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Sammanfattning 

I denna rapport genomförs en energikartläggning av Martinskolan i Hökarrängen (Stockholm) med 

mål att ge åtgärdsförslag för minskad energianvändning, minskade koldioxidutsläpp samt bibehållet 

eller förbättrat inomhusklimat.  

Energianvändningen kartläggs utifrån platsbesök, konstruktionsritningar, tekniska ritningar och 

uppgifter från leverantörer av el, vatten och värme. Energianvändningen samt föreslagna 

energieffektiviseringsåtgärder simuleras i VIP-Energy.  

År 2013 använde sig Martinskolan av 632 MWh nettovärme samt 188,9 MWh el (normalårs-

korrigerade värden). Detta beräknas generera 18,8 ton koldioxid.   Nettovärmeanvändningen är över 

genomsnittet för skolor i Sverige, medan elanvändningen är något lägre.   

Åtgärder för att minska energianvändningen presenteras i två paket. Paket 1 består av enkla åtgärder 

med låg investeringskostnad: Justering av tidkanal för två ventilationssystem, byte till LED-belysning 

samt installering av 100 kvm solceller. Detta beräknas ge nettovärmeanvändningen 548,9 MWh/år 

och elanvändningen 140,5 MWh samt koldioxidutsläpp på 14 ton. Besparingen beräknas till 79,1 

tkr/år och återbetalningstiden till 1,4 år. Efter 30 år beräknas besparingen uppgå till 2,2 miljoner 

kronor. Paket 2 består även av åtgärder som har större investeringskostnader: Byte till från- och 

tilluftventilation med värmeåtervinning på hela skolan samt byte av 132 kvm fönster. Dessa åtgärder 

bidrar till en ökad inomhuskomfort med mindre drag och bättre luftkvalitet.  Byte av fönster är även 

en typ av underhållsåtgärd då fönsternas är i behov av visst underhåll. Paket 2 beräknas ge 

nettovärmeanvändningen 364 MWh/år och elanvändningen 174,3 MWh/år samt koldioxidutsläpp på 

17,4 ton. Besparingen beräknas till 150,2 tkr/år och återbetalningstiden till 28,3 år. Efter 30 år 

beräknas besparingen uppgå till 0,4 miljoner kronor. 

  



 
 

Abstract 

This report consists of an energy audit of a school named Martinskolan in Stockholm. The aim of the 

report is to propose measures of how to decrease the energy use, the carbon dioxide emissions and 

preserve or improve the indoor environmental comfort.  

The energy audit is performed through site visits, studying the plans of the school and by gathering 

information from the suppliers of water, heat and electricity. The energy use and the proposed 

measures are simulated in VIP-Energy.  

The school used 632 MWh of net heating and 188.8 MWh of electricity in 2013, which generated 

approximately 18.9 tons of carbon dioxide emissions. The use of heat is higher than the average of 

surveyed schools in Sweden, whereas the use of electricity is slightly lower than the average. 

Measures to decrease the use of energy are featured in two packages in the report. Package 1 

consists of measures with low investment costs: Adjust the running time for two ventilation systems, 

change all lighting to LED and install 100 square meters of PV panels. Package 1 is calculated to 

reduce the net heating to 548.9 MWh/year, the use of electricity to 140.5 MWh/year and the carbon 

dioxide emissions to 14 tons/year. The financial saving is calculated to be 79.1 SEK/year and a 

payback-time of 1.4 years. The financial saving after 30 years is calculated to be 2.2 million SEK. 

Package 2 includes in addition to package 1 also an exchange of in total 132 square meters of 

windows and change of all the ventilation systems to heat recovery ventilation systems. Package 2 is 

calculated to reduce the net heating to 364 MWh/year, the electricity use to 174.3 MWh/year and 

the carbon dioxide emissions to 17.4 tons/year. The financial saving is calculated to be 150 200 

SEK/year and a payback-time of 28.4 years. The financial saving after 30 years is calculated to be 0.4 

million SEK. 
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1 Introduktion 
I Hökarrängen söder om Stockholm ligger Martinskolan. Martinskolan består idag av två byggnader 

och skolan har anlitat konsultföretaget WSP för att utreda möjligheterna för utökad verksamhet på 

sin tomtmark med ytterligare byggnader. Som en del i detta ska även befintliga byggnader 

utvärderas. För att se över sina energikostnader vill skolan utföra en energikartläggning av dessa två 

byggnader.  

