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Abstract 
In a society characterized by climate change, energy crisis and overconsumption 
participants at all levels are required to contribute to utilized energy usage. This 
report will examine how this can be done in the public school, an authority of 
poor resources but good efficiency opportunities. The objective was to bring 
forth suggestions on actions and changes that reduce energy consumption in 
Swedish schools. 

The object of the case study was Bergshamraskolan, a relatively large school 
located in Solna, outside Stockholm. The school was built in the 60's and has 
since then undergone only a few renovations and refurbishments, the energy 
standard therefore was consistently low. 

An energy survey of Bergshamraskolan was conducted and collected data were 
compiled and evaluated. Problem areas with greater energy and efficiency 
opportunities were identified as illumination, ventilation and heating losses. 
Bergshamraskolan use district heat and electricity as energy sources. The 
lightening is old and inefficient. Ventilation is done by a simple exhaust air 
system without any heat recovery. 

The suggested arrangement is expected to save 24 159 SEK and 22 290 kWh per 
year. These steps are, however, only a small part in the great work that can be 
performed. Further savings can be made in each category, not only through the 
introduction of new technologies but also in the behaviour of school staff and 
students. 

The conclusion is that the opportunities for energy savings in the school are very 
good. Investments and savings that will generate positive results in the near 
future can be done. The arrangement proposed will not only save energy but also 
create surplus value of the school staff and students in terms of improved 
working climate, pleasant lighting and cleaner air.
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Sammanfattning 
I ett samhälle som präglas av diskussioner kring klimatförändringar, energikris 
och överkonsumtion är aktörer på alla nivåer skyldiga att bidra till ett effektivare 
energiutnyttjande.  Klart är att Sveriges energikonsumtion måste sänkas för att 
klimatmålen ska kunna uppnås och denna rapport ämnar undersöka hur detta 
kan göras på kommunal skolnivå, en instans med knappa resurser men goda 
effektiviseringsmöjligheter. Målet var att frambringa förslag på åtgärder och 
förändringar som kan bidra till att minska energiförbrukningen i svenska skolor. 

Objektet för fallstudien är Bergshamraskolan, en relativt stor skola belägen i 
Solna kommun utanför Stockholm. Skolan byggdes på 60-talet och har sedan 
dess genomgått ett fåtal upprustningar och renoveringar, energistandarden var 
därför genomgående låg. 

Utredningen inleddes med en omfattande litteraturundersökning där tidigare 
forskning och liknande arbeten granskades. En energiinventering på 
Bergshamraskolan genomfördes och insamlad fakta sammanställdes samt 
värderades. Problemområden med större energiförbrukning samt 
effektiviseringsmöjligheter identifierades som belysning, ventilation samt 
minskat värmeläckage. Dessa tre låg sedan i fokus arbetet igenom. 

Då syftet var att konstruera en åtgärdsplan som är applicerbar även på andra 
skolor skapades en generaliserad modell av fallstudieskolan. Indata och 
faktauppgifter förenklades och kortades ner samtidigt som ett antal antaganden 
gjordes. Den generaliserade modellen blev tydligare och gjorde 
beräkningsarbetet något enklare.    

Bergshamraskolan brukar fjärrvärme och el som energikällor. Belysningen är av 
en genomgående gammal och mycket ineffektiv modell. Ventilationen sker 
genom en enkel frånluftsanläggning helt utan värmeåtervinning i form av 
exempelvis värmeväxlare.  

För att beräkningar rörande energi- samt kostnadsbesparingar skulle kunna 
utföras krävdes en del indata som samlades in från bland annat företag, kommun 
och Bergshamraskolan i sig. Därefter utfördes planerade beräkningar i de tre 
huvudkategorierna belysning, ventilation samt värme. Ekonomiska kalkyler 
genomfördes och en investeringsplan togs fram.  

Åtgärderna som föreslås är byte till lågenergilampor, installation av 
värmeväxlare till ventilationssystemet samt byte till energieffektiva fönster. Den 
åtgärd som är både energieffektivast och mest ekonomiskt lönsam är byte till 
FTX-system och beräknas kunna spara 22 290 kWh och 24 159 kronor årligen. 
Dessa åtgärder är dock bara en liten del i det stor arbete som kan utföras. 
Ytterligare besparingar går att göra inom varje kategori, inte bara genom 
införande av nya tekniska lösningar utan även i beteende hos skolans personal 
och elever.  

Slutsatsen är att möjligheterna för energibesparingar inom skolan är mycket 
goda. Det går att göra ekonomiskt säkra investeringar och besparingsåtgärder 
som generar positiva resultat inom en snar framtid. Åtgärderna som föreslagits 
leder inte bara till energieffektivisering utan även till mervärde för skolans 
anställda och elever i form av förbättrad arbetsmiljö, behagligare belysning och 
renare luft. 
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Nomenklatur 

Tecken Benämning SI-enhet 

 Energibesparing kWh/år 

 Installerad effekt före åtgärd  kW 

 Installerad effekt efter åtgärd kW 

 Drifttid före åtgärd h/år 

 Drifttid efter åtgärd h/år 

SFP1 Specifika elåtgången före åtgärd kW/m3/s 

SFP2 Specifika elåtgången efter åtgärd kW/m3/s 

 Konstanten för behovsanpassning  

 antal timmar för perioden h 

 Elbesparingen av att sänka SFP-talet kWh 

 
Årsenergibehovet för värmning av 
ventilationsluft 

kWh 

 
Medelflöde genom byggnaden inklusive läckflöde 
och vädring 

l/s 

Te Temperatur utomhus °C 

Ti Temperatur inomhus °C 

 Drifttid s 

  °C 

  °C 

  kWh 

   

   

   

   

 Ljuskälla efter byte  

 Ljuskälla före byte  

 Livscykelkostnad för energi kr 

 Luftflöde m3/s 

 Nusummefaktor kr 
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  kr 

  kr 

   

   

 Årliga inbetalningar kr 

 Årliga utbetalningar kr 

 Nuvärdesummafaktorn kr 

 Restvärdet kr 

 Grundinvesteringen kr 

 Räntesats % 

 Antal år  

1. Introduktion 

1.1 Bakgrund, syfte och mål 

1.1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Energi- och klimatfrågor är idag mycket aktuella och starkt debatterade frågor i 
Sveriges politik. Det finns ett stort antal styrmedel för att uppmuntra arbete och 
utveckling inom ämnet och energieffektivisering är idag en utmaning som både 
privata och offentliga aktörer står inför. 

Inom den svenska skolan finns det också stora effektiviseringsmöjligheter och 
enligt tidigare studier är det möjligt att både spara pengar och bevara miljön 
utan att ge avkall på komfort eller kvalitet på skolorna. Som i de flesta stora 
byggnader är belysning, ventilation och uppvärmning de främsta energibovarna 
men de utgör också punkter för stora besparingsmöjligheter. 

I detta arbete framläggs en studie kring möjlig energieffektivisering av en skola i 
Solna kommun. Bergshamraskolan är en grundskola byggd på 60-talet som idag 
har elever i årskurs 0-9. Skolan har cirka 500 elever och består av ett flertal 
separata byggnader.   

1.1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att genom undersökningar och analyser ge 
Bergshamraskolan förslag på åtgärder och investeringar som i förlängningen 
bidrar till energibesparingar och effektiv ekonomi. Syftet är också att dessa 
förslag ska kunna appliceras på liknande skolor i landet och i förlängningen 
bidra till en bättre miljö. 
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1.1.3 Projektmål 

Målet är att under våren ha dokumenterat och analyserat relevant information, 
via fältstudier, statistik och litteraturstudier kring Bergshamraskolans 
energianvändning. Ett effektiviseringsförslag skall också ha framtagits, ur energi 
och miljösynpunkt, med en kostnadsplan som skall levereras till 
Bergshamraskolan. 

1.2 Kravspecifikation 

1.2.1 Problemformulering 

• Hur kan skolan effektiviseras ur energisynpunkt? 

• Vilka energi- och kostnadsbesparingar kan skolan göra utifrån generella 
riktvärden? 

• Vad är mest lönsamt för skolan att investera i? 

1.2.2 Projektkrav 

• Start av projektet sker den 17 januari 2011 och löper över 4 månader.  
Slutrapportering sker måndagen den 30 maj 2011. 

• Projektgruppen skall bestå av två projektmedarbetare; Linn Persson och 
Martina Klingvall. 

• Projektet skall inledas med en litteraturstudie av relevant information om 
energianvändning kring skolor. 

• Handledarmöten skall hållas regelbundet. Projektmedarbetarna ansvarar 
för kallelser och dokumentation. 

1.2.3 Förutsättningar 

• Projektmedarbetarna skall ha tillgång till relevant information och 
statistik kring Bergshamraskolans energianvändning. 

• Projektmedarbetarna skall ges möjlighet till möten med rektor, 
driftsansvarig och vaktmästare på Bergshamraskolan. 

1.2.4 Begränsningar och antaganden 

I arbetet har ett antal avgränsningar och antaganden gjorts för att förenkla och 
specifiera analysen, dessa presenteras nedan. Samtliga antaganden är valda för 
att ge en verklighetstrogen bild och presentera ett sannolikt och användbart 
resultat. 
 

• Till begreppet energianvändning räknas enbart el och värmeförbrukning 
från den ”normala” verksamheten. Ombyggnationer, reparationer och 
dylikt inkluderas därför inte i analysen. 
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• Bergshamraskolan består av ett flertal byggnader. I denna rapport har 
endast huvudbyggnad A3 analyserats. Detta för att ge en djupare inblick 
och resultatet kan i sin tur till stor del appliceras på övriga byggnader.  

• Fokus kommer ligga på elenergiförbrukning från belysning, ventilation 
och uppvärmning, se Figur 1. Rapporten avgränsas till att hantera vilka 
besparingar dessa genererar energimässigt och ekonomiskt.  

• Andra mindre energiförbrukande enheter såsom kök, datorer och dylikt 
har inte behandlats i undersökningen.  

• Vid ekonomiska beräkningar har alternativa kostnader och konsekvenser 
av föreslagna åtgärder inte tagits i beaktande.  

• Beräkningar och investeringsförslag baseras på en generalisering av 
skolan och vidare fallstudier, där inga egna mätningar utförts.  

• Räntesatsen antas till 10 procent, för att möjliggöra investeringskalkyler. 
En känslighetsanalys kommer att göras för att säkerhetsställa antagandet. 

 

 

2. Litteraturstudie 

2.1 Fokusområden 

Denna rapport fokuserar på de områden som har störst potentiella 
energibesparingar. I figur 1 nedan illustreras de områden som behandlas. 
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Figur 1 Illustration av fokusområden 

 

2.2 Energipolitik 

Sedan 1994 har majoriteten av världens länder haft en överenskommelse om att 
gemensamt arbeta mot en hållbar utveckling och angripa hotet om negativa 
klimatförändringar. Vid överenskommelsen som träffades 1992, undertecknade 
länderna FN:s så kallade ram-konvention om klimatförändringar 
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(Energimyndigheten, 2010a). Därefter har bland annat även Kyotoprotokollet 
etablerats, vilket stakar ut riktlinjer för utsläpp av växthusgaser, och ett antal 
överenskommelser kopplade till dessa har trätt i kraft. 

Energi- och klimatpolitik är idag aktivt debatterade ämnen i Sverige och övriga 
världen. Klimatutvecklingens globala inverkan har även gjort energifrågorna till 
en allt viktigare del av EU-politiken. Detta medför främst bättre förutsättningar 
för att hantera klimatförändringen genom samlade och omfattande aktioner, 
men energifrågorna är också viktiga för satsningen på ekonomisk tillväxt och 
nya jobb. Av dessa anledningar har flera organisatoriska förändringar gjorts med 
kopplingar till EU:s energipolitik, bland annat har en särskild kommissionär 
utsetts för klimatfrågor samt ett eget direktorat för energifrågor (DG ENER). 
Dessa förändringar understryker klimatdebattens ökade betydelse i samhället 
(Energimyndigheten, 2010a).  

2.2.1 Sveriges energipolitik 

Sverige är ett av de länder som i allt större utsträckning inkluderar en mer 
omfattande energi- och klimatpolitik. Sverige ratificerade Kyotoprotokollet 
redan 1993 och har arbetat under en längre tid för att uppnå målen som detta 
samt klimatkonventionen omfattar (Energimyndigheten, 2010a).  

För att uppnå uppsatta mål inom Sveriges energi- och klimatpolitik används 
olika styrmedel. Dessa delas vanligtvis upp i fyra huvudgrupper; administrativa, 
ekonomiska, informativa och forskningsbaserade, vilka presenteras i tabell 1 
nedan.  Det är främst de administrativa och ekonomiska huvudgrupperna som  

 direkt påverkar Sveriges skolor och dess energikostnader och av den 
anledningen presenteras en fördjupning av dessa i denna rapport. Det är dock av 
betydelse att även illustrera de informativa och forskningsbaserade styrmedel 
då även de har en indirekt men betydande påverkan på Sveriges användning och 
handel av energi. 

Tabell 1 Uppdelning av Sveriges styrmedel (Energimyndigheten, 2010a) 

  Administrativa   Ekonomiska   Informativa Forskningsbaserade 

  Regleringar   Skatter   Upplysning   Forskning 

  Gränsvärden för 

  utsläpp 

  Stöd, bidrag,  

  subventioner 
  Rådgivning   Utveckling 

  Krav på bränsleval 

  och 

energieffektivitet 

  Pant   Utbildning   Demonstration 

  Långsiktiga avtal 
  Handel med 

  utsläppsrätter 
  Opinionsbildning   Kommersialisering 

  Miljöklassning   Handel med certifikat     Upphandling 
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Energimyndigheten har sedan 1998 varit Sveriges centrala myndighet för 
energifrågor och behandlar många av styrmedlen ovan, bland annat handel med 
utsläppsrätter, elcertifikatsystemet, energipolitiskt motiverad klimatforskning 
och internationella klimatprojekt (Westberg, 2011). Energimyndigheten driver, 
finansierar och deltar även i energi-arbeten som sker i kommuner och län, vilket 
är nödvändigt för att ställa om Sveriges energisystem mot en hållbar utveckling 
(Energimyndigheten, 2010a). 

2.2.2 En sammanhållen energi- och klimatpolitik 

Riksdagen har tillsammans med Miljö- och Näringslivsdepartementet 
sammanställt ett antal mål i propositionen ”En sammanhållen energi- och 
klimatpolitik 2009”. Propositionen är ett typiskt exempel på administrativ 
styrning och regeringen vill med denna placera Sverige i framkant i det 
internationella mötet med klimatutmaningen (Miljödepartementet och 
Näringsdepartementet, 2009). Syftet med de stärkta ambitionerna är att minska 
Sveriges beroende av fossil energi, att minska landets negativa klimatpåverkan, 
samt att låta Sverige vara ett föredöme i den globala klimatomställningen. 

I propositionen presenterar Regeringskansliet följande mål för Sverige  

(Proposition 2008/09:162, 09-2008, Sveriges riksdag, 2011):  

 

• 40 procent minskning av klimatutsläppen jämfört med år 1990 

• Minst 50 procent förnybar energi 

• 20 procent effektivare energianvändning jämfört med år 1995 

• Minst 10 procent förnybar energi i transportsektorn 

De utökade satsningarna på energieffektivisering, vilka är de mest relevanta 
målen för den här rapporten, syftar till att nå målet om 20 procent effektivare 
energianvändning till 2020. Energimyndigheten har blivit tilldelade ett 
huvudansvar för att genomföra effektiviseringsprogrammet och för att lyckas 
uppnå målen tillför regeringen 300 miljoner kronor per år under åren 2010-
2014, vilket är en fördubbling av tidigare tillförda medel (Miljödepartementet 
och Näringsdepartementet, 2009). 

