i ett klassrum är viktigt för elevernas prestationsnivå. I boverkets byggregler 

står det att ”byggnader och deras installationer ska utformas, så att termisk komfort 

som är anpassad till utrymmens avsedda användning kan erhållas vid normala 

driftsförhållanden” (Boverket, 2014). Det finns även ett allmänt råd från boverket:  

  

 Allmänt råd 

 Byggnader bör vid DVUT utformas så att 

     - den lägsta riktade operative temperaturen i vistelsezonen beräknas bli 

 18°C i bostads- och arbetsrum och 20°C i hygienrum och vårdlokaler samt 

 i rum för barn i förskolor och för äldre i servicehus och dylikt, 

     - den riktade operativa temperaturens differenser vid olika punkter i 

 rummets vistelsezon beräknas bli högst 5 K, och 

     - yttemperaturen på golvet under vistelsezonen beräknas bli lägst 15°C 

 (i hygienrum lägst 18°C och i lokaler avsedda för barn lägst 20°C) och kan 

 begränsas till högst 26°C. 

     Dessutom bör lufthastigheten i ett rums vistelsezon inte beräknas över- 

 stiga 0,15 m/s under uppvärmningssäsongen och lufthastigheten i vistelse- 

 zonen från ventilationssystemet bör inte överstiga 0,25 m/s under övrig tid 

 på året. 

 

För att få en bra luftkvalitet krävs ett bra ventilationssystem som kan tillföra ett visst 

tilluftsflöde. Enlig BBR (Boverket, 2014) skall ”ventilationssystem utformas så att 

erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. De ska också kunna föra bort 

hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande lukt, utsöndringsprodukter från personer och 

byggmaterial samt föroreningar från verksamheter i byggnaden.” BBR kräver att 

ventilationssystem är utformat för ett luftflöde på minst 0,35 l/s per m
2 
golvarea. Det är 

när någon vistas i rummet, när rummet är tomt kan luftflödet sänkas men det får inte 

understiga 0,10 l/s per m
2
 golvarea. För lokaler kan då ventilationssystemet utformas 

med ett sänkt luftflöde, i flera steg, steglöst eller som intermittent drift när ingen 

befinner sig i byggnaden. Ett allmänt råd från BBR är ”Efter en period med reducerat 

luftflöde bör normalt luftflöde anordnas under så lång tid som krävs för att åstadkomma 
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en omsättning av luftvolymen i rummet innan det åter används.”. Enligt 

folkhälsomyndigheten bör skolor och barnomsorg inte ha ett tilluftsflöde som 

understiger 7 l/s per person vid stillasittande sysselsättning och sedan ett tillägg på 0,35 

l/s per m
2
 golvarea. Vid mer krävande aktiviteter bör tilluftsflödet ökas. 

 

Utandningsluften består ungefär av 4 % av koldioxid till skillnad från andelen koldioxid 

i luften som ligger på 0,036 %. I ett klassrum där många personer vistas ökar 

koldioxidhalten väldigt snabbt och halten koldioxid bör inte överskrida 1000 ppm 

(Folkhälsomyndigheten, 2014).  
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2.5 Energibalans 
För att behålla ett önskat inneklimat och innetemperatur i en byggnad krävs en 

energibalans. Lika mycket energi som försvinner genom byggnaden måste tillföras för 

att upprätthålla energibalansen (Warfvinge och Dahlblom 2010). 

Byggnadens energibalans bestäms av en ekvation för till- och bortförd energi och ser ut 

som följande: 

 

Qenergi = Qvärme + Wel [Wh]    (1) 

Qenergi = Energibehov vid användning av byggnaden 

Qvärme = Värmebehovet i byggnaden 

Wel = Elbehovet vid användning av byggnaden 

 

Elenergin kan delas upp i hushållsel och fastighetsel enligt ekvation 2: 

 

Wel = Wh + Wf [kWh]     (2) 

 

Hushållselen, Wh, är elenergin som krävs för att driva hushållsutrustning. I detta fall 

finns det bl.a. mikrovågsugnar, ugnar, diskmaskiner, kyl och frys. 

Fastighetselen, Wf, beror på vilka installationer som finns i byggnaden och använder 

elenergi. Det kan t.ex. vara elradiatorer eller värmebatterier i ventilationen.  

Värmebehovet i byggnaden består av många olika parametrar och beräknas enligt 

ekvationen nedan: 

 

Qvärme = Qtrans + Qvent + Qläck + Qtvv + Qdr – Qvvx – Qintern – Qsol [kWh] (3) 

Qtrans = Värmeförlust genom transmission genom klimatskalet [kWh] 

Qvent = Ventilationens värmebehov för att värma uteluften till innetemperatur [kWh] 

Qläck = Värmeförlust på grund av luftläckage genom otätheter i klimatskalet [kWh] 

Qtvv = Värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten [kWh] 

Qdr = Vattendistribution och reglerförluster inne i byggnaden [kWh] 

Qvvx = Värme som återvinns med hjälp av värmeväxlare i ventilationen [kWh] 

Qintern = Intern värmetillskott från människor, belysning mm [kWh] 

Qsol = Värmetillskott från solinstrålning genom fönster [kWh] 

  

 

 
2.5.1 Transmissionsförluster, Qtrans 

Transmissionsförlusterna i en byggnad är värmen som försvinner genom klimatskalet. 

Värmen försvinner på grund av temperaturskillnaden som uppstår runt klimatskalet. 

Termodynamikens andra huvudsats beskriver hur värme alltid går från en varm punkt 

till en kallare om inte ett arbete tillförs. Det betyder att när det är varmare inomhus än 

utomhus kommer varm luft att ta sig ut genom klimatskalet. Klimatskalet består av 

väggar, fönster, dörrar, golv och tak. Hur stora energiförluster är beror på vilka U-

värden de olika delarna i klimatskalet har. U-värdet är ett mått på hur mycket energi per 

kvadratmeter som försvinner och har enheten W/m
2
. För att räkna ut U-värdet hos en 

byggnadsdel krävs data och kunskap om materialet. 

U-värdet för ett homogent skikt räknas ut med följande ekvation: 
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U = 1/RT [W/m
2
*K]     (4) 

RT = Rsi + Rdel + Rse Konstruktionens totala värmemotstånd [m
2
*K/W] 

Rsi = 0,13 [m
2
*K/W] Inre värmeövergångsmotstånd 

Rse = 0,04 [m
2
*K/W] Yttre värmeövergångsmotstånd 

Rdel = d/λ [m
2
*K/W] Värmemotstånd för homogent skikt 

d = konstruktionens tjocklek [m] 

λ = byggnadsmaterialets värmekonduktivitet [W/m
2
*K] 

 

För att sedan räkna ut transmissionsförlusterna används ekvation 5: 

  

Qtrans = U * A * ∆t [W]     (5) 

U = U-värde för konstruktionsdelen [W/m
2
*K] 

A = Omslutande area [m
2
] 

∆t = Temperaturskillnaden över konstruktionsdelarna [K] 

 

För att få ett korrekt U-värde måste hänsyn till t.ex. skador i byggnaden som kan 

påverka isoleringsförmågan hos materialet tas. 