Med WSP kommer författaren i denna rapport att genomföra en energikartläggning av de två 

huskropparna, analysera och ge åtgärdsförslag med syfte att minska skolans energianvändning.  

1.1 Bakgrund 
Byggnader står för en stor del av Sveriges energianvändning. Bostäder och lokaler använder 34 

procent av Sveriges energi idag (Energimyndigheten, 2013). För att minska denna energianvändning 

har riksdagen beslutat att bostäder och lokalers energianvändning ska minska med 20 procent till 

2020 och med 50 procent till 2050, med år 2008 som basår. I EU:s direktiv om energiprestanda 

fastslås att nya byggnader senast 31:a december 2020 ska vara näranollenergibyggnader. Vidare 

åläggs EU-länderna att stimulera energieffektiv renovering (Energimyndigheten, 2013). Även om det 

nya byggnadsbeståndet byggs energieffektivt innebär det endast att ökningen av energianvändning 

inom sektorn kommer att minska. För att energianvändningen ska minska totalt sett måste den 

minska inom befintligt byggnadsbestånd. Detta görs genom att energieffektivisera det befintliga 

beståndet.  

Energieffektivisering innebär att en åtgärd genomförs som ger ett lägre energibehov än tidigare 

samtidigt som åtgärden inte kräver större resurser än vad som står i proportion till energibesparingen 

(Abel & Elmroth, Byggnaden som system, 2006). Energieffektivisering är således inte endast en del av 

Sveriges och EU:s arbete för att minska energianvändningen och därmed koldioxidutsläppen. 

Energieffektivisering är i sin själva definition ekonomiskt lönsamt.  Det är här energieffektivisering 

börjar bli intressant ur Martinskolans perspektiv. Om energianvändningen effektiviseras på skolan 

innebär det en lägre energikostnad och mer pengar som kan användas i skolans kärnverksamhet.  

En skolas kärnverksamhet är att utbilda elever. För att bedriva utbildning krävs en skolbyggnad som 

möjliggör lärande. En byggnads själva syfte är att skapa ett mikroklimat innanför husets klimatskal 

(väggar, tak, golv, fönster och dörrar) som är mer fördelaktigt än klimatet utanför. Klimatskalet ska 

skydda mot oväder, värme, kyla och möjliggöra en livskvalitet som inte skulle vara möjlig utan det. I 

en skola innebär det att elever kan lära sig nya saker och lärare kan lära ut oberoende av vädret 

utanför. Det ställs även krav på det klimat som uppstår innanför skolans klimatskal. För att elever och 

lärare ska kunna lära och lära ut på bästa möjliga vis och vara vid god hälsa krävs en god 

inomhusmiljö. Boverkets Byggregler (BBR) föreskriver att en byggnad ska utformas så att luft- och 

vattenkvalitet samt fukt-, ljus-, temperatur- och hygienförhållande är tillfredsställande (Boverket, 

2013). I BBR understryks vikten av detta för människors hälsa, men det har även stor betydelse för 

inlärning.  

Flera studier påvisar samband mellan en ökad inlärningsförmåga och god inomhusmiljö. En studie 

som undersöker samband mellan ökad ventilation och prestationsförmåga för ett kontor visar att de 

ökade energikostnader ökad ventilation innebär övervägs upp till 115 gånger av den ökade 
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prestationsförmågan hos medarbetarna (Wargocki & Djukonovic, 2005 a). En annan studie visar att 

prestationsförmågan hos medarbetarna på ett kontor ökade med i genomsnitt 1,7 procent varje gång 

ventilationsflödet tvåfaldigades (Wargocki, Wyon, Sundell, Clausen, & Fanger, 200). Liknande studier 

utförda med skolelever visar att barn är ännu känsligare för dåligt inomhusklimat (Wargocki & Wyon, 

2006 b). I en studie undersöktes koncentrationsförmågan genom elevers reaktionsförmåga och då 

luftomsättningen ökade från 2,6 till 8,1 luftomsättningar per timme ökade reaktionsförmågan med i 

snitt 5,4 procent (Myhrvold & Olesen, 1997). En annan studie visar att elevers förmåga att memorera 

ökar med mellan 5,8–8,7 procent när luftflödet ökar från 0,4 till 3,5 luftomsättningar per timme (Ito, 

Murakami, Kaneko, & Fukao, 2006). 