Målet är att den offentliga sektorn skall vara ett föredöme i 
energieffektiviseringsarbetet och kommuner och landsting erbjuds därför 
möjligheter att ingå frivilliga avtal om energieffektivisering med 
Energimyndigheten. Det skall även erbjudas bättre information och rådgivning 
kring effektiviseringsmöjligheter för att stärka regionalt och lokalt energi- och 
klimatarbete (Miljödepartementet och Näringsdepartementet, 2009). 
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2.2.3 Programmet för energieffektivisering 

Ytterligare ett styrmedel som införts i Sverige är ”Programmet för 
energieffektivisering”, PFE, vilket infördes 2004 och har som syfte att främja en 
effektiv användning av energi (Energimyndigheten, 2010a). 
Effektiviseringsåtgärder och förbättrade rutiner för energieffektiva inköp är de 
främsta åtgärderna som programmet implementerar och PFE-företagen har 
totalt investerat 636 miljoner kronor under den första femårsperioden som 
avslutades i juni 2009 (Energimyndigheten, 2010a). De 97 företag som deltagit i 
PFE har redovisat resultat som överträffat den ursprungliga målsättningen med 
stor marginal. Åtgärderna resulterade bland annat i en total årlig elbesparing på 
1,4 TWh, vilket motsvarar 80 000 eluppvärmda villor (Energimyndigheten, 
2010a). Dessa stora besparingar gör att den genomsnittliga återbetalningstiden 
för de initiala åtgärder som investerats endast är 1,5 år. I juni 2009 startades en 
ny femårig programperiod där resultatet ännu inte är känt. 

2.2.4 Styrmedel för byggnader 

På regeringens uppdrag driver Energimyndigheten bland annat ett projekt för 
att förbättra energistatistiken för bostäder och lokaler. Syftet är att kunna ta 
fram ett bättre underlag för Regeringskansliet, Energimyndigheten och Boverket 
i frågor som rör slutanvändningen av energi.  Mer omfattande statistik och 
information förbättrar även möjligheterna att utforma och utvärdera nya 
program för en mer effektiv energianvändning för att på sikt nå en hållbar 
klimatutveckling. 

För närvarande genomförs följande studier/delprojekt i uppdrag från Sveriges 
regering, Energimyndigheten, 2010a:  

• Inventering av energianvändningen i lokaler, STIL2 

• Mätning av kall- och varmvattenförbrukning 

• Mätningar av hushållsel på apparatnivå i 400 bostäder 

• ”eNyckeln” 

• Utveckling av energistatistik 

Det finns även olika direkta styrmedel för att påverka energihushållningen i 
byggnader. Exempel på dessa är (Energirådgivningen, 2010):  
 

• Byggregler 

• Energideklarationer 

• Ekonomiskt stöd i form av skattereduktion för reparation och underhåll 

• Stöd till solceller 

• Konverteringsstöd för att byta uppvärmningssystem 



 

14

Av de ovan nämnda styrmedlen är energideklarationen det som är mest relevant 
för denna rapport, av den anledningen presenteras en fördjupning av denna 
nedan. 

2.2.4.1 Energideklarationer 

Energideklarationen är en viktig åtgärd som implementerats i syfte att nå ett 
mer energieffektivt samhälle. Den är ett verktyg för att sänka energiåtgången i 
byggnader genom att sprida kunskap om energiförbrukning och presentera 
möjliga åtgärder. Energideklarationen har varit obligatorisk för flerbostadshus 
sedan 2008 och sedan 2009 skall även småhus genomföra en energideklaration 
vid försäljning (Oscarsson, Slattberg, 2010). Specialbyggnader som är över 1000 
kvm, som exempelvis vårdbyggnader, bibliotek och skolor skall enligt lag alltid 
ha en giltig energideklaration (Boverket, 2010a). För att deklarationen skall vara 
giltig skall den utföras av ett kontrollorgan som har minst en certifierad 
energiexpert samt har ackrediterats av SWEDAC vilket är en statlig 
granskningsmyndighet (Energirådgivningen, 2010).  

Enligt Boverket skall energideklarationer i äldre byggnader kunna reducera 
energianvändningen med upp till 50 procent genom att energianvändningen ses 
över och föreslagna åtgärder genomförs. 

Deklarationen innefattar samtliga punkter (Boverket, 2010a):  

• Den mängd energi som behöver användas i byggnaden. 

• Uppgifter som att obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet 
(OVK) har utförs i byggnaden. 

• Huruvida radonmätning har utförs i byggnaden.  

• Referensvärde för att kunna jämföra och bedöma byggnadens 
energiprestanda och att jämföra byggnadens energiprestanda med andra 
byggnaders. 

• Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder för att förbättra 
byggnadens energiprestanda. 

2.2.5 Stöd och bidrag 

Sveriges regering har idag stort fokus på energipolitik och antalet stöd och 
bidrag har vuxit med ökat intresse för klimatfrågorna. Bättre information och 
rådgivning kring effektiviseringsmöjligheter till län, kommuner och företag 
erbjuds bland annat för att stärka regionalt och lokalt energi- och klimatarbete 
(Miljödepartementet och Näringsdepartementet, 2009). Energirådgivningen är 
en av de stödverksamheter som grundats för att uppnå dessa mål, verksamheten 
samordnas av KSL, Kommunförbundet Stockholms Län, och finansieras med stöd 
av Energimyndigheten (Energimyndigheten, 2010a).  

Företag, kommuner och landsting kan även söka bidrag för att underlätta miljö- 
och klimatinvesteringar. De två mest kända bidragen att söka har varit KLIMP 
(Klimatinvesteringsprogram) och LIP (Lokala investeringsprogram). Ett i 
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dagsläget aktuellt stöd är Energieffektiviseringsstödet som regeringen satsar 
mycket på just nu (Energimyndigheten, 2010a).  

Det finns även ytterligare bidrag och stöd för att minska energianvändningen i 
samhället, till exempel i form av ROT-avdrag, stöd till solceller och 
konverteringsstöd för att byta till fjärrvärme eller värmepumpar.  Syftena med 
samtliga stöd och bidrag är att öka den hållbara utvecklingen, men det har i en 
del fall även funnits underordnade syften att bidra till ökad sysselsättning. 

2.2.5.1 LIP 

De lokala investeringsprogrammen, LIP, är Sveriges enskilda satsning på miljön. 
Riksdagen avsatte hela 6,2 miljarder kronor i bidrag till LIP under åren 1998-
2002. Det var totalt 211 investeringsprogram i 161 kommuner som startades 
under denna period och dessa program omfattar hela 1 835 åtgärder. 
Programmen har spänt över områden inom bland annat energieffektivisering, 
energiomställning och renare utsläpp till luft och vatten (Naturvårdsverket, 
2010). 

LIP har pågått i tio år och de sista programmen genomfördes 2007. Statistik från 
juni 2009 visar att projekten inom LIP beräknas minska utsläppen av 
växthusgaser med nära 1 miljon ton koldioxid per år och energiomställningen 
uppgår till cirka 3,5 TWh per år (Naturvårdsverket, 2010). 

2.2.5.2 KLIMP 

Klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP är bidrag till som regeringen avsatt till 
kommuner, landsting och företag runt om i Sverige i syfte att minska 
koldioxidutsläppen. Riksdagen har under 2003-2008 avsatt nästan två miljarder 
kronor till sammanlagt 126 klimatinvesteringsprogram i samtliga 21 län 
(Energimyndigheten, 2010a).  

KLIMP-programmet har lett till en total investeringsvolym på 8 miljarder kronor 
och enligt Energiläget 2011 beräknas åtgärderna leda till en utsläppsminskning 
med drygt 1 miljon ton koldioxidekvivalenter årligen. Totalt sett förväntas 
KLIMP och LIP programmen minska utsläppen med över 2 miljoner ton årligen, 
detta motsvarar nästan tre fjärdedelar av det svenska klimatmålet 
(Naturvårdsverket, 2010). 

Investeringarna som sker i samband med programmen görs i de sektorer som 
har störst påverkan på klimatet. Det gäller främst åtgärder inom transport- och 
energisektorerna där satsningar på biobränslen, utbyggnad av fjärrvärme, 
energieffektivisering och ökad information om klimatfrågan är viktiga punkter. I 
figur 2 illustreras hur bidragen fördelas över olika kategorier av åtgärder:  
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Figur 2 KLIMP 2003-2008, bidrag per åtgärdskategori (Naturvårdsverket, 2010) 

De sista besluten om KLIMP-bidrag togs dock i maj 2008 och regeringen har inte 
planerat att avsätta mer medel för investeringar av denna form. De pågående 
Klimpprogrammen pågår till och med 2012.  

2.2.5.3 Energieffektiviseringsstödet 

Regeringen beslutade den 17 december 2009 om en förordning för statligt stöd 
till de kommuner och landsting som arbetar strategiskt med 
energieffektivisering i den egna verksamheten (Energimyndigheten, 2010a). 
Totalt avsätts 99 miljoner kronor per år för kommuner och landsting, vilka kan 
söka ekonomiskt stöd för energieffektivisering hos Energimyndigheten 
(Energimyndigheten, 2010a). Energimyndigheten erbjuder, förutom ekonomisk 
stöd, även råd och stöd till kommuner om energieffektivisering. 
Energieffektiviseringsprogrammet ingick i ett första femårigt program 2010-
2014 och beslut om stöd ges för hela femårsperioden.  

För de som erhåller stöd gäller att fastställa en strategi för energieffektivisering 
och sedan aktivt arbeta för att genomföra denna. Strategin skall omfatta en 
nulägesanalys, mål och handlingsplan samt val av minst två av de sex åtgärder 
som beskrivs i EU:s energitjänstedirektiv (Energimyndigheten, 2010a). Dessa 
åtgärder innebär exempelvis att köpa energieffektiva produkter eller att 
hyra/äga energieffektiva byggnader.  
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2.3 Energipolitik på kommunal nivå 

Sveriges Kommuner har det övergripande ansvaret för en lokal anpassning av 
klimatmålen. De har flera betydelsefulla uppgifter i det aktuella miljöarbetet, då 
främst inom myndighetsarbetet men och också genom ansvaret för 
samhällsplaneringen. Kommunerna ansvarar för vattenförsörjning, 
avfallshantering, drift och underhåll av vägar, anläggningar och fastigheter och 
blir på så sätt viktiga enheter i strävan att uppnå en hållbar utveckling. 

Enligt ”Lagen om kommunal energiplanering” skall det i varje kommun finnas en 
aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen 
(Klimatkommunerna, 2009a). Regionala klimatmål presenteras även i energi- 
och klimatstrategier som länsstyrelserna i varje län har tagit fram. Dessa mål är 
oftast i syfte att uppnå utsläppsminskningar, minska energianvändningen eller 
att öka förnybar energiproduktion (Klimatkommunerna, 2009b).   

Även Energimyndigheten arbetar på kommunal nivå och har startat upp ett 
program vid namn ”Uthållig kommun”. Programmet är ett samarbete mellan 
Energimyndigheten och 62 av 290 kommuner i Sverige och syftet är att generera 
ett hållbart samhälle ur flera aspekter (Källvik, 2009). Programmet hade år 2009 
testats på kommunal nivå och Kalmar län har därefter blivit ett pilotlän för 
studier på regionala nivåer. Kalmar läns mål är att år 2030 vara en 
fossilbränslefri region. 

2.3.1 Solna Kommun 

Då Bergshamraskolan, vilken är den behandlade skolan i denna rapport, ligger i 
Solna kommun presenteras en fördjupning av deras energipolitik nedan. 

För att kunna uppfylla nationella och regionala miljö- och hälsomål inledde 
kommunfullmäktige den 27 september 2010 ett nytt miljöprogram som utgör ett 
viktigt underlag för ett hållbart Solna (Solna Kommun, 2010). Programmet är ett 
stadsövergripande styrdokument som anger hur Solna stad skall arbeta med 
miljöfrågorna för att uppnå stadens klimatmål. Miljöprogrammet 2010-2013 
bygger vidare på Miljöprogram 2005-2008 och Miljöprogram 2009. Det nya 
programmet är, genom en ökad klimatfokus, dock tydligare integrerat i Stadens 
ekonomiska styrsystem än tidigare (Solna kommun, 2010).  

 

Miljöprogrammet för 2010-2013 omfattar fyra fokusområden (Solna kommun, 
2010): 
 

• Kretsloppsanpassad avfallshantering 

• Hållbar energi- och transportanvändning 

• Hållbart stadsbyggande 

• Sunda inomhusmiljöer 
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De miljöaspekter som är mest relevanta för Solna stad är klimatpåverkan som 
sker på grund av energianvändningen och trafikarbetet. För detta projekt är 
dock hållbar energi och hållbart stadsbyggande de mest relevanta områdena, 
varför dessa också är prioriterade. 

2.3.1.1 Hållbar energianvändning 

Solna stad strävar efter att öka användningen av förnybar energi samt att minska 
den totala energianvändningen (Solna kommun, 2010).  

Idag är omkring 95 procent av alla fastigheter i Solna inkopplade på fjärrvärme 
(Solna kommun, 2010). Norrenergi AB är ett kommunägt bolag som producerar, 
köper och säljer fjärrvärme och fjärrkyla till kunder i Solna och Sundbybergs 
kommuner. 2009 blev Norrenergi AB tilldelade en internationell 
miljöutmärkelse för sitt arbete med att minska klimatpåverkan, ”Certificate of 
Merit”, utdelad av International Energy Agency (Norrenergi, 2011). 

Majoriteten av den producerade fjärrvärmen kommer från återvunnen 
spillvärme och förnyelsebara biobränslen. 

För att på sikt säkra Norrenergis miljövänliga fjärrvärmeleveranser har Solna- 
och Sundbybergs stad beslutat att bygga en biobränslebaserad 
fjärrvärmeanläggning i norra Kymlinge (Solna kommun, 2010). Denna 
anläggning skall producera miljömärkt el och fjärrvärme samt öka 
leveranskapaciteten och kommer därför kunna tillgodose ett ökande behov av 
hållbar energi.  

I strävan att minska den totala energianvändningen skall energieffektiviseringar 
genomföras i stadens egna fastigheter. Detta skall ske i samband med 
renoveringar och ombyggnader och det handlar då främst om utbyten av 
förbättring av ventilation och isolering samt utbyte av armaturer. Staden 
planerar också att successivt byta ut gatubelysning och annan utomhusbelysning 
till energisparande alternativ.  

För att även kunna påverka externa aktörer att energieffektiviseras erbjuder 
staden gratis energi- och klimatrådgivning för organisationer, mindre företag 
och privatpersoner. Det erbjuds även olika typer av verktyg såsom 
energikompassen, värmekollen och servicebesök via Norrenergi (Norrenergi, 
2011).  

2.3.1.2 Hållbart stadsbyggande 

Solna stad syftar också till att i ett samarbete med bygg- och fastighetsägare 
stimulera miljövänligt byggande. Miljö- och gestaltningsprogram är ett viktigt 
verktyg för staden där programmen bland annat kan garantera bra materialval, 
miljöeffektiv avfallshantering och bästa tillgängliga teknik för energiförbrukning 
(Solna kommun, 2010). 
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Solna har under åren gjort ett antal miljöinvesteringar och även fått del av både 
LIP och Klimp bidrag till delar av dessa. Tabell2 presenterar ett utdrag av Solna 
kommuns miljöinvesteringar, hämtat från miljöinvesteringsregistret 
(Miljöinvesteringsregistret, 2011). Registret visar bland annat att investeringar 
för energieffektivisering samt byte till fjärrvärme och fjärrkyla har varit 
prioriterade åtgärder. 
 