 

2.5.2 Värmebehov för ventilationen, Qvent 

För att hålla uppe luftkvaliteten i byggnaden krävs ventilation. Ekvation 6 visar hur 

mycket energi det krävs för att värma upp tilluften. 

 

Qvent = qv * ρ * Cp * (Tinne-Tute) [W]    (6) 

qv = Ventilationsflödet [m
3
/s] 

ρ = Densitet [kg/m
3
] 

Cp = Specifik värmekapacitet [kJ/(kg*K)] 

 

2.5.3 Värmeförluster genom luftläckage, Qläck 

Ofrivillig ventilation är värme som försvinner ut igenom otätheter i klimatskalet och 

kallas även för luftläckage eller infiltration. Det uppstår när det blir tryck- och 

temperaturskillnader på de olika sidorna av klimatskalet. Tryckskillnader uppstår när 

det blåser över byggnaden. Luftläckaget kan göra att det känns dragit inomhus. Förutom 

drag kan också luftläckaget öka riskerna för fuktskador. Läckaget sker oftast vid olika 

anslutningar i klimatskalet, t.ex. vid fönster eller dörrar. För att beräkna luftläckaget kan 

en metod som kallas för Blower-door utföras. 
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2.5.4 Värmebehov för tappvarmvatten, Qtvv 

Förlusterna från tappvarmvatten sker genom att uppvärmningen av vatten som används 

till att diska, duscha, tvätta händerna o.s.v. hinner försvinna ut genom avloppet innan 

det har svalnat av och avgivit sin energi till byggnaden. 

 

2.5.5 Regler- och distributionsförluster, Qdr 

Förlusterna som sker i alla kanaler och ledningar är väldigt svåra att uppskatta och är 

dessutom i detta arbete en relativt liten energiförlust.  

 

2.5.6 Värmeåtervinning med hjälp av värmeväxlare, Qvvx 

Luften som förs ut från byggnaden genom ventilationen, frånluften, passerar genom en 

värmeväxlare och förvärmer den inkommande uteluften för att spara energi. Det finns 

tre olika metoder för att värma upp tilluften, roterande värmeväxlare, vätskekopplade 

batterier och plattvärmeväxlare. 

 

Roterande värmeväxlare har ett rotorhjul med små kanaler där luften värmer upp plåten 

på frånluftssidan. Sedan roterar hjulet och avger värmen till tilluften. 

Temperaturverkningsgraden i en roterande värmeväxlare kan komma upp i 85 %. 

Nackdelen är att tilluften och frånluftskanalerna måste sitta intill varandra och då finns 

risk att det överförs gaser, lukt och partiklar tillbaka in i rummet. 

 

Vätskekopplade batterier innebär att två luftbatterier kopplas samman med en 

vätskekrets. Ett batteri i tilluftskanalen och ett i frånluftskanalen. Vätskan cirkuleras 

sedan mellan batterierna och värms upp av frånluften och värmer sedan upp tilluften. 

Cirkulationen sker med hjälp av en pump. Temperaturverkningsgraden är låg, mellan 50 

och 55 %. En fördel är att det inte finns någon risk för återföring av föroreningar. 

 

Plattvärmeväxlare består av tunna metallplåtar som sitter parallellt och har en hög 

värmeledningsförmåga. Mellan plåtarna flödar det varannan tilluft och varannan frånluft 

och på så sätt överförs värmen från frånluft till tilluft. Temperaturverkningsgraden 

ligger på 50 – 60 % och är alltså inte lika effektiv som den roterande värmeväxlaren. 

Även här kommer inte luftflödena i kontakt med varandra vilket tar bort risken för 

återföring av föroreningar. 

För att beräkna vilken temperatur tilluften kommer att ha efter att värmen har växlats, 

används följande ekvation. 

  

Tin = Tute + η * (Tfrånluft – Tute) [K]    (7) 

Tin Luftens temperatur efter värmeväxling [K] 

η Värmeväxlarens verkningsgrad [-] 

Tfrånluft Temperaturen på frånluften [K] 

Tute Temperaturen på uteluften [K] 
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2.5.7 Internt värmetillskott, Qintern 

Internt värmetillskott är den energi som tillförs byggnaden i form av gratisenergi. 

Gratisenergi är sådan energi som kommer ifrån byggnaden som inte är tänkt från början 

som uppvärmningsenergi. Gratisenergin kommer bland annat från lampor, människor 

och energi från maskiner och utrustning som t.ex. torkskåp, ugnar, kylskåp och datorer. 

 

 

2.5.8 Värmetillskott från solinstrålning, Qsol 

En källa som bidrar till en förändrad temperatur i byggnaden är solen. Solinstrålningen 

igenom fönstren bidrar till uppvärmning som vid olika tillfällen ger ett lägre 

värmebehov eller ett ökat kylbehov. På sommarhalvåret måste ofta solinstrålningen 

kylas bort i byggnader vilket är en energikostnad och på vintern hjälper istället 

solinstrålningen med uppvärmningen av byggnaden. Hur mycket solinstrålning det blir 

beror mycket på hur fönstren är orienterade och vilken area fönstren har. Fönster mot 

söder, där solen skiner som mest, bidrar mer till uppvärmningen av en byggnad än 

fönstren mot norr. För att minska andelen instrålning kan fönstren skärmas av eller 

fönsterarean minskas. Även transmittansen i fönstren påverkar hur mycket 

solinstrålning det blir. Ofta är fönstren smutsiga och det påverkar i sin tur 

transmittansen. 
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3 Vanliga energieffektiviseringsåtgärder 
De olika energieffektiviseringsåtgärder som presenteras i det här kapitlet är exempel på 

olika åtgärder som eventuellt skulle kunna reducera byggnadens energianvändning. 

 

Vid en energieffektivisering bör det undersökas hur en åtgärd påverkar hela byggnaden 

så att inga komplikationer uppstår. T.ex. så kan en ökad tätning av klimatskalet för att 

minska luftläckage påverka luftkvalitén. Om den tidigare friska luften som läckt in inte 

kompenseras med friskluft på annat sätt kommer luftkvalitén i byggnaden att försämras. 

Att förutse konsekvenserna av en energieffektivisering och vad det innebär för 

inomhusmiljö samt hur en byggnad påverkas av olika åtgärder är därför en viktig del 

som skall tas i beaktande innan en åtgärd utförs. 
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3.1 Belysning 

I förskolan samt passage används framförallt en kombination av T8 lysrör med en effekt 

på 38 W och en äldre typ av lysrör med en effekt på 58 W. Det finns flera olika 

alternativ till en bättre belysning ur ett energiperspektiv, framförallt T5-lysrör. Vilken 

typ av lysrör som väljs är också viktigt ur en kognitiv aspekt. Högfrekventljus upplevs 

som mer behagligare än lågfrekventljus, vilket i sin tur leder till att människor presterar 

bättre med en högfrekvent belysning istället för en lågfrekvent (Knez, 2014). 