Det finns en uppsjö av studier som även kartlägger sambanden mellan prestationsförmåga och 

temperatur, prestationsförmåga och belysning samt prestationsförmåga och buller. Ett exempel på 

det förstnämnda är en studie som undersökte personers prestationsförmåga i ett temperaturspann 

på 20-29°C, en av testerna visar bland annat att man blir betydligt sämre på multiplicering vid högre 

temperaturer (Wyon, Andersen, & Lundqvist, 1979).  

För att en skola ska kunna ge sina lärare och elever en bra arbetsmiljö krävs således en bra 

inomhusmiljö. Det är följaktligen inte bara den ekonomiska lönsamheten som är viktig vid 

energieffektivisering utan det är ett samspel mellan ekonomisk lönsamhet, inomhuskomfort och 

även miljömässig påverkan. 

1.2 Syfte 
Rapportens syfte är att kartlägga energianvändningen i två skolbyggnader tillhörandes Martinskolan 

samt ge åtgärdsförslag som bidrar till en mer effektiv energianvändning. Åtgärderna ska även 

diskuteras ur ett miljömässigt och inomhuskomfortmässigt perspektiv. 

1.3 Mål 
Rapportens mål är att: 

 Kartlägga skolans energiflöden 

 Hitta de energiflöden med störst potential att effektiviseras 

 Ge förslag på åtgärder för att minska dessa energiflöden 

 Redovisa hur åtgärderna påverkar miljömässiga och sociala aspekter 

Frågeställningar för att uppnå rapportens mål: 

 Hur används energi i byggnader? 

 Hur används energi i Martinskolans byggnader? 

 Vad finns det för normer och benchmark för energikartläggningar och energianvändningen i 

skolbyggnader och byggnader mer allmänt? 

 Vilka är de aspekter av energianvändningen i skolans byggnader som har störst potential för 

effektivisering ur ett ekonomiskt, miljömässigt och inomhuskomfortmässigt perspektiv? 

1.4 Målgrupp 
Syftet med rapporten är att visa hur energianvändningen ser ut på Martinskolan idag samt ge förslag 

på energieffektiva åtgärder. Målgruppen för rapporten är således primärt Martinskolan. Sekundärt 
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kan det även finnas intresse från andra fastighetsägare och mer allmänt av olika intressenter som 

arbetar med energieffektivisering.  

1.5 Begränsningar 
Följande begränsningar görs i rapporten.  

 Alternativ värmeförsörjning undersöks ej. I denna rapport kommer inga alternativ till 

dagens värmeförsörjning undersökas. Patric Johansson, WSP, kommer dock utreda detta och 

jämföra olika alternativ till värmeförsörjning för befintliga byggnader samt för tilltänkta 

nybyggnationer. 

 Aspekter av inomhusmiljö begränsas. Hur skolans byggnader påverkar 

inomhuskomfortmässiga aspekter utreds inte i någon större omfattning. Temperatur- och 

koldioxidmätningar genomförs i vissa klassrum för att ge indata till energiberäkningar och 

dessa resultat kommenteras även till viss del ur ett socialt perspektiv. Men detta är inte 

uppsatsens fokus. De energieffektiviseringsåtgärder som föreslås bör dock påverka 

inomhusmiljön positivt eller inte alls.  

 Aspekter av miljömässig påverkan begränsas. Skolans klimatpåverkan kommer att redovisas 

i utsläpp koldioxid. Det gäller även för de energieffektiviseringsåtgärder som föreslås. 

Klimatpåverkan begränsas till att gälla direkta utsläpp av energianvändning. Övriga 

miljömässiga aspekter av byggnadernas energianvändning undersöks ej.  

 

1.6 Metod 
Arbetet med denna rapport inleds med en litteraturstudie för att lägga en grund för hur energi 

används i byggnader och hur byggnaders energianvändning kartläggs. Skolans konstruktion och 

tekniska system kartläggs sedan.  

1.6.1 Energiberäkning 

I detta delkapitel beskrivs hur skolans faktiska energianvändning har beräknats och hur denna 

energianvändning har fördelats.  