Åtgärdsnamn Bidrag (kr) Miljöinvestering (kr) 

Administration 420,000 1,200,000 

Mediauppföljning 14,000 14,500 

Fjärrkyla i vreten a 550,000 2,194,125 

Fjärrkyla i vreten b 821,530 2,832,856 

Fjärrkyla i vreten c 1,160,000 8,069,000 

Fjärrkyla i vreten d 457,000 2,152,657 

Fjärrkyla i vreten e 420,000 3,884,000 

Energieffektivisering a 2,320,000 9,035,000 

Energieffektivisering b 757,625 2,612,500 

Energieffektivisering c 1,203,500 4,150,000 

Källsortering av avfall / fysisk investering 1,905,000 12,398,000 

Källsortering av avfall / folkbildning 435,000 1,704,000 

Sanering och energihushållning 2,988,000 10,713,912 

Stadsekologisk utställning 480,000 1,533,447 

Råstasjön - Alternativ dagsvattenhantering 1,050,000 9,758,653 

Fjärr- och frikyla 33,495,000 119,122,288 

Totalt 48,476,655 191,374,938 

Tabell 2 Register för energieffektivisering (Miljöinvesteringsregistret, 2011) 

2.4 Skolors energiförbrukning 

2.4.1 Omfattning 

Aktuell dokumentation av svenska skolors energiförbrukning är bristfällig. År 
2006 gjordes dock en omfattande energiinventering av Energimyndigheten där 
olika typer av lokaler undersöktes. Avsikten med inventeringen var att uppföra 
referensvärden till energideklarationer av byggnader samt att bidra till den 
nationella energistatistiken. Inventeringen innefattade bland annat skolor och 
resulterade i rapporten STIL.  
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Enligt STIL-rapporten är det nationella medelvärdet för total mängd inköpt 
energi i skolor år 2006 216 kWh/m2 eller 3143 kWh/elev (Boverket och 
Energimyndigheten, 2007). Av detta värde går cirka 80 kWh/m2 och år till el 
inklusive elvärme och 61 kWh/m2 och år till el exklusive elvärme (Boverket och 
Energimyndigheten, 2007). 

Tidigare studier med liknande syfte genomfördes i början av 90-talet och ger 
därför användbara jämförelsedata. Anmärkningsvärt är att energianvändningen 
sedan 1990 har minskat med cirka 30 kWh per m2/år, det vill säga från 246 till 
216 kWh per m2 och år. Under samma period har däremot den enskilda 
elanvändningen ökat något från 59 till 61 kWh per m2 och år (Boverket och 
Energimyndigheten, 2007). Förändringen kan förklaras av att energin tillvaratas 
effektivare idag men att användandet av elektriska hjälpmedel som exempelvis 
datorer har ökat.  

De skolor som i undersökningar visade sig ha anmärkningsvärt hög 
energiförbrukning hade en del gemensamma egenskaper såsom höga luftflöden, 
ofta helt utan värmeåtervinning, betydande andel uppvärmningsenergi och eget 
tillagande kök. Skolorna som däremot förbrukade relativt lite energi hade i 
större grad värmeåtervinning och använde värmepump (Boverket och 
Energimyndigheten, 2007). I skolorna som visade hög specifik elanvändning 
finns ett samband till elvärme, direktverkande el eller elpanna. Följaktligen hade 
skolorna med låg specifik elanvändning sällan elberoende uppvärmning och 
fläktanordningar samt belysningsinstallationer med särskilt lågt energibehov 
(Boverket och Energimyndigheten, 2007).  

2.4.2 Tillförd energi 

Fjärrvärme är den dominerande värmeenergikällan i Sveriges skolor. Av den 
beräknade tillförda energin på totalt 216 kWh/m2 härleds nära hälften till 
fjärrvärme och en stor del till elektricitet vilket illustreras i figur 3. Efter 
fjärrvärmen kommer elektricitet på 37 procent och oljepannor som värmer upp 
10 procent (Boverket och Energimyndigheten, 2007). 
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Figur 3 Fördelning tillförd energi, alla skolor (Boverket och Energimyndigheten, 2007) 

2.4.3 Fördelning  

Belysning och ventilation är de överlägset största el-förbrukande anordningarna 
i Sveriges skolor. Figur 4 visar att de tillsammans utgör de nästan 50 procent av 
elanvändningen med elvärmen inräknad (Boverket och Energimyndigheten, 
2007). 

I tidigare rapporter har ofta elanvändningen delats in i fastighets- och 
verksamhetsel. I fastigehetsel ingår exempelvis värme och ventilation medan 
verksamhetsel inkluderar bland annat belysning, kök och datorer. Fastighets- 
och verksamhetsel utgör ungefärligen samma andelar av den totala 
förbrukningen (Boverket och Energimyndigheten, 2007). 

Ventilation, uppvärmning och belysning är de tre största posterna och motsvarar 
cirka en fjärdedel var av den totala förbrukningen. Dessa tre är också 
nödvändiga inrättningar i en skola till skillnad från den fjärde största posten, 
storkök, som är mindre vanlig. Övriga poster är av mindre betydelse. Figur 4 och 
Figur 5 visar tydligt att det är dessa tre områden, ventilation, uppvärmning och 
belysning som har störst effektiviseringsbehov samt potential.   
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Figur 4 Elanvändningens fördelning på olika ändamål inklusive elvärme, värdena är uppskalade till 
nationell nivå (Boverket och Energimyndigheten, 2007) 

 

Figur 5 Elanvändningens fördelning på olika ändamål exklusive elvärme, värdena är uppskalade till 
nationell nivå (Boverket och Energimyndigheten, 2007) 
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2.5 Effektiviseringsmöjligheter på skolor 

2.5.1 Allmänt 

Likt de flesta offentliga byggnader har Sveriges skolor de senaste åren ökat sin 
energiförbrukning, mycket beroende på ökat utnyttjande av teknisk utrustning 
och elektroniska hjälpmedel. Undersökningar har visat att elanvändningen i 
svenska skolor och förskolor har ökat med 15 procent sedan 1990. Belysning och 
fläktar är de överlägset största förbrukarna som står för cirka en tredjedel 
vardera, se figur 5 (Boverket och Energimyndigheten, 2007).  

Trots att belysning och ventilation är de stora ”energitjuvarna” går det att 
reglera dessa poster med relativt enkla åtgärder. Det är till exempel viktigt att 
kontrollera belysningens drifttider och vilken typ av belysning som används. Att 
se över hur länge skolans fläktar är aktiva är också av stor vikt, undersökningar 
har visat att de i svenska skolor i dagsläget är igång mer än dubbelt så lång tid 
som normal skoltid (Energimyndigheten, 2007b).  

Det finns även studier som menar att införandet av modern belysningsstandard 
och effektiv ventilation kan minska skolornas energianvändning med totalt 20 
procent och på köpet få en flimmerfri och behaglig inomhusmiljö 
(Energimyndigheten, 2007b).   

2.5.2 Elanvändning       

Elanvändningen exklusive elvärme för skolor är i genomsnitt 149 MWh eller 61,2 
kWh/m2 per år. Elanvändningen motsvarar, med elvärmen inräknad, 37 procent 
av skolors totala energiförbrukning (Boverket och Energimyndigheten, 2007). 
Detta betyder att en stor del av skolans kostnader går till elanvändningen och 
elkostnaderna blir på så vis en betydande ekonomisk faktor.  

Ekonomiska incitament kan vara en drivande faktor i 
energieffektiviseringsprocessen. Skolor kan betala sina driftkostnader på olika 
sätt och däribland även elkostnaderna. För en del skolor ingår både el och värme 
i hyran, genom att alla kostnader för lokalerna dras av innan skolan får pengar 
att driva verksamheten med. Rektorer blir på så sätt inte inblandade i skolans 
driftkostnader eftersom dessa redan är avdragna. En risk med detta är att 
rektorer inte får en insyn i hur stora dessa kostnader är och därmed inte heller 
upplever vidare ekonomiska incitament till att minska dessa 
(Energirådgivningen, 2010). 
Ett vanligt alternativ är dock att skolorna betalar sina driftkostnader som ett 
tillägg på hyran, som justeras varje år (Veibäck, 2007). På detta sätt får rektor 
och eventuella driftansvariga insyn i den aktuella elförbrukningen. 

Det finns även olika sätt att upphandla elen på. I flera fall upphandlas elen av 
fastighetsbolaget men vanligt är att avtalen behandlas av driftansvariga på 
kommunen. 
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2.5.2.1 Energimarknaden 

För hushåll och framförallt lokaler med stor elanvändning finns i många fall 
stora summor att spara in genom att uppdatera och förbättra aktuella elavtal. 
Detta är möjligt då elen säljs på en fri elmarknad och det finns cirka 200 
elleverantörer att välja mellan (Energimarknadsinspektionen, 2011a).  

Elmarknaden är idag delad. Dels finns kraftföretag som har ansvarar för 
ledningar och för att elen kommer fram till respektive byggnad beroende på var 
denna är positionerad. Det är också kraftföretaget som kontrollerar hur mycket 
el som används och från och med 1 juli 2009 finns en skyldighet att detta skall 
ske vid varje månadsskifte (Damsgaard, 2005, Energimarknadsinspektionen, 
2011a). Nätavgifter och skatter är statligt reglerade och dessa är på så vis 
oberoende av själva elförbrukningen. 
Den andra delen av marknaden består av elhandelsföretag som fastigheten 
köper el från beroende på hur mycket el som förbrukats. Samtliga 
elhandelsföretag handlar på elbörsen i Oslo, navet i den nordiska elmarknaden 
vid namn Nord Pool Spot (Damsgaard, 2005). El- handlaren/leverantören har 
sedan själva rätt att bestämma priset, med utgångspunkt från Nordpools 
marknadspris. Det är dessa priser som kan variera stort beroende på elhandlare 
och avtal (Svensk energi, 2010). 

2.5.2.2 Kommunalt elavtal 

Kommunala elavtal är av särskild stor betydelse då stora mängder el upphandlas, 
vilket också betyder stora kostnader. Denna process är därför mer omfattande 
än för vanliga hushåll där man endast väljer från ett urval av avtal bland de olika 
elleverantörerna (Källvik, 2010). 

2.5.3 Belysning  

Skolans belysning är ett viktigt ämne av flera orsaker. För det första måste 
belysningen vara av god kvalitet och adekvat intensitet för att ge en behaglig 
arbetsmiljö. För att standardisera och förenkla inplanering av belysning finns 
rekommendationer publicerade av SIS, ”Swedish Standards Institute” som 
innehåller rekommendationer om belysning av arbetsplatser inomhus. För det 
andra måste den vara energisnål. Enligt figur 4 och 5 är belysning en av de två 
största elförbrukarna i svenska skolor och står för nära en tredjedel av 
förbrukningen då elvärme inte räknas in och en fjärdedel totalt.  

2.5.3.1 Armaturer 

Idag är den vanligaste lamptypen i Sveriges skolor lysrör med konventionellt 
don som enligt undersökningar belyser hela 60 procent av skolorna (se figur 6). 
Hela 72 procent av de svenska skolorna använder gammal belysning som vid en 
uppdatering till T5-lysrör skulle kunna spara hela 346,8 miljoner kronor 
(Belysningsbranschen, 2007) eller 10,2 kWh/m2 (Boverket och 
Energimyndigheten, 2007). De äldre armaturerna, så kallade T8-
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lysrörsanläggningar, är mycket energikrävande och har dessutom den stora 
nackdelen att de inte kan effektiviseras med exempelvis närvarostyrning eller 
andra regleringsmöjligheter (Ecolux, 2008).  

Figur 6 Installerad effekt för belysning i skolor och förskolor fördelat på olika typer av ljuskällor. 
Värdena är viktade med avseende på skolornas nationella vikt. (Boverket och Energimyndigheten, 
2007) 

Figur 6 visar att den överlägset vanligaste belysningen är lysrör med 
konventionellt don, detta trots att de anses väldigt ineffektiva. En förklaring till 
detta kan vara att många skolbyggnader är av äldre byggnadsstandard då 
modernare belysningsalternativ inte fanns att tillgå. Anmärkningsvärt är också 
att mer än en tiondel av de undersökta skolorna använder glödlampor trots att 
dessa håller på att fasas ut, detta beror på att undersökningen gjordes 2007 och 
utfasningen av glödlampor påbörjades 2009.  

Den belysningstyp som anses optimal för skolor, T5-lysrör, utgör endast 7 
procent av de undersökta skolorna (Energimyndigheten, 2007). 

T5-lysröret har flera fördelar jämfört med konventionella lysrör, exempelvis är 
ljusutbytet så pass mycket bättre att de bidrar med samma ljusnivå trots att 
endast 25 procent av effekten förbrukas (Boverket och Energimyndigheten, 
2007). Tack vare att T5 drivs med hög frekvens från elektroniska driftdon är de 
helt flimmerfria. Ett antal tekniska framsteg och utveckling har lett till mindre 
materialåtgång vid tillverkning, lägre storlek och vikt vid transport samt att de 
kan återvinnas till 98 procent (Ljuskultur, 2009). 
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2.5.4 Ventilation 

För att få en behaglig vistelsemiljö samt för att minska risken för fukt och mögel i 
byggnader och lokaler krävs en aktiv luftomsättning och bra ventilation 
(Wickman, 2007). Luftomsättningen i skolor är av större betydelse än i vanliga 
hushåll av flera anledningar. Dels vistas ett större antal människor i lokalerna 
dagligen och dels är barn extra påverkade av omgivande luft samt blir lättare 
allergiska än vuxna människor, vilket ökar betydelsen av att ha ett bra klimat och 
god ventilation (Mysen, 2005). Utifrån kännedom om från- och tilluft, samt 
byggnadens volym uppskattas luftomsättningen i skolor i genomsnitt till 2,3 
omsättningar per timme (Boverket och Energimyndigheten, 2007).  

Enligt tidigare studier har det länge varit främst olika hälso- och 
säkerhetsprinciper som diskuteras i samband med en uppdatering av 
ventilationssystem. Hur energieffektivt systemet är har istället kommit sist i 
ledet och har på så vis ofta blivit lidande. Ventilation är dock en av de största 
elförbrukande anordningarna i Sveriges skolor där den i genomsnitt använder 
21,0 kWh per m2 och år, vilket representerar hela 25 procent av skolors totala 
elanvändning (Boverket och Energimyndigheten, 2007).  

Det förekommer således många olika typer av ventilationsinstallationer då 
skolor sällan har endast självdrag. Bilden nedan presenterar de vanligaste 
typerna av ventilationsinstallationer i skolor:  
 

Figur 7 Svenska skolors ventilationsinstallationer (Boverket och Energimyndigheten, 2007) 

 

De allra vanligaste luftbehandlingsaggregaten i skolor idag är av typen konstant 
flöde (CAV). Dessa har hela 87 procent andelar då hänsyn tas till skolornas 
nationella vikt.  

Undersökningar har också visat att det är en vanlig företeelse att skolor besitter 
aggregat som är 15 år eller äldre där nästan 50 procent av undersökta skolor 
faller in i den kategorin (Boverket och Energimyndigheten, 2007). 