 

Det konventionella donet som innehåller driftdon, kondensator och glimtändare är det 

vanligaste sättet att driva lysrör. Det konventionella donet är lågfrekvent och dess ljus 

kan upplevas som flimrande. Vid tändning blinkar lysröret innan det tänds helt. 

 

Högfrekvensdon (HF-don) driver lysrören med en hög frekvens vanligtvis mellan 30 

000 - 70 000 Hz. En stor fördel med att driva ljusrören med HF-don är att ljuset från 

lysrören upplevs som flimmerfritt. HF-don gör det också möjligt att dimma ner donen 

när inte full ljuseffekt är önskvärt och lysrören tänds nästan omedelbart utan att 

blinkningar sker. Livslängden för de vanligaste lysrören som drivs av ett HF-don är 

cirka 20 000 timmar men det finns även långlivslysrör med en livslängd över 50 000 

timmar. 

 

T8-lysrör är de vanligaste lysrören i äldre byggnader och lysrören kan drivas av både 

högfrekvensdon och konventionella don. En fördel med T-8 lysrören är att de passar i 

stort sett alla äldre installationer oavsett armaturens utförande.  

 

T5-lysrör är den senaste generationens armaturer och drivs endast av HF-don. T5-lysrör 

har en längre brinntid och en lägre energianvändning än de äldre T8-lysrören. T5-

lysröret finns i två olika varianter, High Output och High Efficiency 

(Energimyndigheten, 2014). 

  

 T5 High Output har en högre effekt än High Efficiency lysröret och ger upp till 

60% mer ljus. Effektspannet på lysröret är mellan 24-80 W 

 T5 High Efficiency är den mest energisnåla varianten och finns i effekten 14-35 

W. 

Ett effektivt sätt att reducera belysningens energianvändning är att styra belysning med 

sensorer. I en studie utförd på ett kontor i New York kunde belysningens 

energianvändning minskas med ungefär 20 % genom att vara sensorstyrd (Fernandes, et 

al. 2014).  
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3.2 Solavskärmning 
Ett rums temperatur påverkas av solinstrålning. Solvärmen som träffar en kvadratmeter 

fönster kan tillföra upp till 700 W. Vanliga fönster släpper igenom ungefär 75 % av 

solinstrålningen vilket betyder att minska solinstrålningen kan vara viktigt, speciellt i 

sommartider.  

Det finns fyra alternativ för solavskärmning. Alternativen kan användas var för sig eller 

i kombination. 

 

 Externt solskydd 

 Mellanliggande solskydd 

 Internt solskydd 

 Solskyddsglas 

 

Externt solskydd är det effektivaste skyddet då solen inte träffar glaset och kan ta sig in 

i rummet. Det finns olika alternativ som t.ex. markiser. Mellanliggande solskydd kan 

t.ex. vara persienner som monteras mellan fönsterglasen. Interna solskydd sitter på 

insidan av glaset som t.ex. rullgardiner. Invändiga solskydd ger det sämsta skyddet och 

bör kombineras för att minska värmen. Solskyddsglas är ett glas som har extra 

solskyddande egenskaper och finns upptill att endast 15 % av solinstrålningen släpps 

igenom.  

 

Nedan görs en jämförelse av den totala värmeinstrålningen. Siffrorna inom parantes är 

summan av direkt transmitterad värmestrålning och sekundär värmeavgivning 

(Energiakademin, 2014). 

 

Total värmeinstrålning: utan solavskärmning  79 % (75 + 4 %)  

  solavskärmning innanför glas 48 % (15 + 33 %) 

  solavskärmning mellan glasen 30 % (15 + 15 %) 

  solavskärmning utanför glasen 20 % (15 + 5 %) 

 

 

Om det är möjligt är en minskning av fönsterarean mot söder ett mycket effektivt sätt att 

reducera kylbehovet. Persson, Roos, & Wall (2006) uträttade en studie om hur en 

minskning av fönsterarean mot söder och en ökning av fönsterarean mot norr skulle 

påverka energibalansen i ett lågenergihus i Sverige. Resultatet var att kylningsbehovet 

på sommaren reducerades och energi kunde sparas. Mindre fönsterarea mot söder 

påverkade inte heller uppvärmningsbehovet på vintern nämnvärt. 
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3.3 Tilläggsisolering av väggar 
Butala och Novak (1999) genomförde en undersökning i Slovenien om 

energianvändningen och den potentiella energibesparingen i 24 gamla skolbyggnader. I 

varje skola genomfördes en energikartläggning. Värmeförlusterna var 89 % högre än 

vad som rekommenderades vilket resulterade i att fjärrvärmesystemen hade en 

överkapacitet på 59 %. I 83 % av de skolor som undersöktes var den bästa investeringen 

ur ett energiperspektiv att tilläggsisolera och att byta till nya energieffektiva fönster. 

 

Dimoudi och Kostarela (2008) gjorde även de en undersökning om energianvändningen 

och den potentiella energibesparingen i skolbyggnader. Studien utfördes i klimatzonen 

med lägst vintertemperatur i Grekland. De fick liknade slutsatser som Butala och Novak 

(1999), att den bästa investeringen ur ett energiperspektiv var att tilläggsisolera. 

 

Tilläggsisolering av väggar och tak är vanliga åtgärder för att minska energianvändning. 

En viktig sak att tänka på när tilläggsisolering eller tätning av konstruktionen utförs på 

en byggnad är att det påverkar luftkvalitén i byggnaden och att tilluften säkerställs. 

 

I förskolan och passagen har väggarnas U-värde uppskattats mellan 0,3-0,4 W/m
2
K. Det 

värdet har tillkommit genom att undersöka andra byggnader byggda på samma årtal och 

byggnader på Sörbyskolan, se bilaga 5 och 6. Detta gjordes för att det inte fanns någon 

komplett teknisk beskrivning på väggarnas konstruktion. 

 

Som nämnt tidigare befinner sig Gävle i klimatzon II och får ha en energianvändning på 

100 kWh per m
2
, år. Kan inte värdet uppnås, har BBR gjort en tabell för 

rekommenderade U-värden i klimatskalet, se tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Byte av fönster 
Att byta ut fönster i en byggnad är en av de åtgärderna som bör ses över först. Ibland 

behövs fönstren inte ens bytas ut, utan bara tätas. Det finns ett problem med att byta 

fönster och det är att fönstren har en stor betydelse i hur byggnaden upplevs och dess 

kulturvärde, vilket i vissa fall kan leda att det är det förbjudet att byta eller renovera 

fönstren. 

 

I tabell 2 i kap 3.3 har BBR ett riktvärde för fönstren med U-värdet 1,2 W/m
2
K. På 

Sörbyskolan är alla fönster 2-glas fönster med ett U-värde på 2,77 W/m
2
K. Värdet har 

tagits fram genom att undersöka fönstren och dess konstruktion och sedan anta ett värde 

som stämmer överens med fönstrens årtal. 