1.6.1.1 Beräkning av köpt energi samt normalårskorrigering 

Köpt uppvärmningsenergi beräknas utifrån inköpt mängd bränsle. Detta erhålls av skolan. Ett ton 

pellets har ett energiinnehåll motsvarande 4800 kWh och en kubikmeter olja har ett energiinnehåll 

motsvarande 10000 kWh. Energiinnehållet för respektive energislag används för att beräkna 

mängden köpt energi i kWh. I förbränningspannorna omvandlas en viss del av den köpta energin till 

annat än att värma vatten till skolans värmesystem och tappvarmvatten, det sker så kallade 

energiförluster. Ett schablonvärde för förbränningspannornas verkningsgrad på 80 procent används 

(Adalberth & Wahlström, 2008).  I denna rapport kommer köpt uppvärmningsenergi som 

normalårskorrigerats och med ett avdrag för förbränningspannornas verkningsgrad att presenteras 

som nettouppvärmningsenergi. Nettouppvärmningsenergi används för att kunna jämföra 

energianvändning för Martinskolan med andra skolor. 

Normalårskorrigering görs för att få fram hur mycket energi som skolan använder under ett normalår 

eftersom att vädret varierar från år till år. Korrigeringsfaktorn bygger på antal graddagar under ett år. 

SMHI använder sig av en referenstemperatur för graddagar om 17° C, denna temperatur jämförs 

med varje dygnsmedeltemperatur och det antal grader som skiljer dem åt anges som graddagar. 
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Under april-oktober anses solinstrålningen ha stor betydelse och graddagar beräknas när graderna i 

Tabell 1 understigs. Det vill säga om dygnsmedeltemperaturen en dag i april är 11° C räknas det som 

6 graddagar, men om dygnsmedeltemperaturen är 12° C adderas inga graddagar. (SMHI, 2012) 

Tabell 1. Gränser för beräkning av graddagar. 

Månad Dygnsmedeltemperatur (° C) 

April 12 

Maj-Juli 10 

Augusti 11 

September 12 

Oktober 13 

 

Det genomsnittliga antalet graddagar de senaste 25 åren divideras med aktuellt års graddagar för att 

erhålla en korrigeringsfaktor. Korrigeringsfaktorn multipliceras sedan med den del av energin som 

beror på utomhustemperaturen, det vill säga all köpt energi för uppvärmning utom energi för 

uppvärmning av tappvarmvatten (SMHI, 2012). Ett schablonvärde om att 20 procent av köpt 

vattenmängd värms upp till tappvarmvatten används. Köpt vattenmängd erhålls av Stockholms 

vatten. Det tillförda tappvarmvattnet ska ha temperaturen 55° C och den genomsnittliga 

temperaturen vattnet värms från är 9° C (Adalberth & Wahlström, 2008). Energimängden till 

tappvarmvatten beräknas enligt Formel (  12  ). 

1.6.1.2 Energiberäkningsprogram 

I denna rapport kommer energiberäkningsprogrammet VIP-Energy användas för att simulera skolans 

energianvändning. Detta gör det möjligt att simulera hur energi flödar in och ut genom skolans 

klimatskal samt inne i skolan varje timme under ett år. Det gör det även möjligt att simulera 

föreslagna åtgärder för att kunna kvantifiera åtgärdernas energibesparingspotential. 

En modell av skolan byggs upp med byggnadsdelarnas areor, U-värde, luftläckage, solljusapsorbtion, 

solljustransmission och orientering. Även högsta och lägsta punkt med sammanhängande rumsluft 

vid byggnadsdelen anges. Information om byggnadsdelarna erhålls genom att studera 

konstruktionsritningar samt mäta tilläggsisolering i skolans äldre byggnad. U-värden har bestämts 

utifrån byggnadsdelarnas sammansättning med hjälp av materialdata från VIP-Energy samt från 

tillverkare av paviljongens fönster och paviljongens isolering. Ett tillägg på 20 procent har gjorts på 

byggnadsdelarnas U-värden för att inkludera köldbryggor (SVEBY, 2012). Schablonvärden för 

solljusabsorption har använts från manualen till VIP-Energy för respektive material (Strusoft). Även 

ett schablonvärde för luftläckage genom byggnadsdelarna har använts från manualen. 

Schablonvärdet är 0,8 l/s,m2 vid tryckskillnaden 50 Pa. 