 

27

Det finns med dagens kunskap och teknik stora effektiviseringsmöjligheter för 
ventilation i dagens skolor. Enligt studier med ett antagande om en yta av 35 
miljoner m2 yta för skolor och förskolor blir den sammanlagda 
effektiviseringspotentialen hela 0,7-1 TWh för ventilation och belysning. Det har 
också visats att skolor totalt sett kan minska värmebehovet med 0,9 TWh årligen 
genom värmeväxling i ventilationssystemet (Boverket och Energimyndigheten, 
2007). 

De områdena med störst energibesparingspotential för ventilation i skolor är  

Följande (Wickman, 2007): 

• Driftstid för fläktar 

• Effektivisering av luftbehandlingsaggregat 

• Minskning av omsättningshastigheten 

• Installation av värmeåtervinning 

2.5.4.1 Driftstid för fläktar 

Fläktars driftstid har i aktuella undersökningar beräknats på den installerade 
effekten och den totala energianvändningen för fläktar. Fläktars drifttid i skolor 
är i genomsnitt 3 528 timmar per år (Boverket och Energimyndigheten, 2007). 
Detta motsvarar cirka 14h 40min sammanlagt per skoldag vilket är betydligt 
längre än den dagliga vistelsetiden och har på så sätt stor betydelse för den 
totala energianvändningen (Beräknat med ett antagande om 210 skoldagar/år). 

Tidigare undersökningar har gjorts då drifttiden minskats för att visa på 
energibesparingspotentialen. Om skolor med drifttider längre än 2000 timmar 
per år sänker drifttiden till 2100 timmar är enerigbesparingspotentialen 7,6 
kWh el/m2, år. Om skolor med längre drifttid än 2000 timmar per år istället 
sänker sina drifttider till 2000 timmar per år är energibesparingspotentialen 8,2 
kWh el/m2, år (Boverket och Energimyndigheten, 2007). 

För att effektivisera drifttiden för fläktar kan bland annat nedanstående 
processer ses över (Wickman, 2007): 

• Behovsanpassad ventilation vid närvaro 

• Behovsanpassad ventilation i biutrymmen 

Att behovsanpassa ventilationen är ofta en möjlig effektiviseringsåtgärd för att 
minska drifttiden i skolor. De flesta skolor har lokaler eller salar som används 
mer sällan och kan således anpassas ytterligare efter närvaro. Med biutrymmen 
menas bland annat vindar, garage och förråd.  

Enligt undersökningar är ett ventilationssystems verkliga användning ofta 
mellan 25-60 procent lägre än vad den är dimensionerad för. Genom att införa 
behovsstyrning skulle ventilation, värme och kyla därför kunna minskas med 10-
30 procent (Svensk ventilation, 2009). 
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2.5.4.2 Effektivisering av luftbehandlingsaggregat 

Ett annat sätt att minska elförbrukningen av ventilation är att göra 
luftbehandlingsaggregatet mer effektivt. Specifik fan power, SFP-tal, är ett mått 
på hur energieffektiva fläktar är och talet behandlar effektförbrukningen per 
volumetrisk flödesenhet för både till- och frånluftsfläktar. Effektiva fläktar 
strävar efter att nå ett så lågt SFP-tal som möjligt och idag ligger skolors tal i 
genomsnitt på 2,43 kW/(m3/s) (Boverket och Energimyndigheten, 2007). 

Här finns studier som undersökt energibesparingspotentialen genom att sänka 
SFP-talet till 2,0 kW/(m3/s) och på så vis effektivisera bibehållet luftflöde. Om 
luftbehandlingsaggregat med större SFP-tal än 2 sänker talet till 2 kW/(m3/s) är 
energibesparingspotentialen 2,0 kWh el/m2, år i svenska skolor. 
Effektiviseringen är således inte speciellt stor (Boverket och Energimyndigheten, 
2007).  

För att effektivisera luftbehandlingsaggregatet finns flera möjligheter (Wickman, 
20071, Sjöberg, 20102, Svensk Ventilation, 20093): 

• Byte av fläkt (1) 

• Reducering av systemets tryckfall(1) 

• Rätt placering av aggregaten(2) 

• Kontinuerlig rengöring(3) 

Vanligast är att effektivisera aggregatet genom att fläkten byts ut och förses med 
en varvtalsreglerande utrustning. Denna har en tryckgivare samt en 
utetemperaturgivare som kan kompensera flödet och på så sätt minska 
energiförbrukningen (Wickman, 2007). 

Andra enklare effektiviseringsåtgärder är att kylaggregaten placeras rätt så att 
den varma eller kalla luften kan cirkulera fritt på ett optimalt sätt (Sjöberg, 
2010). Det är också viktigt att service och underhåll sköts på ett kontinuerligt 
och korrekt sätt. Orena aggregat kan leda till att den inkommande luften 
blockeras på grund av eventuella orenheter i ventilationskanalen. För att 
undvika att aggregatens energieffektivitet minskar krävs det att dessa är 
rengjorda. Den billigaste åtgärden i sammanhanget är förbättringar och 
kontinuerlig rengöring av luftfilter. Orena luftfilter minskar luftflöden och 
luftkvalitén samt att effekten av fläkten blir sämre (Svensk ventilation, 2009). 

2.5.4.3 Minskning av omsättningshastigheten 

Om SFP-talet samt drifttiden bibehålles kan energiförbrukningen minskas 
genom att istället minska luftomsättningshastigheten (ggr/h) i lokalerna. 
Luftomsättningshastigheten har visat sig variera kraftigt mellan undersökta 
skolor i Sverige och detta är på så sätt både en potentiell 
effektiviseringsmöjlighet samt ett fall där det är svårt att utgå från 
normaliserade siffror.  
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Undersökningar har dock visat att energibesparingspotentialen är 9,2 kWh 
el/m2, år om luftomsättningen sänks till att vara max 1,1 ggr/h i alla skolor. Om 
luftomsättningen sänks till 1,5 ggr/h är besparingspotentialen 6,5 kWh el/m2, år 
och om den endast sänks till 2,2 ggr/h motsvarar det istället en 
energibesparingspotential på 3,5 kWh el/m2, år (Boverket och 
Energimyndigheten, 2007). 

Viktigt vid minskning av luftomsättningshastigheten är att se över så att skolans 
inomhusmiljö fortfarande uppnår önskvärd nivå. 

2.5.4.4 Installation av värmeåtervinning 

Värmeåtervinning i äldre system kan uppnås genom att installera högeffektiva 
nya aggregat med lägre elåtgång och bättre värmeåtervinning. Genom 
luftbehandlingssystem med värmeåtervinning kan byggnader spara energi och 
kostnader genom minskad energi till uppvärmning (Wickman, 2007). 

Genom att använda en värmeväxlare kan den inkommande luften värmas/kylas 
med hjälp av värmen/kylan från den luft som inte kan recirkuleras. Den varma 
luften kan även användas för uppvärmning av utrymmen eller varmvatten och 
energi kan på sätt sparas (Sjöberg, 2010).  

Det mest kompletta värmeåtervinningssystemet kallas balanserad ventilation 
och är ett så kallat FTX-system där ett fläktstyrt till- och frånluftssystem ger full 
kontroll över mängden luft som tillförs. Idag finns FTX-aggregat som har en 
verkningsgrad på hela 80 procent (Svensk ventilation, 2009). 

Tidigare undersökningar har gjorts för att se hur stor 
energibesparingspotentialen är i de luftbehandlingssystem som inte har någon 
värmeåtervinning. Det är de vanligaste systemen som har setts igenom (VAV, TF, 
CAV) vilka har presenterats tidigare i detta kapitel. Resultaten visade att om 
värmeväxlare, med verkningsgrad motsvarande medelvärdet för de som finns i 
dagens skolor, installeras i de aggregat som saknar värmeväxlare är 
energibesparingspotentialen i svenska skolor 16,9 kWh värme/m2, år. Om skolan 
dessutom använder värmepump minskar elkostnaderna ytterligare (Boverket 
och Energimyndigheten, 2007). 

2.5.5 Uppvärmning 

Att minimera en byggnads värmeförluster för att på så sätt minska den totala 
energiåtgången är en av de stora utmaningarna vid energieffektivisering. För att 
lyckas med detta kan ett flertal åtgärder vidtas både vad gäller 
uppvärmningsteknik, driftsstandarder och byggnadsteknik.  

Hur väl en byggnad nyttjar tillförd energi sammanfattas i begreppet 
energiprestanda. Idag kan en byggnads energiprestanda beräknas på Boverkets 
hemsida, som då levererar ett värde i kWh/m² och år som sedan kan jämföras 
med ett antal referensvärden (Boverket, 2011).   
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2.5.5.1 Lägre inomhustemperatur 

Rent slentrianmässigt är det vanligt med en något för hög inomhustemperatur. I 
en genomsnittlig villa motsvarar dock varje grad cirka fem procent av 
energiförbrukningen för värme under uppvärmningssäsong (Vi i villa, 2003). 
Undersökningar har visat att uppvärmningsbehovet kan minskas med 7 procent 
med en grads sänkning av temperaturen inomhus (Lars, 2007). 

2.5.5.2 Styrsystem 

Hur uppvärmningen i en byggnad styrs och regleras påverkar den totala 
energiåtgången. En ojämn temperaturkurva med stora skiftningar är 
oekonomiskt och ineffektivt och många äldre termostater klarar inte av att hålla 
en tillfredsställande temperaturnivå. Installation av ett väl fungerande 
styrsystem med dag- och nattsänkning kan sänka den totala 
värmeförbrukningen med 10 procent (Energimyndigheten, 2009b). 
Värmeinjustering är en annan form av reglering som är särskilt viktig i 
byggnader av större yta. Injusteringen innebär att temperaturen balanseras för 
att vara av önskat värde i olika delar eller rum av byggnaden. Vid obalans då 
exempelvis ett rum blir för varmt och ett annat för kallt finns risk att värme 
vädras ut helt i onödan (Lars, 2007). 

2.5.5.3 Isolering 

En väl isolerad byggnad är grunden för en låg energiförbrukning. Isoleringen har 
som syfte att kyla utomhus och bevara värmen inomhus och en tät fasad bidrar 
givetvis till att minska uppvärmningsbehovet i en fastighet. 

Det finns väldigt lite statistik för svenska skolors isolering men undersökningar 
på hus visar att ett svenskt genomsnittshus släpper ut cirka 15 procent av 
värmen genom taket (Energimyndigheten, 2009b).  

Viktigt att ha i åtanke vid isolering och uppvärmning är att försöka minimera 
energiförbrukningen utan att ge avkall på komforten, inte minst i en verksamhet 
som skolor. En behaglig inomhustemperatur är lika viktigt som bra belysning 
och fräsch luft.  

Vid tilläggsisolering har tillverkning, transport och montering en viss negativ 
miljöpåverkan som dock kompenseras redan under första verksamhetsåret. 
Detta gör tilläggsisolering till en lönsam investering (Swedisol, 2006). 

Vanligtvis isoleras främst ytterväggar, golv och tak, men det är även viktigt att 
täta fönster och dörrar som annars kan vara källor till stora värmeförluster.  
Förutom att täta fönster och dörrar kan någon form av jalusier, rullgardiner eller 
markiser användas för att reglera värmeförluster under vinterhalvåret och 
solinstrålningen under sommarhalvåret (Energimyndigheten, 2009b). 

För att möjliggöra uppmätning av hur väl byggnader är isolerade har det införts 
ett så kallat U-värde. U-värdet är en värmegenomgångskoefficient och med det 
menas att det anger förmågan för ett ämne att överföra värme till ett annat. 
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Modell 

Tidigare, samt mer tekniskt, användes det väldigt lika k-värdet. U-värdet är ett 
mått på mängden värme som passerar per kvadratmeter vid en grads skillnad 
mellan inne- och yttertemperatur och anges i W/m2. I byggnadsteknik 
eftersträvas ett så lågt U-värde som möjligt då detta tyder på god isolering 
(Nationalencyklopedin, 2011, Energimyndigheten, 2009a). 

3. Modellbildning 

I detta kapitel presenteras begränsningar och beräkningsmetoder som avses 
användas i analyskapitlet. Modellen illustreras i figur 8 nedan, här presenteras 
även flödet i problemlösningen.  

 

 

 

  

 

Figur 8 Modellbildning. 

3.1 Metoder för energibesparingsberäkningar 

 
Nedan presenteras metoden och dess systemgräns. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Systemgräns 

Indata 
 

 
 

• Energibesparings-
beräkningar 
 

• Ekonomiska 
beräkningar 

 

Resultat 
Förslag till lönsamma 
åtgärder och investeringar  



 

32

S        Systemgräns 

                                                       

 
 

INDATA 

Uppgifter från Bergshamraskolan 
• Area 
• Antal elever 
• Byggnadsstandard 
• Energiförbrukning 
• Verksamhetstider 
• Drifttider 
• Elavtal 
• Uppvärmningsmetod 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDATA 

Energibesparingar/ 
Investeringsalternativ 

• Byte av elavtal 
• Byte av armatur 
• Ventilationseffektivisering 
• Minskat värmeläckage 

 

BERÄKNING 

Kostnadsbesparingar 
• Byte av elavtal 
• Byte av armatur 
• Ventilationseffektivisering 
• Minskat värmeläckage 

 

BERÄKNINGAR 

Investeringar 
• Nuvärdesmetoden 
• Paybackmetoden 
• Annuitetsmetoden 

 

UTDATA/RESULTAT 

 
Förslag till lönsamma åtgärder och 
investeringar 
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3.1.1 Beräkningsmodeller för belysning     

Energibesparingen av att byta till lågenergilampor/T5 lysrör beräknas enligt 
formeln nedan (Lars, 2007): 

 
� = ��ö��	 ×	
�����ö�� 	− 	����� 	× 	
��������    (Ekv nr 1) 
 
� = Energibesparing (kWh/år)   
��ö��	 = Installerad effekt före åtgärd (kW) 

����� =	Installerad effekt efter åtgärd (kW) 


�����ö�� =	Drifttid före åtgärd (h/år) 


�������� =	Drifttid efter åtgärd (h/år) 

 

Installerad effekt beräknas med formeln (Sjöberg, 2010): 

 
�����������	������	(�) =                                                                                    (Ekv nr 2) 

	�(�����ä�����������!" × ����������ä��#�$" + 	�����ä�����������!&
× ����������ä��#�$& +	'()" 	× 	*()") 

 

 

3.1.2 Beräkningsmodeller för ventilation 

3.1.2.1 Drifttid för fläktar 

El till fläktdrift minskar med behovsanpassning och minskat luftflöde, genom att 
Specific Fan Power (SFP) minskar (Wickman, 2007): 

 

+,-2	 = /��� × +,-1                                                                                                                                  (Ekv nr 3) 

 

SFP1 = Specifika elåtgången före åtgärd (kW/m3/s) 

SFP2 = Specifika elåtgången efter åtgärd (kW/m3/s) 
 = Konstanten för behovsanpassning 

 

  (Ekv nr 4)                                

 

Cuse = 1 för konstantflödessystem 

Cuse = 0,8 för närvarostyrd bostadsventilation (bortafunktion) 

Cuse = 0,8 för personanpassad bostadsventilation 

Cuse = 0,6 för närvarostyrd och personanpassad bostadsventilation. 
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Elbesparingen av att sänka SFP-talet beräknas enligt ekv 5 (Wickman, 2007): 

 
� = (+,-2	 − 	+,-1) 	×	12 × ℎ			        (Ekv nr 5) 
 

� = Elbesparing (kWh/år)  
12= Medelflöde genom luftbehandlingaggregatet (m3/s) 
ℎ = antal timmar för perioden (h/år)   

 

3.1.2.2 Effektivisering av luftbehandlingsaggregat 

Vid effektivisering av luftbehandlingaggregat strävas att nå ett så effektivt SFP-
tal som möjligt.  Detta gör vanligast genom byte till fläkt med ett lägre SFP-tal. 
Elbesparingen av att sänka SFP-talet beräknas enligt formeln nedan (Wickman, 
2007): 

 

4�5 = (+,-2	 − 	+,-1) 	×	12 × ℎ	                           (Ekv nr 6) 
 
4�5 = Elbesparingen av att sänka SFP-talet (kWh/år) 

SFP1 = specifika elåtgången efter åtgärd (kW/m3/s) 
SFP2 = specifika elåtgången före åtgärd (kW/m3/s) 
12 = medelflöde genom luftbehandlingaggregatet under perioden (m3/s) 
 ℎ = antal timmar för perioden (h/år) 

 
+,-
= �����67	��å�	��9��76�	��ä����	�#9	7�6å�	7	:*66������	;���7���7#���*���9

+�ö����	�7������� − �����	��å��������ödet  

           (Ekv nr 7)
  

3.1.2.3 Installation av värmeåtervinning 

Genom att byte befintligt värmeåtervinningsaggregat kan ventilationsflödets 
värmeförluster minskas samtidigt som värmeväxlarens återvinningsgrad 
förbättras. 