  

Tabell 2: Rekommenderade U-värden om inte värdet för nybyggnationer kan uppnås (Källa: Boverket 

byggnadsregler) 
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3.5 Ventilation 
Ventilation kan stå för en stor del av energianvändning i en byggnad. Energi kan sparas 

genom att optimera ventilationssystemet. Regelbundet underhåll av kanaler och filter är 

viktigt för luftkvalitén och ur ett energiperspektiv. Det är viktigt eftersom i uteluften 

finns det mycket damm, pollen och andra partiklar som fastnar och påverkar 

ventilationens verkningsgrad. Att ha rätt drifttider på ventilationssystemet så 

ventilationen bara är igång när behövs är viktigt om energianvändningen skall 

reduceras. Har ventilationssystemet ingen värmeväxlare kan mycket energi sparas 

genom att installera en sådan (Energimyndigheten, 2014).  

 

Att kyla byggnader med hjälp av att ventilera in uteluften nattetid och utnyttja en 

byggnads tröghet har visat sig vara ett mycket effektivt sätt att minska 

överhettningsproblem i skolor. Genom att använda sig av den kalla luften nattetid 

behövs mindre energi användas än vad som behövs för att kyla samma byggnad dagtid 

(Roach, et al. 2013). I en studie utförd på skolbyggnader i Storbritannien har de lyckats 

minska kylbehovet under dagen med hela 99,3% genom denna metod (Kolokotroni, et 

al. 2001).  
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4 Genomförande 
 

4.1 Zoner 
Varje rum har delats in i en egen zon. Det har gjorts för att enkelt få en överblick av 

varje enskilt rum, om t.ex. energibalansen eller andra parametrar i ett rum är av intresse 

är det här en viktig förutsättning. Att ha fler zoner är också positivt eftersom det ger ett 

mer detaljerat resultat. Zonerna är sedan grunden för alla data som skall matas in i 

programmet. Ritningen som zonerna är utformade efter finns i bilaga 3. 

 

4.2 Konstruktionsmaterial 
Byggnadens konstruktion har fåtts fram genom en fysisk undersökning av byggnaden 

samt med hjälp av tekniska beskrivningar och jämförelse av andra byggnader på 

Sörbyskolan.  

4.2.1 Golv 

Golvet har delats upp i två delar, inner- och yttergolv. Yttergolvet består av en platta i 

betong med en tjocklek på 0,8 m som har ett U-värde på 1,561 W/m
2
K, se figur 4. 

Innergolvet består av isolering, betong och golvbeläggning med U-värdet 0,6018 

W/m
2
K, se figur 5. Det totala U-värdet för hela golvkonstruktionen är 0,4344 W/m

2
K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 4: Extern golvkonstruktion Figur 5: Intern golvkonstruktion 
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4.2.2 Tak 

Taket har precis som golvet delats upp i två delar, inner- och yttertak. Yttertaket består 

av isolering, betong, mineralull och cellulosabaserad isolering med ett U-värde på 

0,06808 W/m
2
K, se figur 6. Innertaket består av mineralull och lättbetong med ett U-

värde på 0,418 W/m
2
K, se figur 7. Det totala U-värdet är 0,0585 W/m

2
K. Taket har 

tidigare renoverats och har därför ett lågt U-värde. 

 

 

  

Figur 6: Extern golvkonstruktion 

Figur 7: Intern golvkonstruktion 
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4.3.3 Ytterväggar 

Det finns tre olika ytterväggar, en för långsidorna och en för kortsidorna på förskolan 

samt en yttervägg för passagen. Långsidans yttervägg består av lättbetong, mineralull 

och en spånskiva. U-värdet är 0,3263 W/m
2
K, se figur 8. Ytterväggen på kortsidan är 

uppbyggd av tegel, mineralull och lättbetong med ett U-värdet 0,3241 W/m
2
K, enligt 

figur 9. Passagens yttervägg består av träpanel, spånskiva, mineralull och en till 

spånskiva. Ytterväggens U-värde är 0,3533 W/m
2
K, se figur 10.  

 

  

Figur 2: Ytterväggens konstruktion på långsidorna på förskolan Figur 9: Ytterväggens konstruktion på kortsidorna på förskolan 

Figur 10: Ytterväggens konstruktion på passagen 
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4.3.4 Innerväggar 

Det finns en typ av innervägg som är bärande i förskolan, den består av lättbetong och 

tegel med U-värdet 0,8041 W/m
2
K som visas i figur 11. Det finns även en annan typ av 

innervägg med två olika tjocklekar som uppgör resten av innerväggarna i förskolan 

samt passagen. De visas i figur 12 och figur 13 och har U-värdet 0,5175 W/m
2
K 

respektive 0,2328 W/m
2
K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 11: Konstruktionen på de bärande innerväggarna  Figur 12: Innerväggens konstruktion i passagen 

Figur 13: Övriga innerväggar 
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4.3.5 Fönster 

Det finns en typ av fönster i byggnaden. Det är två-glas fönster med ett U-värde på 2,77 

W/m
2
K. Figur 14 visar det två-glas fönster som har använts i simuleringen för 

basmodellen. Figuren visar fönstrets U-värde exklusive fönsterkarm och därför visas U-

värdet 2,86 W/m
2
K.  

 

 

 
Figur 14: Fönster i byggnaden 
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4.3.6 Ventilation 

Det totala luftflödet i byggnaden och drifttiderna har tagits från OVK-protokollet som 

finns i bilaga 2. Ventilationen använder sig av luftaggregatet som visas i figur 15. 

Ventilationen är igång mellan 06-18 måndag till fredag med undantag för lov- och 

semesterdagar. Figur 16 visar driftschemat över ventilationen. Tilluftsflödet är 2035 l/s 

och tilluften värms upp till 18 °C innan luften tillförs i rummen. Frånluftsflödet är 2055 

l/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Ventilationsaggregatet för byggnaden 
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Figur 16: Schema för ventilationen. 
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4.3.7 Köldbryggor 

Inga mätningar på köldbryggor har utförts på byggnaden, utan de har uppskattats utifrån 

IR-mätningar av andra byggnader på Sörbyskolan. Som visas i figur 17 har ett typiskt 

värde för köldbryggor antagits förutom för fönster, dörrar och i hörn där två väggar 

möts som har fått ett högre värde. 

 

 

 

  

Figur 17: Köldbryggor i byggnaden. 
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4.3.8 Infiltration 

Ingen mätning av infiltrationen har utförts utan standardvärdena i IDA ICE som visas i 

figur 18 har använts. Standardvärdet är en halv luftomsättning i timmen vid 50 Pa 

tryckskillnad. 

 

 

 

 

 
Figur 18: Infiltration i byggnaden 
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4.3.9 Tappvarmvatten 

Tappvarmvattenförbrukningen har uppskattas genom att 90 ockupanter vistas i 

byggnaden under en dag och att de använder sig av 1,8 l per person/dag, se figur 19. 