I modellen görs driftfall för personnärvaro, inomhustemperatur, verksamhets- och fastighetsel samt 

ventilationssystem. Detta görs timme för timme under ett år. Drifttid för personnärvaro, 

verksamhets- och fastighetsel uppskattas tillsammans med personal. Verksamhets- och 

fastighetselanvändning justeras sedan så att de ungefärligt överensstämmer med timvärden från 

elleverantör. Olika scheman görs beroende på om det är sommarlov eller skoltermin. Enligt Boverket 

omvandlas ungefär 70 procent av effekten av verksamhets- och fastighetsel till värme som kan 

nyttiggöras i form av uppvärmd rumsluft (Boverket, 2007). Hur mycket värme en person avger beror 
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på storlek på person och aktivitet. Ett genomsnittligt schablonvärde för detta är 80 W per person 

(SVEBY, 2012). 

Driftfall för ventilationssystem ställs in efter avlästa värden i tidur eller genom uppskattning 

tillsammans med personal för de fläktar som saknar tidur. Fläktarnas luftflöden hittas i OVK. 

Fläktarnas effekt mäts eller uppskattas utifrån erfarenhetsvärden. Stora delar av skolan ventileras 

med självdrag. Luftflöde för självdraget beskrivs inte i genomförd OVK och varierar över året 

beroende på skillnader mellan utomhus- och inomhustemperatur, se delkapitel 2.3. Självdragets 

luftflöde är således en stor osäkerhet och därför undersöks det genom mätningar, jämförelse med 

normalt självdragsflöde för skolor samt till viss del genom att uppnå balans mellan beräknad och köpt 

energi. Mätningarna utförs genom att mäta koldioxidhalter i ett klassrum i vardera av skolans 

byggnader under två dagar. Genom uppmätta koldioxidhalter och personnärvaron i klassrummen 

beräknas luftflödet enligt Formel (  1  ) . 

  ( )           
 

 
 (         

 

 
   ) 

 
 
 
   (  1  ) 

  

Där    är koncentrationen koldioxid (kg/m3) vid t=0, t är tiden (s),          är koncentration koldioxid i 

tillförd luft (kg/m3), p är genererad koldioxid i rummet (kg/s), V är rummets volym (m3) och q är 

luftflödet (m3/s).  

Inomhustemperatur mäts med hjälp av sex stycken temperaturloggar under två veckor och utifrån 

detta uppskattas en genomsnittlig temperatur i skolans byggnader. 

1.6.1.3 Elfördelning 

Fördelning av elanvändning har genomförts genom kartläggning av skolans elkomponenter under 

platsbesök. Elkomponenternas eleffekter har antagits utifrån avlästa värden, schablonvärden eller 

liknande produkters effekter, fläktarnas effekter har i stor utsträckning mätts. Drifttider har 

uppskattats utifrån skolschema samt tillsammans med fastighetsskötare och kökspersonal. I Bilaga D 

redovisas källor för effekter och drifttider. Elanvändningen har justerats för att uppnå balans mellan 

köpt el och beräknad elfördelning. 

För att kartlägga belysningen undersöktes tre klassrum i huvudbyggnaden, två klassrum i paviljongen, 

ett förråd, ett kontor, en toalett, två korridorer, gymnastiksal och skolmatsal. Genomsnittlig 

belysningen per kvadratmeter för varje rum fick sedan ligga till grund för övriga rum av samma typ. 

Det vill säga genomsnittet för klassrummen fick gälla för alla klassrum och genomsnittet för 

korridorer fick gälla för alla korridorer och så vidare. Under nätterna antas 15 procent av 

maxeffekten vara på och under dagarna antas belysningen fördelas efter närvaro i skolan med ett 

max under 6 timmar på 85 procent av maxeffekt. Storleksordningen på belysningen antas vara 

relativt jämn under året då fler utrymmen förväntas stå på dygnet runt under sommarlovet då 

vandrarhemsverksamhet bedrivs, samtidigt som alla klassrum inte har på belysningen under dagarna. 

Under helgerna antas 30 procent av belysningen vara på under 9 timmar för att under resten av 

timmarna vara i nattdrift.  

Förråden antas vara upplysta fem minuter i timmen vid maxeffekt, men osäkerheten i detta är 

ganska stor då vissa förråd förmodas stå på dygnet runt i vissa perioder, medan andra väldigt sällan 

är på. Denna post har dock inte så stor inverkan på total belysningseffekt. 
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Under v.24-v.34 då det är skollov och vandrarhem bedrivs används framförallt inte 

storköksutrustning, men ugn/spis i pentry används i högre grad. Från slutet av maj till slutet av 

september är pelletsvärmepannan avstängd och skolan värms upp av solfångare och elpatron. 