 

Ventilationsflödets värmeförluster på grund av reducerat luftflöde beräknas 
enligt nedan (Sjöberg, 2010): 

 

4�ö�5?@ =	1A × 1,2	 × (
� −	
�) × ℎ       (Ekv nr 8) 

 

4�ö�5?@=  Årsenergibehovet för värmning av ventilationsluft (kWh/år) 

 = Medelflöde genom byggnaden inklusive läckflöde och vädring (m³/s) 

 = Antagande om luftens densitet (ρ) x värmekapacitet (c)  
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Te = Temperatur utomhus (°C) 

Ti = Temperatur inomhus (°C) 
ℎ = Drifttid (h) 

 

Mängden energi som kan sparas genom införande av FTX system beräknas med 
följande formel (Wickman, 2007): 

 

� = 4�ö�5?@ × ��7�������	7	;����7�6�6���         (Ekv nr 10)
     
 

� = Energibesparing	(kWh/år) 
4�ö�5?@= Årsenergibehovet för värmning av ventilationsluft (kWh/år) 

 

3.1.3 Beräkningsmodeller för värme 

3.1.3.1 Sänkning av inomhustemperaturen 

Mängden energi som kan sparas genom sänkt inomhustemperatur beräknas 
enligt formeln nedan(Sandberg, 2007): 

 
� = (
" − 
&) ∗ 0,07 ∗ 4S                   (Ekv nr 11) 
 
� = Energibesparing	(kWh/år) 

" = Temperatur	före	(℃)  

& = Temperatur	efter	(℃)  
4S = Värmebehov	för	uppvärmning (kWh/år) 
0,07 = Värmebehovet	minskar	med	7	%/	℃  

  

3.1.3.2 Styrsystem 

Införande av värmeinjustering bidrar till en energibesparing som beräknas med 
följande formel (Sandberg, 2007): 

 
� = 4S ∗ (!]" − !]&)                   (Ekv nr 12) 
 
� = Energibesparing	(kWh/år)  
4S = Uppmätt	eller	beräknat	energibehov	för	uppvärmning (kWh/år) 
!] = Korrektionsfaktor	för	systemet	före	och	efter  

 

3.1.3.3 Isolering 

Genom att uppdatera en byggnads fönster till en modell med bättre 
värmeisolering kan energi besparas (Sandberg, 2007). 
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� = 	∆de ∗ fe ∗ 4g                 (Ekv nr 13) 
  
� = Energibesparing	(kWh/år)  
∆de = Förbättring	i	värmeisolering	(W/m&, k)  
fe = Karmyttermått	(m&)  

4g = Gradtimmar	(℃ ∗ h)  

 

3.2 Metoder för ekonomiska beräkningar 

3.2.1 Åtgärds- och investeringskostnader  

3.2.1.1 Belysning 

Byte av glödlampor till lågenergilampor/T5 lysrör (Sjöberg, 2010): 

 

•  Kostnad för grundinvestering:        
 
��;�����7�6��#����� = (f����	�*��ö�	 × �#�������	�ö�	���	�*��ö�) +
7��������7���#��                    (Ekv nr 14) 

  
• Åtgärdens varaktighet: 30 år 

 

• Kostnadskalkyl: 

Besparingen av att byta till en energisnålare ljuskälla beräknas enligt nedan 
(Sjöberg, 2010). 

  
���j��7�6	�� =
(�j�7�	��	 × �7;��ä�6�	!&	ℎ	 × ������	!&	�� + 7��öj�j�7�	!&	��	 ×�����	!2	�ö�	���	�#99�	�jj	7	��99�	�7;��ä�6�	�#9	!1	��−	(	��j�7�	��	
× �7;��ä�6�	!"	ℎ × ������	!"	�� + 7��öj�j�7�	!"	��	 × �����	!"	��)         

            (Ekv nr 15) 

 = Ljuskälla efter byte 

 = Ljuskälla före byte 

 
�����	!& = antal !& st lysrör det tar för att komma upp i samma livslängd som ett 
!" lysrör = !&	�7;��ä�6�/!"	�7;��ä�6�  
�����	!" = antal !" st lysrör det tar för att komma upp i likadan livslängd som ett 
!& lysrör 
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3.2.1.2 Ventilation 

Minskad driftstid för fläktar: 

 

• Kostnad för grundinvestering: Omkopplare och styrutrustning för att 
möjliggöra hel/halvfart eller avstängning av fläkt i småhus bedöms kosta 
cirka 5 000 kr (Wickman, 2007). 
 

• Åtgärdens varaktighet: 20 år 
 
 

• Kostnadskalkyl: 

 
���j��7�6	��/å� = � ∗ ��j�7�                  (Ekv nr 16) 
 
� =	Energibesparing (kWh/år) 

   

Byte av fläkt:  

• Kostnad för grundinvestering: Exempel på entreprenadkostnad för 
installation av ny fläkt ges i tabell nedan (Wickman, 2007): 

 

Antal lgh / fläkt Flödesintervall Totalt inkl moms Varav aggregat 

1 st 50 - 100 l/s    

3 - 14 st 100 - 500 l/s 4 000 – 8 000 kr 1 000 – 3 000 kr 

15 - 30 st 500 - 1000 l/s 6 000 – 10 000 kr 3 000 – 5 000 kr 

31 - 60 st 1000 - 2000 l/s 10 000 – 20 000 kr 5 000 – 10 000 kr 

Tabell 3 Hjälptabell kostnader (Wickman, 2007) 

 

• Åtgärdens varaktighet: 20 år 

• Kostnadskalkyl:  

 
���j��7�6	�� = 4�5 ∗ ��j�7�                 (Ekv nr 17) 

 

 = Elbesparingen av att sänka SFP-talet (kWh/år) 

 

Installation av värmeåtervinningssystem: 

• Kostnad för grundinvestering: Exempel på entreprenadkostnad för 
installation av värmeåtervinningssystem FTX ges i tabell nedan (Wickman, 
2007) 
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Antal lgh / fläkt Flödesintervall Totalt inkl moms Varav aggregat 

1 st 50 - 100 l/s 40 000 – 100 000 kr 15 000 – 25 000 kr 

3 - 14 st 100 - 500 l/s 150 000 – 250 000 kr 70 000 – 100 000 kr 

15 - 30 st 500 - 1000 l/s 175 000 – 300 000 kr 80 000 – 120 000 kr 

31 - 60 st 1000 - 2000 l/s 200 000 – 350 000 kr 100 000 – 140 000 kr 

Tabell 4 Hjälptabell för val av installationskostnad för värmeåtervinningssystem av typ FTX 
(Wickman, 2007) 

 

• Åtgärdens varaktighet: 20 år 

• Kostnadskalkyl: 
 
���j��7�6	�� = 4�5 ∗ ��j�7�                 (Ekv nr 18) 
 

Energibesparing (kWh/år)   

            

Livscykelkostnaden för energin vid byte av FTX system beräknas enligt formeln 
(Sjöberg, 2010): 
 
k//�(��g� = 1	 × +,-	 × ℎ	 × ��ä��;ä�9�j�7� × l@?22m            (Ekv nr 19) 

   

k//�(��g� = Livscykelkostnad för energi (kr). Dvs. totalkostnaden för 

utrustningen under hela dess livslängd, från att den installeras till att den slutligt 
tas ur bruk eller man gör sig av med den. 
1 = Luftflöde (m3/s) 
+,- = Specifika elåtgången (kW/m3/s) 
ℎ = Drifttid (h) 
l@?22m  = Nusummefaktor (För beräkning se ekvation 25) 
  

3.2.1.3 Värme 

• Kostnadskalkyl: 
 

���j��7�6	��/å� = � ∗ ��ä��;ä�9�j�7�                 (Ekv nr 20) 

 
Energibesparing (kWh/år) 

 

• Värmeinjustering åtgärdskostnad (Sandberg, 2007): 
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� = f ∗ �nf                                                           (Ekv nr 21) 
 

� = Investeringskostnad	(kr)  
f = Speciqik	injusteringskostnad	�kr�, schablonvärde	60	kr/m&  
�nf = Bruksarea	(m&)  

• Fönsterbyte investeringskostnad (Sandberg, 2007): 
 

� = 	fu ∗ Åw                  (Ekv nr 22) 
 
� = Investeringskostnad	(kr)  
fu = Karmyttermått	(m&)  
Åw = Åtgärdskostnad	(kr/m&)  

        
• Åtgärdens varaktighet = 30 år 

 

3.2.2 Beräkningsmodeller för investeringar 

För att kunna få underlag till förlag på åtgärder och investeringar beräknas 
lönsamheten för planerade investeringar. Utvärdering sker genom två 
ekonomiska metoder: Nuvärdesmetoden och Paybackmetoden. 

3.2.2.1 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden tar hänsyn både till återbetalningstid och räntor. Genom att 
diskontera framtida inbetalningsöverskott och restvärde (R) med hjälp av en 
kalkylränta fram till ett nutida kapitalvärde. Om kapitalvärdes är positiv anses 
investeringen lönsam (Skärvad, Olsson, 2008). 

Kapitalvärdet beräknas enligt nedan (Skärvad, Olsson, 2008): 
 
w�j7���;ä���� = 	 (�å − d) ×	l@?22m + 	n	 × l − x              (Ekv nr 23) 

  
�å = Årliga inbetalningar (kr) 
d = Årliga utbetalningar (kr) 
l@?22m  = Nuvärdesummafaktorn (se beräkning av denna nedan) 
n = Restvärdet (kr) 
l = Nuvärdefaktor (se beräkning av denna nedan) 
x = Grundinvesteringen (kr) 
 

l =	 "
(")�)y                     (Ekv nr 24) 

       

l@?22m =	 ")	("z�){y
�                     (Ekv nr 25) 

 
� = Räntesats (%) 
� = Antal år 
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3.2.2.2 Paybackmetoden 

Paybackmetoden är en enklare form av investeringskalkyl. Metoden beräknar 
hur lång tid det tar att få tillbaka (Payback) det investerade beloppet utan att ta 
hänsyn till eventuella räntor. Den framräknade tiden jämförs sedan med den 
maximala återbetalningstid som företaget/investeraren kan acceptera (Skärvad, 
Olsson, 2008). 

Återbetalningstiden beräknas enligt nedan om (I-U antas lika stora för varje år): 

 

Å���:�����7�6��7� = 	 |
})~                  (Ekv nr 26) 

 
x = Grundinvesteringen 
�å= Årlig inbetalning 
d = Årlig utbetalning 
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3.3 Flödesschema 

Arbetet för att ta fram ett förslag till lönsamma åtgärder och investeringar för 
energieffektivisering på Bergshamraskolan följer schemat i figur 9. De olika 
momenten förklaras nedan. 

 

 
Figur 9 Flödesschema 

 

4. Utförande och grundläggande fakta 

4.1 Generellt utförande 

Studien inleddes med en noggrann inventering av Bergshamraskolan. För att 
kunna utföra beräkningar och samla in data krävdes information om bland annat 
skolans storlek, utrustning och tekniska lösningar. Byggnadens area, omfång och 
senaste renovering undersöktes. Fokus låg på uppvärmningsteknik, 
belysningstyp och ventilationsutrustning men även underhåll och drifttider 
noterades. För att få en så korrekt helhetsbild av skolan kartlades dessutom 
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elevers och personals rutiner och vanor, verksamhetstider och aktiviteter. 
Vidare undersöktes huruvida skolans lokaler hyrdes ut för annan verksamhet 
eller ej.  

Den insamlade informationen sammanställdes och gav ett utgångsläge för 
Bergshamraskolan. Baserat på detta utgångsläge skapades sedan en 
generalisering av skolan. Denna förenklade modell användes sedan vid 
efterföljande beräkningar och företagsförfrågningar.  

Beräkningar inom potentiella energi- och kostnadsbesparingar genomfördes 
parallellt med företagsförfrågningar och en verklighetstrogen och aktuell 
investeringsplan sammanställdes. En rad antaganden gjordes för att vissa 
beräkningar och förfrågningar skulle kunna genomföras, dessa sammanställdes i 
rapporten (Se 1.2.4 Antaganden).  

En parantes i rapporten var en fallstudie som utfördes genom att ett antal 
stockholmskommuner granskades med syfte att undersöka kommunala skolors 
elavtal och elpriser, hur dessa förhandlas och vem som är ansvarig för detta. 
Målet var att säkerhetsställa att Solna kommun, och i förlängningen 
Bergshamraskolan, har ett elavtal med rimligt elpris i jämförelse med andra 
kommuner. Studien genomfördes genom att ett antal intervjuer med ansvariga 
kommunalanställda hölls. 

Så småningom kompletterades investeringskalkylen med en känslighetsanalys 
för att stärka dess trovärdighet inför osäkra variabler och faktorer.  

Slutprodukten blev ett effektiviseringsförslag, ur energi- och kostnadssynpunkt. 

 

4.2  Grundläggande fakta Bergshamraskolan 

Bergshamraskolan anlades 1960-61 i Solna kommun norr Stockholm. Under 
läsåret 2010/2011 har skolan 460 elever i åldrarna 6-16 år, vilket innefattar 
klasser från förskola till årskurs 9.  

På skolan arbetar 6 ledande pedagoger. Den övriga personalen består bland 
annat av en vaktmästare, en skolsköterska, en skolpsykolog, två kuratorer, en 
intendent samt en IT- och biblioteksansvarig.  

Skolan består av ett flertal byggnader där olika årskurser och verksamheter 
delas upp. Övriga byggnader är exempelvis storkök, slöjdlokaler och idrottshall.  

I den behandlade byggnaden, A3, inryms kontor, personalytor, klassrum, 
skolhälsovård samt toaletter och förvaringsutrymmen. I byggnad A3 bedrivs 
verksamhet i under 270 dagar årligen mellan klockan 07.00 och 18.30, ingen 
verksamhet sker på kvällstid (Åkerman, 2011). 
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4.2.1 Generalisering av Bergshamraskolan 

Bergshamraskolan är en cirka 8000 kvadratmeter stor tegelbyggnad belägen i 
Solna kommun, varav den i projektet fokuserade byggnaden, A3, är cirka 1000 
kvadratmeter. Behandlad byggnad innefattar lokaler såsom klassrum, kontor och 
toaletter. Lokalerna belyses till störst del av T8 lysrör (72 stycken). 
Ventilationssystemet består endast av en frånluftskanal på taket. 
Medeltemperaturen inomhus är 18-20 Co och fönster är av typ tvåglasfönster 
med lister av sämre kvalitet. 