Eftersom ingen matlagning sker i byggnaden är tappvarmvattnet uppskattat från 

toalettbesök.  

 

 

 
Figur 19: Tappvarmvatten i byggnaden 
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4.3.10 Belysning  

I byggnaden används framförallt en kombination av T8 lysrör med en effekt på 38 W 

och en äldre typ av lysrör med en effekt på 58 W. Belysning är antagen att vara igång 

samtidigt som det finns ockupanter i zonerna. Se figur 20 och 21 för scheman på 

belysning. 

 

 
Figur 20: Schema för belysningen 
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Figur 21: Schema för belysningen i klassrummen 

 

 

 

 

4.3.11 Utrustning 

Utrustningen i bygganden har lagts till genom att göra en inventering av byggnaden och 

sedan har platsintervjuer utförts för att få en uppfattning om hur ofta t.ex. datorer, 

diskmaskiner och annan utrustning används. 
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4.3.12 Ockupanter 

Ockupanterna är uppskattade utifrån antal sittplatser som finns i zonerna. Schemat för 

när ockupanterna befinner sig i olika zoner är samma som för belysningen, se figur 20, 

21 och 22. Hur mycket värme ockupanterna avger beror på olika parametrar som har 

antagits på följande sätt: 

 

 Ett barn motsvarar 0,75 av en vuxen. Det beror på att ett barn har en mindre 

kroppsarea som avger värme men är oftast aktivare. 

 Aktivitetsnivån är satt till 1.0 MET vilket motsvarar en person som utför 

kontorsarbete. 

 Kläder är satt till standardvärdet i IDA ICE vilket är 0.85 +/- 0.25 CLO vilket 

motsvarar en beklädnad av byxor och en långärmad tröja. 

 

Schemat för lärarnas arbetsrum är speciellt och visas i figur 22. 

 

 

 
Figur 22: Schema för lärarnas arbetsrum 
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4.3.13 Klimatfil 

 

Vid simuleringarna i IDA ICE har en klimatfil för Gävle år 2013 använts. Klimatfilen är 

framtagen av RTWC (Real Time Weather Converter) som har tagit sin information från 

SMHI och STRÅNG (Lundström, 2014). Figur 23 visar olika variabler om klimatet i 

Gävle år 2013. 

 

 

 
Figur 23: Klimatdata för Gävle 
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5 Resultat 
 

5.1 Basmodell 
Först simulerades byggnaden med befintlig konstruktion och tillhörande data för att 

kunna få en modell som energieffektiviseringarna sedan jämfördes med.  

Resultatet av simuleringen av basmodellen kan ses i tabell 3, figuren visar den 

levererade energin och toppeffekten för ett helt år. Tabell 4 visar energibalansen i 

byggnaden och tabell 5 visar köldbryggorna samt transmissionsförlusterna i de olika 

delarna av klimatskalet. 

 
 

 
Tabell 3: Basmodellens levererade energi över 1 år 
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Tabell 4: Energibalans över byggnaden 

  

Tabell 5: Transmissionsförluster och termiska bryggor (Ytterdörrarna är inräknade i väggarna) 
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För att validera att basmodellen stämmer överens med verkligheten har modellen 

jämförts med verklig köpt energi (bilaga 4), nyckeltal och energideklarationen (bilaga 

1). Tabell 6 visar fjärrvärmeanvändningen och tabell 7 visar elanvändningen.   

 

 
Tabell 6: Fjärrvärmeanvändning 

Fjärrvärmeanvändning Årtal kWh/m2,år 

Verklig användning1 2013 95,8 

Övrig uppvärmningsenergi1 2010 98 

Energideklaration 2010 142 

Basmodell 2013 88,4 
1Sörbyskolans totala fjärrvärmeanvändning. 
2Nyckeltal från "Energi i våra lokaler". 

 
Tabell 7: Elanvändning 

Elanvändning Årtal kWh/m2,år 

Verklig användning1 2013 50,9 

El utom för uppvärmning2 2010 72 

El för uppvärmning2 2010 59 

Energideklaration 2010 67 

Basmodell 2013 59,9 
1Sörbyskolans totala elanvändning. 
2Nyckeltal från "Energi i våra lokaler". 

 

 

Skillnaden för fjärrvärmeanvändningen för basmodellen och den verkliga inköpa 

fjärrvärmen är 7,7 % och skillnaden för den verkliga inköpta elenergin med 

basmodellen är 15 %.  
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5.2 Energieffektiviseringsåtgärder 
Basmodellens energianvändning är 151,5 kWh/m

2
,år och 100 kWh/m

2
,år bör 

eftersträvas. Efter en analys av energibalansen och transmissionsförlusterna för 

basmodellen har tre olika effektiviseringsåtgärder valts. Dessa är: 

 

 Tilläggsisolering av väggar 

 Byte till nya energieffektiva fönster 

 Byta ut elradiatorerna i passagen 

 

5.2.1 Tilläggsisolering av väggar 

U-värdena i väggarna har minskas genom att tilläggsisolera. Eftersom det finns flera 

olika väggar har olika tjocklek av isolering använts för att uppnå det önskade U-värdet 

0,18 W/m
2
K.  

 

Jämförelse mellan tabell 3 och tabell 8 visar att tilläggsisoleringen gav en minskning av 

elanvändningen från 59,9 kWh/m
2
,år till 53,7 kWh/m

2
,år. Fjärrvärmeanvändningen 

minskades från 88,4 kWh/m
2
,år till 76,6 kWh/m

2
,år. Totalt resulterade denna 

energieffektivisering med en energiminskning på 18,0 kWh/m
2
,år vilket motsvarar 11,9 

% av byggnadens totala energianvändning. 

 

 
Tabell 8: Levererad energi efter tilläggsisolering av väggar 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  18492  20.9  5.57  

 

Electric cooling  0  0.0  0.0  

 

HVAC aux  12073  13.6  11.45  

 

Electric heating  17019  19.2  8.76  

   Total, Facility electric  47584  53.7     

    
  

   

 

District heating  67842  76.6  94.55  

   Total, Facility district  67842  76.6     

   Total  115426  130.4     

    
 

Equipment, tenant  2846  3.2  1.05  

   Total, Tenant electric  2846  3.2     

   Grand total  118272  133.6     
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5.2.2 Byte till nya energieffektiva fönster 

Fönstren i basmodellen är två-glas fönster med en luftspalt och har U-värdet 2,77 

W/m
2
K. Enligt BBR:s riktlinjer bör ett U-värde på 1,2 W/m

2
K eftersträvas vilket också 

har simulerats för denna effektivisering. Fönstren byttes till tre-glas fönster med 

argongas mellan glasen och har U-värdet 1,216 W/m
2
K. 