Således är pumparna till pelletspannan avstängda under denna period, medan cirkulationspump till 

solfångarsystemet och elpatron är på. 

1.6.2 Ekonomi 

Det finns olika kalkylmodeller för att avgöra om en åtgärd är lönsam. I denna rapport har två 

modeller valts för att redovisa ekonomisk lönsamhet. Den ena visar återbetalningstid och den andra 

visar ackumulerat kassaflöde. I återbetalningstiden inkluderas ej prisutvecklingar eller 

kapitalkostnader, detta inkluderas dock i ackumulerat kassaflöde.  Martinskolan har ingen uttalad 

kalkylränta så den nominella kalkylräntan sätts till fyra procent, vilket är en vanlig kalkylränta för 

statliga företag (Vägverket, 2006). Den nominella energiprisökningen sätts till fyra procent för både 

pellets och el, vilket är en siffra som föreslås i Edkalkyl som är utförd på uppdrag av Boverket 

(Abrahamsson). Även prisutvecklingen för underhåll sätts till fyra procent. 

Martinskolan köpte år 2013 olja och pellets för ungefär 0,42 kr/kWh för bruttoenergi och 0,52 

kr/kWh för nettoenergi räknat (exklusive moms). Där nettoenergin är beräknad efter 

värmepannornas verkningsgrad på 80 procent, detta för att göra det jämförbart med andra likvärdiga 

byggnader. 

Skolans leverantör av el är Fortum och de rörliga elpriset utan moms men inklusive energiskatt och 

överföringsavgift till nätet sätts till 0,75 kr/kWh.  

1.6.2.1 Återbetalningstid 

En vanlig metod för att bedöma en investerings lönsamhet är hur lång tid det tar för den att betala 

tillbaka sig. Vanligt är att använda en rak payback-metod som inte tar hänsyn till prisutveckling. 

Återbetalningstiden beräknas då enligt Formel (  2  ). 

 
                  

(            )

(                            )
 

 (  2  ) 

  

             är investeringskostnaden (kr),            är årlig energibesparing (kWh/år),         är 

dagens energipris och            är årlig underhållningskostnad. Bedöms inte            förändras i 

och med åtgärden exkluderas denna. 

1.6.2.2 Ackumulerat kassaflöde 

Ackumulerat kassaflöde visar hur en investering betalat sig efter en viss tid. Ackumulerat kassaflöde 

bygger på att en Life cycle cost (LCC) beräknas för varje åtgärd och jämförs med kostnaden som 

uppstår om åtgärden inte genomförs (nollalternativ). Detta beräknas enligt Formel (  3  ). 

                                                     (  3  ) 

 

  

Där LCC beräknas enligt Formel (  4  ). 
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                                                  (  4  ) 

 

  

         beräknas enligt Formel (  5  ) och            beräknas enligt Formel (  6  ). 

 

                      
  

   
   

 

   
   

  
 

 (  5  ) 

 

 
                     

  (   )  

 
 

 (  6  ) 

  

             är investeringskostnaden (kr),            är restvärde efter den tekniska livslängden (kr), 

q är real årlig energiprisökning (%), i är real kalkylränta (%), n är kalkylperiod (år),         är årligt 

energibehov (kWh/år),         är dagens energipris och            är årlig underhållskostnad. 

Bedöms inte            öka i och med åtgärden exkluderas denna.            förutsätts vara 

försumbar i denna rapport. 

1.6.2.3 Internränta 

Internränta beräknas för varje rekommenderat åtgärdspaket. Internränta beskriver den kalkylränta 

som beräknas uppnås. Internräntan beräknas numeriskt enligt Formel  (  5  ).  

1.6.3 Koldioxidutsläpp 

Miljömässig påverkan begränsas till att undersöka hur respektive åtgärd påverkar mängden direkt 

koldioxidutsläpp av energianvändningen. Detta beräknas utifrån att en förbrukad kWh på den 

nordiska elmarknaden genererar ett utsläpp på i genomsnitt 100 gram koldioxid (Energirådgivningen, 

2014). Pellets genererar inga utsläpp av koldioxidutsläpp (Energimyndigheten, 2012). 