 

 

 
Figur 10 Bergshamraskolan (Solna kommun, 2011) 

 

5. Resultat 
Nedan presenteras studiens resultat av Bergshamraskolans möjligheter till 
energieffektivisering. Resultatet framförs tillsammans med diskussion och 
känslighetsanalys för att underlätta för läsaren och ge en bättre översikt över 
resultatets slutsatser. 

5.1  Bergshamraskolans energianvändning 

Värmeanvändning/m2 yta 

Bergshamraskolans totala yta är 7942 m2 (Åkerström, 2011).  

Inköpt energi i form av fjärrvärme året 2010 var 2 655,08 MWh (Wireman, 
2011).  

Värmeanvändning per kvadratmeter: 334,3 kWh/m2. 

Värmeanvändningen är mycket hög i jämförelse med andra skolor, detta kan 
bero på många anledningar vilka diskuteras längre fram i resultatet. 

Observera att inköpt värme används till uppvärmning av byggnad samt 
tappvärmevatten och dylikt. Det går därför ej att direkt jämföra detta värde med 
besparing genom exempelvis isolering. 
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Elanvändning/m2 yta 

Bergshamraskolans totala yta är 7942 m2 (Åkerström, 2011).  

Inköpt elenergi året 2010 var 664,81 MWh (Åkerström, 2011).  

Elanvändning per kvadratmeter: 83,7 kWh/m2. 

 Nedan illustreras energianvändningens fördelning på Bergshamraskolan 2010.  

 

5.2 Bergshamraskolans elanvändning 

5.2.1 Elavtal 

Då Bergshamraskolans elavtal kan påverka skolans el- och energikostnader i hög 
grad har vi även valt att fördjupa oss kring detta. Eftersom skolan är kommunal 
så innefattas dess avtal tillsammans med resterande kommunala byggnader i 
kommunen. 

I Solna kommun, vilken är den behandlade kommunen för detta projekt sker 
upphandlingen av el via portföljförvaltning. Detta innebär att ett externt företag 
rådgiver kommunen och KWh handlas på ett vis som liknar handel från börsen. 
På så sätt är fördelen med portföljförvaltning att elen kan köpas in i förväg när 
priset är lågt. Nackdelen är dock att det externa företaget lägger på ett påslag på 
det ordinarie priset för att ta betalt för sina tjänster. Det är även riskfyllt då 

Figur 11 Bergshamraskolans totala energianvändning, sorterat i el- samt fjärrvärmeförbrukning. 
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elpriset inte kan förutspås med full säkerhet (Energimarknadsinspektionen, 
2011b). 

Solna kommuns portföljförvaltning sker idag via Skellefteå kraft och avtalet ger 
kommunen ett rörligt elpris med ett påslag på 8,5 öre/kWh för sina tjänster 
(Törnkvist, 2011-04-06). 

 För att se hur det behandlade avtalet och elpriset förhåller sig till andra skolors 
har en fallstudie gjorts på ett antal slumpvis valda kommuner i 
Stockholmsområdet. Åtminstone tre av de sex kommuner som har kontaktats 
köper likt Solna kommun in el via portföljförvaltning. Andra alternativ 
presenteras också där kommunen antingen har ett avtal direkt med en 
elleverantör alternativt ett externt energiföretag som sköter samtlig drift och 
underhåll, inklusive avtal, till kommunens byggnader. I de fall där kommunen 
låter en extern aktör sköta förhandlingarna har vi inte fått tillgång till mer 
ingående information då detta ansetts vara sekretessbelagt. 

Nedan illustreras fallstudiens resultat med kommunernas avtal och prisuppgifter.  
Utöver det rörliga eller fasta elpriset tillkommer även en energiskatt på normalt 
28,3 öre/kWh alternativt en reducerad energiskatt på 18,7 öre/kWh, dessutom 
tillkommer moms (Energimarknadsinspektionen, 2011b). Vad fallstudien tydligt 
visar är att det finns ett antal olika vägar att gå när det gäller upphandling av el. 
Dock visas också att prisuppgifterna inte skiljer sig särskilt mycket oberoende av 
tillvägagångssätt.  

Kommun 

 

Solna stad Sollentuna 
kommun 

Täby kommun 

Elavtal Skellefteå kraft 

 

Sollentuna 
energi 

Energi i Sverige 

 

Samma för 
alla skolor? 

 

Ja 

 

 

Samma för 
samtliga 
kommunala 
fastigheter 

 

Samma för samtliga 
kommunala 
fastigheter 

 

 

Förhandling Portföljförvaltning 

 

Förhandlades 
fast pris 2009 
av kommunen 

 

Portföljförvaltning 

 

 

Löptid Förnyas årligen 

 

Jan 2010 –  
Dec 2014 

 

Förnyas årligen 
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Fast/rörlig 
kostnad 

Rörligt: 
Nordpols spotpris + avgift 
(0,85 öre/kWh) 

 

Fast kostnad 
under avtalad 
period 

Rörligt 

Kostnad/ 
kWh 

47.4 öre/kWh 
 

 

51,20 
öre/kWh  
(inklusive 
elcertifikat) 

 

52 öre/kWh  

(exklusive nätavgift) 

Källa Drift- och underhållschef 
Stadsbyggnadsförvaltningen (J. 
Törnqvist). 

Ekonomichef 

Sollentuna 
kommun (H. 
Wikman) 

 

Driftansvarig 
Täby kommun (I. 
Westin) 

 

Övrigt  

 

Elpriset 
förhandlades 
2009 då 
elpriset var 
relativt lågt 

 

Kommun 

 

Österåkers 
kommun                    

Dan     Danderyds kommun Stockholm Stad 

Elavtal - 

 

Kraft & Kultur AB Fortum Markets AB  

Fortum Smart 

 

Samma för alla 
skolor? 

Samma  för 
samtliga 
kommunala 
fastigheter 

 

 

Samma för samtliga 
kommunala fastigheter 

Samman för samtliga 
kommunala fastigheter 

Förhandling Outsourcing till 
Armada 
Fastighet AB 

 

Outsourcing till  

Commentus 

Portföljförvaltning 50% 

 

Outsourcing till  
Service Förvaltningen  

Löptid Förnyas årligen 

 

Förnyas årligen 2011-07-01 –  
2013-12-31 med 
möjlighet till 
förlängning 1 år 

 



 

47

Tabell 6 Resultat av fallstudie kring kommuners elavtal 

 
För att få en tydligare bild över hur kommunernas avtal förhåller sig till övriga 
marknadspriser presenteras elmarknadens genomsnittliga pris över 2007-2010 
i Tabell 7 nedan. Här bekräftas även Sollentuna kommuns hypotes om att de 
gjort förhandlingar under 2009 då elpriset var relativt lågt. Solna kommuns och 
därmed Bergshamraskolans process verkar vara genomtänkt och prioriterad, 
vilket ej är förvånansvärt då elkostnaderna är av stor ekonomisk betydelse för 
kommunen. Vid jämförelse med andra kommuner ligger till och med 
Bergshamraskolan bland de kommuner som har bäst avtal i dagsläget. Av den 
anledningen resulterar fallstudien i att fastställa att skolans elavtal inte är en av 
de aspekter som kräver effektivisering i dagsläget. 

 

Fast/rörlig 
kostnad 

- 

 

Portföljförvaltning + 
rörlig kostnad (50/50) 

 

Rörligt pris med 
möjlighet till 
prislåsningar under 
perioden om önskade 

 

Kostnad/ kWh - 

 

Fast pris:  
48,3 öre/kWh  
Rörligt pris: 
påslag 0,87 öre/kWh  

 

- 

Källa Energiansvarig  
Österåkers 
kommun (K. 
Eriksson). 

 

Upphandlingsenheten 
(K-O Magnusson) 

Drift, uppvärmning, 
elavtal (K Eklund). 

  

Ansvarig Upphandling 
& Konkurrens (C. 
Hermansson). 

Övrigt Samtlig drift, 
underhåll och 
upphandling 
sker externt via 
Armada 
Fastighet AB 

 

Upphandlingen är 
uppdelad i två delar 
som beskrivs ovan. 
Dock sker samtlig 
upphandlig via 
Commentus. 
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Tabell 7 Månatliga elspotpriser genomsnitt i Sverige (Nordpolspot, 2011-05-01) 

 

5.3 Besparingsmöjligheter 

I bilaga 5 presenteras en bestämning av ingående variabler och parametrar som 
använts för att genomföra beräkningar och generera nedanstående resultat. 
Indata har bestämts utifrån insamlad fakta från skolan, OVK-protokoll, 
installationsföretag samt antaganden utifrån bland annat STIL-rapporten. 
Observera att värdena gäller för huvudfokuserad byggnad, A3. 
 

5.3.1 Belysning 

Energibesparing för byte till lågenergilampor   

Installerad effekt beräknas enligt ekvation 2, för utförlig kalkyl se bilaga 1. 
 
��ö��	 = 2592 W 
����� = 1008 W 

Energibesparingen av att byta till lågenergilampor/T5 lysrör beräknas enligt 
ekvation 1, för utförlig kalkyl se bilaga 1. 

 
 4063 kWh/år 

 

Månatliga elspotpriser, genomsnitt i Sverige (öre/kWh) 

Månad / År 2011 2010 2009 2008 2007 

Januari 62,2 67,1 44,1 43,5 37,3 

Februari 57,1 93,2 41,7 37,2 40,6 

Mars 56,8 57,4 39,5 29,9 49,2 

April  42,7 37,6 40,8 45,9 

Maj  38,3 35,0 35,7 32,9 

Juni  40,2 38,6 53,9 41,9 

Juli  43,5 36,7 55,8 45,3 

Augusti  40,7 37,7 61,4 61,9 

September  47,3 36,3 70,2 60,3 

Oktober  47,6 36,2 59,5 47,6 

November  52,4 37,9 53,5 42,3 

December   83,3 50,1 48,2 29,3 

Genomsnitt över året 58,5 54,3 39,3 49,2 44,5 
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Detta är ett rimligt värde då besparingen enligt undersökningar ligger mellan 40-
75 procent vid byte av T8 lysrör till T5 lysrör. I detta fall utgör besparingen 39 
procent. 

Denna beräkning är av låg känslighet där den parametern som kan vara känslig 
är drifttiden då lamporna är igång. Dock är även detta värde av bra trovärdighet 
då belysningen endast är i drift under skolans verksamhetstider. 

 

 Investeringskalkylering för byte till lågenergilampor 

Kostnad för grundinvestering beräknas enligt ekvation 14, för utförlig kalkyl se 
bilaga 1. Det är kostnaderna för nya armaturer som står för denna då de krävs 
vid installation av det nya lysröret. Kostnaderna vid inköp av lysrör behandlas 
istället i beräkning av kostnadsbesparing vid byte, då det är en kostnad även för 
inköp av de befintliga när livslängden gått ut. Kostnaden för arbetet med 
installationen antas vara inkluderad i skolans övriga underhållskostnader. 

 
��;�����7�6��#����� = x =	29520 kr 
 

Kostnadsbesparing i kronor för byte till lågenergilampor beräknas enligt 
ekvation 15 för utförlig kalkyl se bilaga 1. 

 

Å��76	�#������:��j��7�6	�� = 4355 kr/år 

 

Detta värde är positivt och innebär en besparing även kostnadsmässigt trots att 
T5 lysrörens inköpspris är dyrare. Detta beror dels på besparingen i form av 
energi som lågenergilamporna medför men också det faktum att deras livslängd 
är längre. 

Även i denna beräkning är känsligheten relativt låg. De parametrar som kan 
påverka resultatet är prissättningen på lamporna samt deras faktiska livslängd. 
Dock kommer variation av dessa i de flesta fall bero exempelvis inflation och då 
innefatta båda lamptyperna och på så sätt jämna ut påverkan på resultatet. En 
faktor som påverkar resultatet i stor grad är istället elpriset. Om elpriset 
fortsätter följa trenden och blir högre med åren kommer besparingarna bli 
betydligt större. I figur 12 nedan illustreras hur kostnadsbesparingen beror på 
elpriset. 
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Figur 12 Kostnadsbesparingen beroende av elpriset vid byte av belysning. 

 

En elkostnad på 1,1 kr/kWh är genomsnittspriset idag om man inkluderar alla 
övriga kostnader såsom skatt och andra tilläggsavgifter (Elpriskollen, 2011). Det 
är denna kostnad som har används vid beräkningar av resultatet. 

Kapitalvärdet beräknas enligt ekvation 23, för utförlig kalkyl se bilaga 1. 

 
w�j7���;ä���� = -2 758 kr  (elpris på 1,1 kr/kWh) 

Kapitalvärdet är beräknat utifrån en tidsperiod på 10 år (n=10). Detta ansågs 
lämpligt då den totala livslängden för grundinvesteringen, det vill säga 
armaturer är 30 år (Sjöberg, 2010). Då tidsaspekten ändras till 12 år (n=12) blir 
kapitalvärdet positivt och investeringen kan anses lönsam. 

Återbetalningstiden (Paybackmetoden) beräknas enligt ekvation 26, för utförlig 
kalkyl se bilaga 1. 

 

Å���:�����7�6��7� =	6,8 år (elpris på 1,1 kr/kWh) 

Ett negativt kapitalvärde visar på negativa resultat gällande lönsamhet vid byte 
till lågenergilampor. De något negativa värdena beror främst på en initial 
grundinvestering för nödvändigt byte av armaturer som är relativt hög. 
Kapitalvärdet är dock inte extremt lågt och en återbetalningstid på 6,8 år kan 
anses som relativt positivt vid en långsiktig investering.  

Att ha i åtanke är också att ett initiativ från regeringen har skett gällande 
utfasning av lampor med hög energiförbrukning (Regeringskansliet, 2011). Ur 
miljösynpunkt är en investering i lågenergilampor mycket positiv och risken att 
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denna åtgärd blir ett måste i framtiden är stor. Vid en fortsatt utveckling av 
höjda elpriser blir också investeringen lönsam enligt investeringskalkylerna, 
detta illustreras nedan. 

Figur 13  Kapitalvärdet beroende av elpriset vid byte av belysning, 10 års perspektiv. 

5.3.2 Ventilation 

I den behandlade byggnaden använder sig Bergshamraskolan av F-system, det 
vill säga endast frånluft. Frånluftsystem är det minst effektiva 
ventilationssystemet och är relativt ovanligt i Sverige idag, vilket tidigare 
dokumenterats i projektets litteraturstudie. Projektets fokuserade byggnad, A3, 
inkluderas ej i OVK-protokollet som lämnats från skolan vilket betyder att 
beräkningar kring energibesparing ej kan genomföras utifrån denna byggnad.  

Dock inkluderas information kring byggnad A6, vilken ligger i anslutning till A3. 
Denna innefattar en liknande planlösning och använder sig av samma typ av 
frånluftssystem. För att kunna generera ett resultat redovisas beräkningar därför 
med indata från A6 systemet. Skillnader mellan byggnaderna gör dock att 
känsligheten av resultatet ökar men då inga referensvärden finns att tillgå är det 
svårt att avgöra hur pass stor felmarginal detta medför.  