 

Tabell 9 visar en minskning i elanvändning från 59,9 kWh/m
2
,år till 54,0 kWh/m

2
,år 

och en minskning av fjärrvärmen från 88,4 kWh/m
2
,år till 74,5 kWh/m

2
,år. Totalt 

minskades energianvändning i byggnaden med 19,8 kWh/m
2
,år som motsvarar 13 % av 

byggnadens totala energianvändning. 

 

 
Tabell 9: Levererad energi efter byte till nya fönster 
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5.2.3 Utbyte av elradiatorerna i passagen 

När passagen byggdes sattes elradiatorer in istället för vattenburna radiatorer. Genom att 

byta ut elradiatorerna till vattenburna radiatorer kopplade till fjärrvärme har 

elanvändningen minskat, däremot har den totala energin inte förändrats i jämförelse 

med basmodellen. 

 

Elanvändningen har minskat från 59,9 kWh/m
2
,år till 34,3 kWh/m

2
,år. Eftersom den 

totala energin inte har minskat så har fjärrvärmen ökat för att balansera för den förlorade 

uppvärmningsenergin från elradiatorer. Fjärrvärmen har ökat från 88,4 kWh/m
2
,år till 

114,0 kWh/m
2
,år. Som visas i tabell 10 är den totala energianvändningen lika som i 

basmodellen vilket uppgick till 151,5 kWh/m
2
,år. 

 

 

 
Tabell 10: Levererad energi efter byte till vattenburna radiatorer 
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5.2.4 Samtliga energieffektiviseringsåtgärder 

Om samtliga energieffektiviseringsåtgärder skulle utföras blir energianvändningen 

114,0 kWh/m
2
,år, se tabell 11. Det är en minskning med 37,5 kWh/m

2
,år vilket 

motsvarar total energiminskning med 24,75 %. Elanvändningen reducerades även med 

42,2 %. 

 
Tabell 11: Levererad energi efter samtliga energieffektiviseringsåtgärder 
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5.3 Återbetalningstid för investering av energieffektiviseringsåtgärder 
För att se om åtgärderna är värda att göra ur ett ekonomiskt perspektiv görs en 

beräkning genom att ta reda på återbetalningstiden. Ingen pay-off tid för utbyte av 

radiatorer i passagen har beräknats p.g.a. oklarheter med att bestämma 

investeringskostnaderna. För att ta reda på återbetalningstiden används en metod som 

kallas för pay-off metoden. Metoden ser ut som följande: 

 

Pay-off tid = Grundinvestering/Årligt inbetalningsöverskott (8) 

 

I tabell 12 visas konstandsberäkningarna som inkluderar omkostnadspålägg, 

arbetskostnader och materialkostnader (Wikells, 2013) 

 
Tabell 12: Investeringskalkyl med pay-off metoden 

Total väggarea 449,5 m2 

Tilläggsisolering med mineralull till U-värde 0,18* 1200 kr/m2 

Antal fönster 61 st 

Byte till fönster med U-värde 1,2* 10086 kr/fönster 

Besparing av el 23000 kWh/år 

Besparing av fjärrvärme 4000 kWh/år 

Elpris 1 kr kWh 

Fjärrvärmepris 0,70 kr kWh 

      

Investeringskostnad     

Tilläggsisolering 539400 kr 

Byta fönster 615246 kr 

Totalt 1154646 kr 

      

Kostnadsbesparing tilläggsisolering     

Besparing el 5 474,6 kr/år 

Besparing fjärrvärme 7 293,58 kr/år 

Totalt 12 768,18 kr/år 

      

Kostnadsbesparing byta fönster     

Besparing el 5 209,7 kr/år 

Besparing fjärrvärme 8 591,59 kr/år 

Totalt 13 801,29 kr/år 

      

Pay-off tid     

Tilläggsisolering 42,25 år 

Byta fönster 44,58 år 

      

*Inklusive omkostnadspålägg, arbetskostnader och materialkostnader     

 

 

Återbetalningstiderna för att tilläggsisolera väggarna och byta till energieffektiva 

fönster ligger på 42,25 respektive 44,58 år.   
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6 Diskussion 
Detta projekt gick ut på att undersöka vilka effektiviseringsåtgärder som kan utföras 

med den största energibesparingen i förskolan samt den tillhörande passagen på 

Sörbyskolan. Det har gjorts genom att göra en energikartläggning för att få en överblick 

över byggnaden och se vart största energibovarna är. Eftersom mycket av indata för att 

skapa kartläggningen har varit uppskattningar och antaganden finns det mycket felkällor 

som påverkar resultatet. 

 

6.1 Validering av basmodell 
Basmodellen har validerats genom att jämföra den med energideklarationen, verklig 

energianvändning och nyckeltal från rapporten "energi i våra lokaler". Jämförelsen visar 

att resultatet av basmodellen stämmer ganska bra överens med den verkliga 

energianvändningen. Jämförs basmodellen med energideklarationen stämmer den 

mindre bra och det kanske kan bero på att energideklarationen är slarvigt gjord. T.ex. så 

har alla energideklarationer som utförts på de olika byggnaderna på Sörbyskolan samma 

energianvändning per kvadratmeter. Totalt sett stämmer basmodellen bra överens med 

den verkliga energianvändningen samt nyckeltalen. 

 

6.2 Felkällor 
Det fanns ingen information över vilken typ av konstruktion det är i väggar, tak och 

golv vilket ledde till att huset jämfördes med de andra skolbyggnaderna på Sörbyskolan 

och liknande konstruktioner antogs. Även tabeller av andra byggnader byggda under 

samma årtal undersöktes för att få en bättre bild av konstruktionerna. Tak och golv i 

förskolan och passage har simulerats med samma U-värde, vilket förmodligen inte 

stämmer överens med verkligheten. Eftersom inte den exakta konstruktionen i 

byggnaden har använts blir resultatet inte helt korrekt. För att få ett mer korrekt resultat 

hade t.ex. borrning i väggarna kunnat visa den verkliga konstruktionen av väggarna. 

Fönstren undersöktes fysiskt och U-värdet uppskattades efter fönstrens uppbyggnad, en 

viss felmarginal lär förekomma. 

 

Schemat för belysning, utrustning och ockupanter har antagits efter platsintervjuer och 

observationer. Ockupanter har uppskattats efter antalet platser i olika rum t.ex. 

klassrummen. Eftersom avgiven värme från människor som finns i litteraturer är från 

vuxna och i detta fall är majoriteten barn, så har värmeavgivningen från ockupanterna 

satts till 75 % av en vuxen vilket är ett antagande. Scheman på utrustningen och även 

effekten på dessa är också uppskattade om det inte var utmärkt på apparaterna. Alla 

uppskattningar och antagningar på det interna värmetillskottet skiljer sig ifrån det 

verkliga värdet och kan påverka resultatet. 

 

Drifttider och det totala flödet till ventilationen har hämtats från OVK-protokollet. 

Protokollet är från 2010 och kanske inte stämmer överens med hur det ser ut idag. Inga 

mätningar på flödena i olika rum har utförts utan det totala flödet har fördelats utifrån 

rekommenderade flöden. 