Koldioxidutsläppen från oljevärmepannan inkluderas inte i denna analys då oljevärmepannan endast 

används som backup och tanken är att den ska användas i liten utsträckning, vilket den även gör. 

Detta leder dock till en viss underskattning av beräknade koldioxidutsläpp samt en viss 

underskattning av minskningen av koldioxidutsläppen vid föreslagna åtgärder.  
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2 Energiflöden i byggnader 
Syftet med en byggnad är att göra klimatet behagligare inne i byggnaden om man jämför med 

klimatet utanför. För att uppnå detta ska byggnadens väggar, tak, golv och fönster skydda mot 

exempelvis oväder och för mycket solinstrålning samt bevara eller föra bort värme vid behov. För att 

uppnå en önskvärd temperatur kan energi behöva tillföras eller bortföras tills den önskade 

temperaturen har uppnåtts, för att sedan hålla denna temperatur krävs en jämvikt mellan tillförd och 

bortförd energi (Abel & Elmroth, 2006).  

I följande delkapitel beskrivs överskådligt energiflöden i byggnader rent allmänt. Med teorin som 

presenteras i detta kapitel är tanken att övriga delar av rapporten ska kunna förstås och förklaras, 

om än med vissa förenklingar. 

2.1 Energiöverföring 
Termodynamikens första lag fastslår att energi inte kan skapas eller förstöras; den kan endast ändra 

form (Cengel, 2007). Energi som förs in i en byggnad är således lika stor som den energi som lagras i 

byggnaden tillsammans med den energi som förs bort. Hur energi flödar och lagras i en byggnad, det 

vill säga ändrar form, sker genom värmeöverföring eller arbete. Värmeöverföring, som betecknas Q, 

beror på temperaturskillnader där värme är den energi som överförs från ett varmare till ett kallare 

område.  

Värme kan överföras på tre olika sätt; Konduktion (ledning), konvektion och värmestrålning. Följande 

beskrivningar gäller endimensionella flöden, men principerna är desamma för flerdimensionella 

flöden. Konduktion, Qkonduktion, innebär att värme sprids inom ett material; från partiklarna med högre 

energiinnehåll till partiklarna med lägre energiinnehåll. Detta enligt Formel (  7  ).  

 
              

     
  

 ( ) 
 (  7  ) 

 

Där k är en konstant för materialets förmåga att leda värme, A är materialets area,    är materialets 

tjocklek och T1 respektive T2 är temperaturskillnaden i materialet. Konduktion är således ett mått på i 

vilken takt värmen överförs inom ett material. Detta kan exemplifieras i en byggnad då det är högre 

temperatur inne i byggnaden jämfört med utanför kommer värme ledas genom till exempel 

byggnadens tak. Om taket är av cement kommer k vara en konstant för just cement som beskriver 

materialets värmeledningsförmåga, arean är takets area,    takets tjocklek, T1 är temperaturen på 

materialets insida (temperaturen inomhus) och T2 är temperaturen på materialets utsida 

(temperaturen utomhus). För att få sammanlagd värme, Q, som förloras genom taket multipliceras 

takten för, i det här fallet värmeförlusten, Qkonduktion, med tiden dessa temperaturer gäller. Detta 

beskrivs i Formel (  8  ). 

                 (   )  (  8  ) 
   

Konvektion är värmeöverföring mellan ett fast material och en vätska eller gas. I en byggnad är detta 

exempelvis relevant i överföring av värme från ett fast material till luften eller från luften till det fasta 

materialet. Konvektion kan då beskrivas med hjälp av konduktion och strömningsmekanik. Då luft 

värms upp av till exempel en vägg förs värme först genom väggen med konduktion, för att sedan 

överföras till luften närmast väggen och föras vidare med konduktion inom luften och den rörelse av 
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luft som uppstår då den varma luften närmast väggen stiger och börjar cirkulera. 

Värmeöverföringsgraden beskrivs med Newtons värmeöverföringslag, se Formel  (  9  ). 

                  (       ) (W)  (  9  ) 

  

Där h är konvektionskoefficienten som fastställs experimentell och varierar med en rad olika 

parametrar, Ayta är arean på ytan mellan fast material och vätskan eller gasen (till exempel vägg 

respektive luft), Tyta är det fasta materialets (väggens) yttemperatur och    är gasen eller vätskans 

temperatur långt borta från det fasta materialets yta. I en byggnad kan ”långt borta” definieras som 

luftens temperatur en bit in i rummet. 