Även ventilationssystemets drifttid har betydande inverkan vid beräkning av 
potentiell energibesparing. Den tid då utrustningen är aktiv grundas utifrån 
handhavande personals egna uppskattningar. Då drifttiden inte kunde 
bestämmas av personalen med större noggrannhet, utan systemets sades vara 
igång konstant, ger detta en felmarginal på upp till 20 procent.  
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5.3.2.1 Sänkning av ”Specific Fan Power” talet 

Specifika elåtgången före åtgärd beräknas enligt ekvation 4, för utförlig kalkyl se 
bilaga 2. 

 

SFP1 = 1,128 kW/ (m3/s) 

Detta är ett bra värde då det understiger genomsnittet för svenska skolor med 
liknande fläktsystem på 2,43 kW/(m3/s) (Boverket och Energimyndigheten, 
2007). Dock verkar detta värde otroligt lågt då strävan för skolor ofta är att 
försöka få ner värdet till 2 kW/(m3/s), men med tanke på att byggnaden endast 
använder sig av ett frånluftsystem och att talet inte inkluderar ventilationens 
effektivitet är det rimligt. Som en följd av detta har skolan också en mycket hög 
värmeförbrukning. 

Specifika elåtgången efter behovsanpassning beräknas enligt ekvation 3, för 
utförlig kalkyl se bilaga 2. 
 
SFP2 = 0,902 kW/ (m3/s) 

Här har ett nytt värde på Cuse valts för ett närvarostyrt system (Cuse = 0,8), vilket 
efter analys antagits vara det mest lämpade systemet för byggnaden, då det är 
den vanligaste samt mest anpassningsbara installationen (Wickman, 2007). 

Potentiell besparingar genom behovsanpassning eller byte av fläkt inte särskilt 
stora med ett initialt värde på SFP som är 1,128 kW/ (m3/s). Dessa åtgärder är 
inte heller de mest relevanta då energibesparingspotentialen för att sänka SFP 
talet endast är 2,0 kWh/m2 och år enligt STIL rapporten. Detta kan sättas i 
förhållande till de 21,0 kWh per m2 och år som är det genomsnittliga värdet på 
den totala energianvändningen från ventilation (Boverket och 
Energimyndigheten, 2007). 

 

5.3.2.2 Sänkning av omsättningshastigheten 

Nuvarande ventilationssystem har en omsättningshastighet på 2,9 h-1 vilket är en 
högre siffra än vad som krävs för att fortfarande upprätthålla önskvärda nivåer i 
form av inomhusmiljö (Boverket och Energimyndigheten, 2007). 
Undersökningar visar att energibesparingspotentialen i genomsnitt är 6,5 
kWh/m2 och år om luftomsättningshastigheten sänks till att vara max 1,5 h-1 

eller 3,5 kWh/m2 och år om den endast sänks till 2,2 h-1 (Boverket och 
Energimyndigheten, 2007). 

Ventilationssystemets besparing i kronor vid sänkning av 
omsättningshastigheten till 1,5 h-1 beräknas enligt ekvation 14, för utförlig kalkyl 
se bilaga 2. 
 
���j��7�6	��	= 7,15 kr/m2, år 
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Då skolans behandlade del är på cirka 1000 m2 skulle detta innebära en årlig 
besparing på 7 150 kr. Detta värde beror på en uppskattning av 
energipotentialen enligt STIL rapporten, vilket är ett brett antagande och bidrar 
till ett känsligt resultat. Då inga övriga referensvärden finns att tillgå är det svårt 
att avgöra hur pass stor felmarginal detta medför, men ett antagande kan göras 
om en felmarginal på cirka 20 procent.  

5.3.2.3 Införande av värmeväxling 

Ventilationsflödets årliga värmeförluster på grund av ökat luftflöde beräknas 
enligt ekvation 8, för utförlig kalkyl se bilaga 2. 
 
4�ö�5?@ = 148 598 kWh 

Energibesparing genom att byte till ett FTX system beräknas enligt ekvation 9, 
för utförlig beräkning se bilaga 2. 

= 22 290 kWh   

 
�	/9&	= 22,3 kWh/ m2   

Värdet på besparingen är beräknat utifrån en ökande verkningsgrad från 67 
procent till 82 procent. Resultatet på 22,3 kWh/m2 ligger väldigt nära skolors 
genomsnittliga energibesparingspotential på 25,6 kWh/m2 (Boverket och 
Energimyndigheten, 2007). Detta ger en hög trovärdighet till resultatet. Att ha i 
åtanke är dock att ventilationen är konstant i drift, vilket är betydligt högre än 
genomsnittet och ger därför även ett större värde på energibesparingen.  

Besparingen i kronor för byte till FTX system beräknas enligt ekvation 18 och 
presenteras nedan, för utförlig beräkning se bilaga 2. 

Besparing kr/år = 20 172 kr/år   

Detta värde är en besparing endast för byggnad A3, vilket är ett bra men också 
rimligt värde då byte till FTX system vanligtvis är en av de största 
energieffektiviseringarna, vilket tidigare beskrivits i litteraturstudien. 

Besparingen beror till stor del av det befintliga fjärrvärmepriset vilket idag 
uppskattas till 0,63 kr/kWh eller totalt 0,905 kr/kWh, inklusive skatter och 
avgifter(Norrenergi, 2011). Om elpriset följer de senaste årens trend med ökade 
priser kommer besparingen bli ännu större i framtiden, vilket illustreras i figur 
14 nedan. 

Vid installation av FTX system kommer dock elförbrukningen öka till följd av en 
ökad ventilationseffekt. På så sätt blir inte besparingen lika omfattande och 
påverkar resultatet. Exakta uppgifter om ökad ventilationseffekt har dock inte 
funnits och känsligheten på resultatet är således mycket högt.  
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5.3.2.4 Investeringskalkylering för installation av FTX system 

Nuvärdesmetoden 

Kapitalvärdet beräknas enligt ekvation 20, för utförlig kalkyl se bilaga 2. 

Enligt ATON Teknikkonsult AB (Wickman, 2007) ligger grundinvesteringar för 
installation av värmeväxlare på 40 000 – 100 000 kr. Kapitalvärdet är beroende 
av grundinvesteringen. 
 
w�j7���;ä���� = 36 468 kr  (Grundinvestering på 40 000 kr) 
w�j7���;ä���� = - 23 532  kr  (Grundinvestering på 100 000 kr) 

 

Om investeringen skall anses lönsam behöver kapitalvärdet vara positivt. Detta 
sker fram en gräns där grundinvesteringen maximalt kan vara 76 000 kr. Dessa 
beräkningar är baserade på en period av 5 år (n=5), vilket är i lägsta laget men 
efter undersökningar anses som en rimlig period för ändamålet. Nedan 
illustreras hur kapitalvärdet är beroende av grundinvesteringen. 

 

 
 
 
 

 

 

Figur 14 Kostnadsbesparingen beroende av elpriset vid installation av FTX system. 
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I investeringskalkyleringen finns ett antal parametrar där indata kan påverka 
resultatet. De antagna värden som främst kan påverka är räntesatsen samt antal 
år som nuvärdesberäkningarna baseras på.  

Räntesatsens beroende illustreras i figur 16 nedan. Trots att räntesatsen sänks 
markant så ger det högsta investeringsbeloppet på 100 000 kr inget positivt 
resultat. Om räntan istället är högre, 13 %, krävs en grundinvestering på 
maximalt 70 000 kr.  
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Figur 15 Kapitalvärde vid installation av FTX system. 

 



 

Figur 16  Räntesatsens beroende för kapitalvärdet vid installation av FTX system.

 

Antalet år som nuvärdesmetoden baseras på är också en påverkande faktor på 
resultatet. Vid indata på n=3 krävs en grundinvestering på maximalt 
Även denna investeringskostnad är möjlig, då den ligger inom ramen för 
genomsnittskostnaden enligt A
åtgärden lönsam för en investering ändå upp till 1
åtgärdens varaktighet och FTX systemets livslängd är cirka 20 år visar det på 
mycket positiva värden för investeringen.

Paybackmetoden 

Gällande investeringskalkylering genom Paybackmetoden baseras 
beräkningarna på varken räntesats eller antal år, vilket gör den mycket mer 
generell. Däremot görs inga antaganden i form av dessa faktorer vilket gör 
resultatet mindre känsligt.

Återbetalningstiden beräknas enligt ekvation 2
Även denna varierar på den initiala investeringskostnaden.

 

Å���:�����7�6��7� �	2,0

Å���:�����7�6��7� �	6,1 år (Grundinveste
I figur 17 illustreras hur återbetalningstiden varierar beroende på 
grundinvesteringen.  
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Räntesatsens beroende för kapitalvärdet vid installation av FTX system. 

Antalet år som nuvärdesmetoden baseras på är också en påverkande faktor på 
resultatet. Vid indata på n=3 krävs en grundinvestering på maximalt 
Även denna investeringskostnad är möjlig, då den ligger inom ramen för 
genomsnittskostnaden enligt ATON Teknikkonsult AB. Vid indata n=10 blir 
åtgärden lönsam för en investering ändå upp till 123 000 kr. Med tanke på att 
åtgärdens varaktighet och FTX systemets livslängd är cirka 20 år visar det på 
mycket positiva värden för investeringen. 

Gällande investeringskalkylering genom Paybackmetoden baseras 
beräkningarna på varken räntesats eller antal år, vilket gör den mycket mer 
generell. Däremot görs inga antaganden i form av dessa faktorer vilket gör 
resultatet mindre känsligt. 

iden beräknas enligt ekvation 26, för utförlig kalkyl se bilaga 2. 
Även denna varierar på den initiala investeringskostnaden. 

2,0 år (Grundinvestering på 40 000 kr) 

,1 år (Grundinvestering på 100 000 kr) 
illustreras hur återbetalningstiden varierar beroende på 
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Antalet år som nuvärdesmetoden baseras på är också en påverkande faktor på 
resultatet. Vid indata på n=3 krävs en grundinvestering på maximalt 50 000 kr. 
Även denna investeringskostnad är möjlig, då den ligger inom ramen för 

TON Teknikkonsult AB. Vid indata n=10 blir 
000 kr. Med tanke på att 

åtgärdens varaktighet och FTX systemets livslängd är cirka 20 år visar det på 

Gällande investeringskalkylering genom Paybackmetoden baseras 
beräkningarna på varken räntesats eller antal år, vilket gör den mycket mer 
generell. Däremot görs inga antaganden i form av dessa faktorer vilket gör 

för utförlig kalkyl se bilaga 2. 

50000

10%

7%

13%



 

 

Figur 17 Återbetalningstid vid installation av FTX system.

 

Då den maximala återbetalningstiden är 
till 20 år finns det stora marginaler och möjligheter till kostnadsbesparingar 
(Wickman, 2007). Då även nuvärdesmetoden resulterar i ett positivt 
kapitalvärde oberoende på antaganden för en investering under 
detta investeringsalternativ som ytters

 

Vad som dock bör diskuteras är att generalisering kring ventilationen har varit 
stor då indata endast funnits från en annan byggnad på skolan, dock med samma 
frånluftsystem som den behandlade. Trots att detta troligen gett avvikelser på 
exakt resultat och vidare lönsamhetskalkyl ses lönsamheten för investeringen 
som ett faktum då resulterande värden är ytterst rimliga.

5.3.2.5 Övrigt 

Då information kring hantering av underhåll av ventilationssystemen saknas har 
analys kring dessa ej varit möjlig. Det s
är bland annat reglerfunktion samt rengöring av aggregat och filter. Dock är det 
standard att underhåll sker i samband med ovillkorlig besiktning (OVK), vilket 
genomfördes 2010 (Sjöberg, 2010, SWECO Besiktningsproto

5.3.3 Värme 

Vid beräkningar av energieffektiviseringar kring skolans uppvärmning är 
intressanta områden att undersöka uppvärmningssystem, isoleringsalternativ 
och värmeinjustering. Bergs
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Figur 17 Återbetalningstid vid installation av FTX system. 

Då den maximala återbetalningstiden är 6,1 år och åtgärdens varaktighet är upp 
20 år finns det stora marginaler och möjligheter till kostnadsbesparingar 

(Wickman, 2007). Då även nuvärdesmetoden resulterar i ett positivt 
kapitalvärde oberoende på antaganden för en investering under 50
detta investeringsalternativ som ytterst lönsamt.  

Vad som dock bör diskuteras är att generalisering kring ventilationen har varit 
stor då indata endast funnits från en annan byggnad på skolan, dock med samma 
frånluftsystem som den behandlade. Trots att detta troligen gett avvikelser på 

resultat och vidare lönsamhetskalkyl ses lönsamheten för investeringen 
som ett faktum då resulterande värden är ytterst rimliga. 

Då information kring hantering av underhåll av ventilationssystemen saknas har 
analys kring dessa ej varit möjlig. Det som vanligtvis kontrolleras vid underhåll 
är bland annat reglerfunktion samt rengöring av aggregat och filter. Dock är det 
standard att underhåll sker i samband med ovillkorlig besiktning (OVK), vilket 
genomfördes 2010 (Sjöberg, 2010, SWECO Besiktningsprotokoll, 2010). 

Vid beräkningar av energieffektiviseringar kring skolans uppvärmning är 
intressanta områden att undersöka uppvärmningssystem, isoleringsalternativ 

Bergshamraskolans uppvärmning sker idag via fjärrvärme.
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,1 år och åtgärdens varaktighet är upp 
20 år finns det stora marginaler och möjligheter till kostnadsbesparingar 

(Wickman, 2007). Då även nuvärdesmetoden resulterar i ett positivt 
50 000 kr ses 

Vad som dock bör diskuteras är att generalisering kring ventilationen har varit 
stor då indata endast funnits från en annan byggnad på skolan, dock med samma 
frånluftsystem som den behandlade. Trots att detta troligen gett avvikelser på 

resultat och vidare lönsamhetskalkyl ses lönsamheten för investeringen 

Då information kring hantering av underhåll av ventilationssystemen saknas har 
om vanligtvis kontrolleras vid underhåll 

är bland annat reglerfunktion samt rengöring av aggregat och filter. Dock är det 
standard att underhåll sker i samband med ovillkorlig besiktning (OVK), vilket 

koll, 2010).  

Vid beräkningar av energieffektiviseringar kring skolans uppvärmning är 
intressanta områden att undersöka uppvärmningssystem, isoleringsalternativ 

amraskolans uppvärmning sker idag via fjärrvärme. 
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Projektet fokuserar på beräkningar kring byggnadens 
effektiviseringsmöjligheter via behovsanpassning och isolering av fönster. 
Isoleringsalternativ av väggar, tak eller golv är alternativ med stora 
besparingsmöjligheter, dock har de också stora åtgärdskostnader och är sällan 
ekonomiskt lönsamma (Sandberg, 2007). Befintliga fönster är av typ 2-
glasfönster med synligt dåliga lister vilket utgör initiativ till att se över 
besparingsmöjligheterna kring dessa.  

I modellerna för värme förekommer parametrar som har stor inverkan på 
resultatet. Rapportens känslighet styrs därför i hög grad av dessa. På grund av 
bristande information har parametrarna ΔUw och Gradtimmar fått uppskattas 
med hjälp av data från liknande skolbyggnader presenterade i STIL rapporten.   

 

5.3.3.1 Behovsanpassning 

Mängden energi som kan sparas genom sänkt inomhustemperatur kan beräknas 
enligt ekvation 11. Skolan har i dagsläget en rimlig inomhustemperatur på 18-20 
grader. Med komfort i beaktande finns ingen potentiell energibesparing genom 
sänkt temperatur.   

Beräkning av energibesparing vid införande av värmeinjustering går ej att 
genomföra enligt ekvation 12. Detta på grund av otillräcklig indata 
(korrektionsfaktor för injustering saknas). 