 

Ingen mätning av infiltrationen på förskolan eller passagen gjordes utan ett 

standardvärde i IDA ICE användes. För att ta reda på hur stor infiltrationen egentligen 

är hade en mätning med blower-door metoden kunnat utföras. 
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Köldbryggorna har uppskattats utifrån de andra byggnaderna på skolområdet. Om IR-

bilder hade tagits på förskolan och passagen hade det gett ett mer korrekt resultat. 

 

I byggnaden används endast tappvarmvattnet för sanitära ändamål vilket står för en 

väldigt liten del av energianvändningen. Förbrukningen är antagen efter undersökningar 

och observationer. 

 

Radiatorerna i byggnaden är inlagda i IDA ICE som idealiska radiatorer, d.v.s. att 

radiatorerna använder den effekt som behövs för att skapa en balans mellan bortförd och 

tillförd energi. Detta gjordes för att lite information om radiatorsystemet fanns 

tillgängligt. Att radiatorerna är inlagda på detta sätt gör att den valda innetemperaturen i 

varje zon alltid uppfylls. Detta medför att om radiatorsystemet skulle vara 

underdimensionerat kommer inte det att framgå i simuleringarna. När platsintervjuer 

utfördes klagade många lärare på att det var väldigt kallt vintertid, detta kan kanske vara 

ett tecken på att systemet kanske är underdimensionerat. 

 

6.3 Energieffektiviseringsåtgärder 
När effektiviseringsåtgärder valdes analyserades basmodellen för att se vilka åtgärder 

som skulle kunna spara mest energi. I kapitel 3 står det om ett antal åtgärdsförslag som 

eventuellt hade kunnat genomföras men efter en analys har tre åtgärder valts ut. 

 

Byte till nya energieffektiva fönster var intressant då de nuvarande fönstren i byggnaden 

hade högt U-värde och var en potentiell åtgärd som skulle kunna spara mycket energi. 

Tilläggsisolering av väggar var också en åtgärd som sparade mycket energi. Det som är 

viktigt att tänka på när klimatskalet förändras är att infiltrationen minskar och det kan 

orsaka ökad inomhustemperatur och försämrad luftkvalitet. Just i detta fall eftersom hus 

C är en förskola där höga värmelaster från ockupanter uppstår, kan en ökad 

inomhustemperatur vara ett problem. Ventilationen måste då säkerställa att luftkvalitet 

bibehålls på en bra nivå. Studier visar att försämrad luftkvalitet och högre temperatur i 

klassrum påverkar elevernas inlärningsförmåga negativt (Yang, et al. 2013). 

 

Installation av vattenburna radiatorer istället för elradiatorer gav ingen förminskning av 

den totala energianvändningen, utan elanvändningen byts till fjärrvärmeanvändning. 

Eftersom elpriserna är högre än fjärrvärmepriserna blir det en ekonomisk besparing att 

byta ut radiatorerna. Ur ett miljöperspektiv är det slöseri att använda elenergi till 

uppvärmning eftersom det är en primär energikälla. 

 

Om alla energieffektiviseringsåtgärder skulle utföras skulle drygt 20 % av totala energin 

sparas. BBR:s krav på nybyggnationer är 100 kWh/m
2
 och efter 

energieffektiviseringarna har byggnaden kommit betydligt närmare det värdet än innan. 

Byggnadens elanvändning har nästan halverats vilket är väldigt positivt ur ett 

miljöperspektiv och ett ekonomiskt perspektiv. 

 

Att öka energimedvetenheten hos elever samt personal är en väldigt viktigt del i en 

energieffektivisering och kan vara väldigt kostnadseffektivt. Eleverna och personal kan 

få ett mer energieffektivt beteende som i sin tur spar in på onödig energianvändning.  

Genom att ha energieffektiva skolor kan de föregå som gott exempel och 

förhoppningsvis kan det få andra att eftersträva energieffektiva byggnader 

(Katafygiotou & Serghides, 2013). 
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6.4 Återbetalningstid 
Återbetalningstiden blev väldigt hög för de energieffektiviseringsåtgärder som det 

utfördes en kalkyl på. I kalkyler är det dock förutsatt att energibesparingen ska stå för 

hela renoveringskostnaden och i detta fall blev det inte lönsamt. Eftersom det ska ske en 

omfattande renovering av skolan år 2015 bör underhållskostnaderna räknas in 

kalkylerna vilket skulle leda till att investeringen för energieffektiviseringsåtgärderna 

skulle bli lönsammare. 
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7 Slutsats 
De totala förlusterna för förskolan med passage simulerades till 134 MWh per år. 

Transmissionsförlusterna genom fönster och väggar står för en betydande del av 

energianvändningen och att åtgärda detta skulle ge en stor energibesparing. Skulle alla 

energieffektiviseringsåtgärder tillämpas kommer byggnadens energianvändning att 

minska med 33 MWh per år varav 25 MWh är elenergi. Det motsvarar en minskning 

med 24,75 % av den totala energianvändningen och 42,2 % minskning av 

elanvändningen. Pay-off tiden visar att det inte är värt att tilläggsisolera eller byta 

fönster ur ett ekonomiskt perspektiv om inte underhållskostnader beräknas in i 

investeringskalkylen. 
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8 Framtida arbete 
Ett framtida arbete som kan vara intressant för byggnaden är att göra mätningar på 

ventilationsflödena eftersom ingen fysisk mätning utfördes. Att ta reda på hur 

konstruktionen i väggar, tak och golv faktiskt ser ut för att få ett mer verkligt resultat. 

En blower-door mätning skulle vara intressant för att ta reda på infiltrationen samt att ta 

IR-bilder för att se hur köldbryggorna ser ut. Att undersöka andra 

energieffektiviseringsåtgärder, t.ex. solceller skulle vara intressant.  



 

50 

 

  



 

51 

 

9 Referenser 
Boverket (2014). ’Boverkets författningssamling’ [online]. Tillgänglig på: 

https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2014-3-BBR-21.pdf  Senast besökt: 6 juli 2014 

 

Boverket (2014). ’Information om energideklarationer’ [online]. Tillgänglig på: 

http://www.boverket.se/bygga--forvalta/energideklaration/ Senast besökt: 17 juli 2014 

 

Boverket, (2014). ’Obligatorisk ventilationskontroll’ [online]. Tillgänglig på:  

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygga-andra-och-underhalla/Obligatorisk-

ventliationskontroll/ Senast besökt: 6 juli 2014 

 

Butala, V., & Novak, P. (1999). ’Energy consumption and potential energy savings in 

old school buildings’, Energy and Buildings, 29(3): 241-246 

 

Dimoudi, A., & Kostarela, P. (2009). ’Energy monitoring and conservation potential in 

school buildings in the C′ climatic zone of Greece’, Renewable Energy, 34(1): 289-296. 

 

Energiakademin, (2014). ’Solavskärmning’ [online]. Tillgänglig på:  

http://energiakademin.fastighetsagarna.se/atgardsbeskrivningar/byggteknik/solavskarmn

ing/ Senast besökt: 5 maj 2014 

 

Energimyndigheten, (2014). ’Energideklarering av byggnader’ [online]. Tillgänglig på: 

http://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/9aa6383d.pdf Senast besökt: 

5 maj 2014 

 

Energimyndigheten, (2010). ’Energi i våra lokaler’ [online]. Tillgänglig på: 

http://belysningsbranschen.se/files/2013/08/Energi_i_v%C3%A5ra_lokaler_2010_08.p

df Senast besökt: 1 augusti 2014 

 

Energimyndigheten, (2014). ’Lysrör’ [online]. Tillgänglig på: 

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-

foretag/Belysning/Ljuskallor-armaturer-och-styrsystem/Urladdningslampor/Lysror/ 

Senast besökt: 28 juni 2014 

 

Energimyndigheten, (2014). ’Ventilation’ [online]. Tillgänglig på: 

http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Lokaler-och-

flerbostadshus/Forvalta/Ventilation/ Senast besökt: 8 augusti 2014 

 

Equa, (2014). ’IDA Indoor Climate and Energy’ [online]. Tillgänglig på: 

http://www.equa-solutions.co.uk/en/software/idaice Senast besökt: 13 juli 2014 

 

Fernandes, L.L., Lee, E. S., DiBartolomeo, D.L., & McNeil, A. (2014). ’Monitored 

lighting energy savings from dimmable lighting controls in The New York Times 

Headquarters Building’, Energy and Buildings, 68(A): 498-514. 

 

Folkhälsomyndigheten, (2014). ’Koldioxid’ [online]. Tillgänglig på: 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-

miljohalsa/inomhusmiljo/luftkvalitet/kompletterande-vagledning-om-ventilation/ Senast 

besökt: 20 juli 2014 

 

https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2014-3-BBR-21.pdf
http://www.boverket.se/bygga--forvalta/energideklaration/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygga-andra-och-underhalla/Obligatorisk-ventliationskontroll/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygga-andra-och-underhalla/Obligatorisk-ventliationskontroll/
http://energiakademin.fastighetsagarna.se/atgardsbeskrivningar/byggteknik/solavskarmning/
http://energiakademin.fastighetsagarna.se/atgardsbeskrivningar/byggteknik/solavskarmning/
http://www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/9aa6383d.pdf
http://belysningsbranschen.se/files/2013/08/Energi_i_v%C3%A5ra_lokaler_2010_08.pdf
http://belysningsbranschen.se/files/2013/08/Energi_i_v%C3%A5ra_lokaler_2010_08.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Belysning/Ljuskallor-armaturer-och-styrsystem/Urladdningslampor/Lysror/
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Belysning/Ljuskallor-armaturer-och-styrsystem/Urladdningslampor/Lysror/
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Lokaler-och-flerbostadshus/Forvalta/Ventilation/
http://www.energimyndigheten.se/Foretag/Energieffektivt-byggande/Lokaler-och-flerbostadshus/Forvalta/Ventilation/
http://www.equa-solutions.co.uk/en/software/idaice
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/luftkvalitet/kompletterande-vagledning-om-ventilation/
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/halsoskydd-och-miljohalsa/inomhusmiljo/luftkvalitet/kompletterande-vagledning-om-ventilation/


 

52 

 

Gavlefastigheter, (2014). ’Våra fastigheter’ [online]. Tillgänglig på: 

http://www.gavlefastigheter.se/Vara-fastigheter/ Senast besökt: 13 juli 2014 

 

International Energy Agency, (2013). ’Key World Energy Statistics’ [online]. 

Tillgänglig på: 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2013.pdf  Senast 

besökt: 17 juli 2014 

 

Katafygiotou, M. C., & Serghides, D. K. (2014). ’Analysis of structural elements and 

energy consumption of school building stock in Cyprus: Energy simulations and 

upgrade scenarios of a typical school’, Energy and Buildings, 72: 8-16. 

 

Knez, Igor. (2014). ’Affective and cognitive reactions to subliminal flicker from 

fluorescent lighting’,Consciousness and Cognition, 26: 97-104. 

 

Kolokotroni, M., Perera, M. D. A. E. S., Azzi, D., & Virk, G. S. (2001). ’An 

investigation of passive ventilation cooling and control strategies for an educational 

building’, Applied Thermal Engineering, 21(2): 183-199. 

 

Lundström, L. (2014). ’Real-Time Weather Converter 2.1’ [online]. Tillgänglig på: 

https://sites.google.com/site/weatherconverter/home Senast besökt: 5 maj 2014 

 

Ovkbesiktning, (2014). ’Om OVK besiktning’ [online]. Tillgänglig på: 

http://www.ovkbesiktning.se/om-ovk/ Senast besökt: 17 juni 2014 

 

Pérez-Lombard, L., Ortiz, J., & Pout, C. (2008). ’A review on buildings energy 

consumption information’, Energy and Buildings, 40(3): 394-398. 

 

Persson, M. L., Roos, A., & Wall, M. (2006). ’Influence of window size on the energy 

balance of low energy houses’, Energy and Buildings, 38(3): 181-188. 

 

Riskdagen, (2014). ’Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader’ [online]. 

Tillgänglig på: http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-

Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006985-om-energideklar_sfs-2006-

985/?bet=2006:985 Senast besökt: 17 juli 2014 

 

Roach, P., Bruno, F., & Belusko, M. (2013). ’Modelling the cooling energy of night 

ventilation and economiser strategies on façade selection of commercial buildings’, 

Energy and Buildings,  66: 562–570. 

 

Warfvinge, C., & Dahlblom, M. (2010). Projektering av VVS-installationer, Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Wikells (2013). Wikells sektionsfakta
®
 - ROT, Växjö: Elanders. 

 

Yang, Z., Becerik-Gerber, B., & Mino, L. (2013). ’A study on student perceptions of 

higher education classrooms: Impact of classroom attributes on student satisfaction and 

performance’, Building and Environment,  70: 171-188. 

  

http://www.gavlefastigheter.se/Vara-fastigheter/
http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2013.pdf
https://sites.google.com/site/weatherconverter/home
http://www.ovkbesiktning.se/om-ovk/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006985-om-energideklar_sfs-2006-985/?bet=2006:985
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006985-om-energideklar_sfs-2006-985/?bet=2006:985
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Lag-2006985-om-energideklar_sfs-2006-985/?bet=2006:985


 

53 

 

Bilaga 1 – Energideklaration 
 

 
  



 

54 

 

 
  



 

55 

 

 
  



 

56 

 

Bilaga 2 – OVK 
  



 

57 

 

 

 

  



 

58 

 

Bilaga 3 – Ritning 
  



 

59 

 

Bilaga 4 – Förbrukningsdata 
 

 
  



 

60 

 

 
  



 

61 

 

Bilaga 5 – U-värden 

 
  



 

62 

 

  



 

63 

 

Bilaga 6 – Teknisk beskrivning 
 

 
  



 

64 

 

 
 