 

5.3.3.2 Åtgärder för fönster 

Energibesparingen genom att uppdatera en byggnads fönster till en modell med 
bättre värmeisolering beräknas enligt ekvation 13, för utförlig kalkyl se bilaga 3. 
 

 2 527 kWh/år 

Värdet för energibesparingen för byggnad A3 motsvarar cirka 0,1 procent av 
skolans totala energianvändning i form fjärrvärme. Dock är även uppvärmning 
av exempelvis tappvärmevatten inkluderad i den totala värmeanvändningen 
vilket betyder att energibesparingen har en större andel av uppvärmningen av 
lokalerna i verkligheten. Då byggnad A3 endast är 1000 m2 av totalt 7942 m2, 
visar det på att besparingen har ett rimligt värde. 

 

Energibesparingen i kronor beräknas enligt ekvation 20, för utförlig kalkyl se 
bilaga 3. 

 
	���j��7�6	�� =  2 287 kr/år 
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5.3.3.3 Investeringskalkylering för installation av energieffektiva fönster 

Nuvärdesmetoden 

Åtgärdskostnad för fönsterbyte kan beräknas enligt ekvation 22. Då indata för 
denna beräkning saknas kontaktades företag inom området i syfte att få reda på 
investeringskostnaden för installation av energieffektiva fönster. Mockfjärds AB 
genomför kompletta fönsterbyten i bland annat skolor och hävdar att en 
komplett investeringskostnad för byte till energieffektiva ligger inom 8 000-15 
000 kr per fönster. Priset varierar på typ av gamla och nya fönster, val av 
installationsföretag samt byggnadens utgångsläge. Med ett antagande om att en 
större installation av en kommunal byggnad går att göra till ett något reducerat 
pris analyseras en grundinvestering på 5 000 – 15 000 kr per fönster.  

Investeringskostnad = 5 000 – 15 000 kr/fönster 

Total investeringskostnad = 75 000 – 225 000 kr 

Kapitalvärdet beräknas enligt ekvation 23, för utförlig kalkyl se bilaga 3. 
Kapitalvärdet är beroende av investeringen. 

	w�j7���;ä���� =   – 60 946 kr (Grundinvestering på 75 000 kr) 

	w�j7���;ä���� =  – 210 946 kr  (Grundinvestering på 225 000 kr) 

Om investeringen skall anses lönsam behöver kapitalvärdet vara positivt. Detta 
sker inte i något av fallen. Dessa beräkningar är baserade på en period av 10 år 
(n=10), vilket efter undersökningar anses som en rimlig period för ändamålet då 
byte av fönster är en mer långsiktig investering. 

Den årliga besparingen genom installation av energieffektiva fönster är med 
andra ord låg i jämförelse med investeringskostnaden. Vad som däremot bör tas 
i beaktande är att nuvarande fönster var i relativt dåligt skick och en åtgärd 
uppskattas behöva göras inom de närmsta tio åren oberoende av 
värmeeffektivisering. Vid ett sådant skede kan ett värde på energi – och 
kostnadsbesparing vara betydande. Nedan illustreras hur kapitalvärdet är 
beroende av grundinvesteringen. 
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Figur 18 Kapitalvärdet beroende av grundinvesteringen vid installation av energieffektiva fönster. 

 

I investeringskalkyleringen finns ett antal faktorer där indata kan påverka 
resultatet. De antagna värden som främst kan påverka är räntesatsen samt antal 
år som nuvärdesberäkningarna baseras på. 

Räntesatsens beroende illustreras i figur 19 nedan. Om räntesatsen sänks till 7 
procent visar investeringen fortfarande ett negativt resultat på med ett bästa 
kapitalvärde på – 58 935 kr, vilket påvisar att räntesatsen ej har stor påverkan 
på resultatet. 

Figur 19 Kapitalvärdet beroende av räntesatsen vid installation av energieffektiva fönster. 
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Antalet år som nuvärdesmetoden baseras på har i detta fall heller ej stor 
påverkan på resultatet. Vid indata på n=20 visar det mest positiva kapitalvärdet 
– 55 527 kr.  

Paybackmetoden 

Gällande investeringskalkylering genom Paybackmetoden baseras 
beräkningarna på varken räntesats eller antal år, vilket gör den mycket mer 
generell. Däremot görs inga antaganden i form av dessa faktorer vilket gör 
resultatet mindre känsligt. 

Återbetalningstiden beräknas enligt ekvation 26, för utförlig kalkyl se bilaga 3. 
Även denna varierar på den initiala investeringskostnaden.  
 

 33 år (Grundinvestering på 75 000 kr) 

99 år (Grundinvestering på 225 000 kr) 

Då den minimala återbetalningstiden är på 33 år och åtgärdens varaktighet är 
cirka 30 år visar det tydligt att denna investering inte är lönsam ur ett 
besparingsalternativ. Detta bekräftas även genom nuvärdesmetoden som inte 
ger ett positiv resultat trots sänkt ränta och förlängd tidsperiod. Dock är energi- 
och kostnadsbesparingen på 2 527 kWh/år respektive 2 780 kr/år för byte till 
energieffektiva fönster faktorer att se över då nuvarande fönster är i behov av 
renovering. 

Ur en miljösynpunkt är dock åtgärden mycket positiv och skulle förbättra 
skolans totala miljöpåverkan betydligt, detta är att ha i åtanke vid aktuellt behov 
av renovering då energieffektiva fönster både sparar energi och pengar. 

 

5.3.4 Övrigt 

Observera att det ej är möjligt att summera ihop besparingsresultat från olika 
alternativ då besparingarna skulle överlappa varandra. Exempelvis kan 
besparingen genom minskning av omsättningshastigheten i ventilationssystemet 
ej summeras ihop med besparingen vid införande av värmeväxling.  

Nämnvärt är de statliga bidrag och stöd som finns att söka i samband med 
energieffektivisering av större byggnader. Till dessa har ingen hänsyn tagits vid 
investeringskalkylering. Dock är det något som skolor bör se över och eventuellt 
inkludera vid åtgärdsplanering. 
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6. Slutsats 
 
Det finns goda effektiviseringsmöjligheter på Bergshamraskolan. Den mest 
lönsamma investeringen är en installation av FTX system istället för nuvarande 
frånluftssystem. Detta ger en besparing på 22,3 kWh/ m2  och 20 172 kr per år 
för den behandlade byggnaden på cirka 1000 m2. Effektiviseringsmöjligheter 
kring belysning och värme är byte till lågenergilampor samt energieffektiva 
fönster. Dessa åtgärder beräknas också spara energi men är lönsamma först i ett 
längre perspektiv. 

6.1 Modellens rimlighet 

Det kan diskuteras huruvida modellens generalisering, antaganden och 
förenklingar är rimliga. Projektet har exempelvis inte tagit hänsyn till alternativa 
kostnader, skolans anställda och elevers påverkan samt arbete vid planering och 
genomförande. Ett antal antaganden och avgränsningar har gjorts vilket kan 
tänkas påverka modellens trovärdighet. Samtliga beräkningar har genomförts på 
enbart en av skolans flera byggnader och besparingen kan antas variera mellan 
byggnaderna samt vara större för den totala ytan. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 Beräkningar belysning 

BESPARING - BELYSNING

Variabel Gammal Ny Besparing Kommentar

Antal (st) 72 72

Pris (kr) 70 129

Hållbar (h) 12 000 20 000

Förbrukning (W) 36 14

Drifttid (h) 2 565 2 565

Installerirad effekt (W) 2 592 1 008 Ekvation 2

Total förbrukning (kWh) 6 648 2 586 Ekvation 1

Pris/kWh (kr) 1,1 1,1

Total kostnad förbrukning (kr) 7 313 2 844 4 469 Ekvation 1

Antal byten per år 0,21 0,13

Pris lampkostnad per år (kr) 1 077 1 191 -114

Summa besparing 4 355 Ekvation 15

INVESTERINGSKALKYLERING - BELYSNING
Nuvärdemetoden Kommentar

r (ränta) 10%

n (antal år) 10

Nsumma (nuvärdesummafaktor) 6,14

N (nuvärdefaktor) 2,87

Iå (årliga besparingar) 4 355 Se beräkning ovan

U (årliga utbetalningar) 0

R (restvärde) 0

G (grundinvestering) 29 520 Ekvation14 (avser 36st armaturer á 820kr, med 2 lysrör per armatur)

Kapitalvärdet -2 758

Payback metoden

Grundinvestering 29 520 Se beräkning ovan

Årlig besparing 4 355 Se beräkning ovan

Antal år 6,78 Ekvation 26
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8.2 Bilaga 2 Beräkningar ventilation 

 

BESPARING - VENTILATION

Variabel Gammal Ny Kommentar

Förminskning av omsättningshastigheten

Energi för samtliga fläktar (kW) 2,820

Största frånluftsflöde (m³/s) 2,500

SFP1 1,128 Ekvation 4

Cuse 0,8

SFP2 0,902 Ekvation 3

Energibesparingspotential (kWh/m², år) 6,5

Elpris (kr/kWh) 1,1

Fjärrvärmepris (kr/kWh) 0,905

Besparing (kr/m², år) 7,15

Area (m²) 1 000,0

Besparing (kr/år) 7 150 För minskning av omsättningshastigheten

Byte till FTX-system / värmeväxling

Medelflöde genom byggnaden (l/s) 0,93

Konstant 1,2 0,93*1,2*(19-3,8)*8760

Genomsnittlig inomhustemperatur (C°) 19

Genomsnittlig utomhustemperatur (C°) 3,8

Drifttid 8 760

Qförlust 148 598 Ventilationens värmeförluster

Verkningsgrad, nuvarande system (%) 0,67

Verkningsgrad, FTX-system (%) 0,82

Summa besparing (kWh) 22 290 Differensen mellan verkningsgraderna * Qförlust

Besparing (kr) 20 172

Besparing/m2 (kWh/m2) 22,3 Energibesparing per m2 för byte till FTX system

Besparing (kr) 20,2

INVESTERINGSKALKYLERING - VENTILATION
Nuvärdemetoden Min Max Kommentar

r (ränta) 10% 10%

n (antal år) 5 5

Nsumma (nuvärdesummafaktor) 3,79 3,79

N (nuvärdefaktor) 1,69 1,69

Iå (årliga besparingar) 20 172 20 172 Se beräkning ovan

U (årliga utbetalningar) 0 0

R (restvärde) 0 0

G (grundinvestering) 40 000 123 000 Investeringskostnadsintervall från 40k-100k

Kapitalvärdet 36 468 -46 532

Payback metoden

Grundinvestering 40 000 123 000

Årlig besparing 20 172 20 172 Se beräkning ovan

Antal år 2,0 6,1
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8.3 Bilaga 3 Beräkningar värme 

 

 

8.4 Bilaga 4 Ganttschema 

 
ID Aktivitetsnamn Var. Start Res. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Starta projekt 0

2 Litteraturstudie 6 17-jan

3 Modellbildning 5 16-feb

4 Beräkningar av resultat 4 01-apr

5 Rapportskrivning 13 31-jan

6 Förbelera presentation 2 02-maj  
 
 

8.5 Bilaga 5 

 

INDATA Belysning  

Teknik Belysning T8-lysrör (F36W/830 
Polylux XL) (1) 

Antal lyskällor 72 st (1) 

 2565 h (2) 

Effekt T8-lysrör 36 W (2) 

BESPARING - VÄRME

Variabel Gammal Ny Besparing Kommentar

Värmeisolering (Uw) 2,3 1,4

Antal fönster (st) 15 15

Drifttid (h) 8 760 8 760

Gradtimmar 96 900 96 900

Karmyttermått 1,932 1,932

Besparing (kWh/år) 6 459 3 931 2 527 Ekvation 13

Fjärrvärmepris (kr/kWh) 0,905

Beparing kr/år 2 287 Ekvation 20

Area (m²) 1 000,0

Besparing (kWh/m², år) 2,53

Besparing (kr/m², år) 2,29

INVESTERINGSKALKYLERING - VÄRME

Nuvärdemetoden Min Max Kommentar

r (ränta) 10% 10%

n (antal år) 10 10

Nsumma (nuvärdesummafaktor) 6,14 6,14

N (nuvärdefaktor) 2,87 2,87

Iå (årliga besparingar) 2 287 2 287 Se beräkning ovan

U (årliga utbetalningar) 0 0

R (restvärde) 0 0

G (grundinvestering) 75 000 225 000 Investeringskostnadsintervall spänner från 75-225k

Kapitalvärdet -60 946 -210 946 Ekvation 23

Payback metoden

Grundinvestering 75 000 225 000

Årlig besparing 2 287 2 287 Se beräkning ovan

Antal år 32,79 98,37 Ekvation 26
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Effekt T5-lysrör 14 W (2) 

Inköpspris T5-lysrör 129 kr/lysrör (3) 

Inköpspris armaturer 460 kr/st 

Inköpspris T8-lysrör 70 kr/lysrör (3) 

Livslängd T8 –lysrör 12000 h (3) 

Livslängd T5-lysrör 20000 h (3) 

INDATA Ventilation  

Teknik 
Frånluft (TCQ-30-H1) 
(5) 

Energi för samtliga fläktar som ingår i byggnadens 
ventilationssystem 

 

2,82 kW (1) 

Cuse 0,8 (för F-system) (6) 

Drifttid, h 8760 h (2) 

Te 3,8 oC (7) 

Ti 19 oC (2) 

Grundinvestering vid minskad drifttid, G 5000 kr (6) 

Grundinvestering vid byte av fläkt, G 6000 kr (6) 

Grundinvestering vid installation av 
värmeåtervinning, G 

 

40 000- 100 000 kr (6) 

Genomsnittligt luftflöde, q 2,5 m3/s (5) 

Verkningsgrad befintligt system 67 % (1) 

Verkningsgrad FTX system 82 % (4) 

Medelflöde genom byggnaden inklusive läckage 
och vädring 

0,93 l/s  (5) 

Omsättningshastighet 2,9 ggr/h (1) 

INDATA Uppvärmning  

Teknik 2-glas, dåliga lister 

Värmebehov för uppvärmning,  334 309 kWh (8) 

T1 (nuvarande) 18-20 oC (2) 

 

  (9) 
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 (1) 

 96 900 (12) 

Specifik injusteringskostnad, A 60 kr/m2  (6) 

Investeringskostnad  
(4) 

Antal fönster, A3 15 st (1) 

INDATA Övrigt  

 
Elbesparing i kronor 
för åtgärd,  

Räntesats, r 10 % 

Restvärdet 0 kr 

Elpris 
0,474 kr/kWh (10),  
1,1 kr/kWh inklusive 
skatter och avg. 

 

Fjärrvärmepris 

 

0,63 kr/kWh (11), 0,905 
kr/kWh inklusive 
skatter och avg. 

Byggnadens area 1000 m2 (2) 

Skolans totala area 7942 m2 (2) 

 

1 Källa: Observation och mätning Berghamraskolan, 2011-05-02 

2 Källa: Åkerström, 2011 

3 Källa: Ljusbutiken, 2011 

4 Källa: Mockfjärds AB, 2011 

5 Källa: SWECO Besiktningsprotokoll, 2010 

 

Tabell 8 Indata beräkningar 

6 Källa: Wickman, 2007 

7 Källa: SMHI, 2010 

8 Källa: Wireman, 2011 

9 Källa: Boverket och Energimyndigheten, 2007 

10 Källa: Törnkvist, 2011 

11 Källa: Norrenergi, 2011 

 

 

 