Värmestrålning är energi som sänds ut som elektromagnetiska vågor och alla fasta material, vätskor 

och gaser tar upp och avger värmestrålning i olika utsträckningar. I boken Systemkunskap (Björklund 

& Ohlsson, 2012) beskrivs värmeöverföring endast ske mellan fasta ytor. Till exempel värms dina 

händer upp snabbare från elementet än omgivande luft gör och solen kan värma upp golvet innan 

luften är varm. Detta beror på att fasta material är tätare än till exempel luften och strålning som 

infaller mot ett fast material träffar fler partiklar på samma area jämfört med en lika stor yta på ett 

tvärsnitt av luft. Men värmestrålning värmer även upp de partiklar i luften som träffas av strålningen. 

Värmestrålning mellan ett föremål och omgivningen, exempelvis en person och övriga rummet, 

beskrivs enligt Formel (  10  ). 

                       (    
            

 ) (W)  (  10  ) 

  

Där   beskriver hur mycket värmestrålning en yta kan ta upp, i det här fallet människan,   är Stefan-

Boltzmanns-konstant,      är ytans (människans) area och Tyta är ytans(människans) temperatur och 

Tomgivning är omgivningen (rummets) temperatur.  

Dessa tre sätt som värme överförs på kan även samverka i viss utsträckning. En vägg värms 

exempelvis upp av både värmestrålning och konvektion på utsidan, för att inuti värmas upp av 

konduktion. Värme förs inte bara genom väggen, i det här fallet, utan en del värme lagras även i 

väggen. Hur mycket värme väggen kan lagra kallas väggens termiska massa och har en stor inverkan 

på energibalansen i en byggnad. Är den termiska massan hög innebär det att det tar lång tid för 

värme att ledas genom väggen och börja värma upp huset, men sedan kommer väggen avge värme in 

till huset under längre tid än om den termiska massan hade varit låg för att det finns mycket värme 

lagrad i väggen. Att ha en hög termisk massa inuti en byggnad, till exempel ett golv eller innerväggar 

med hög termisk massa innebär att såväl kyl- som värmebehov sjunker om det finns en signifikant 

temperaturskillnad mellan dag och natt. Detta på grund av att värme under till exempel dagtid lagras 

i den termiska massan då det är varmt ute för att under kvällen avge värme till rummet och då 

minska behovet av tillförd värme. (Athienitis & Santamouris, 2003) 

2.2 Klimatskal 
Klimatskalet definieras som en byggnads ytterhölje. Det vill säga byggnadens väggar, tak, golv, dörrar 

och fönster (Energimyndigheten, 2013). Genom klimatskalet transporteras värme på olika vis. 

Transmission är en samlingsterm för den värme som passerar genom klimatskalets olika 

byggnadsdelar genom konvektion, konduktion och värmestrålning. Hur mycket värme en 
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byggnadsdel släpper igenom beskrivs med dess värmegenomgångskoefficient, kallat U-värde. 

Enheten för U-värdet är W/m2K vilket innebär att om U-värdet är 1 passerar 1 Watt per m2 genom 

byggnadsdelen då temperaturskillnaden är 1 grad. Ett lägre U-värde innebär att mindre värme 

passerar genom klimatskalet och värmeförlusten blir således mindre.  

Enligt riktlinjer från Boverket ska det genomsnittliga U-värdet, Um, i en byggnad inte överstiga 0,6 

W/m2K vid nybyggnation (Boverket, 2013). Vid omfattande ändringar av befintlig byggnad bör detta 

U-värde även eftersträvas. Om detta inte kan uppnås bör åtgärder genomföras så att det 

genomsnittliga U-värdet för ett rum är mindre än 1 W/m2 K och att ingen del av klimatskalet 

överstiger 2,5 W/m2K (Boverket, 2006). Skolor har i genomsnitt ett klimatskal med Um 0,53 W/m2 K 

(Energimyndigheten, 2007). I Tabell 2 ges exempel på olika byggnadsdelars U-värden vid 

ombyggnation. 

Tabell 2. Förslag på U-värden vid ombyggnation. (Energimyndigheten, 2013) 

Byggnadsdel U-värde (W/m2K) 

Vindsbjälklag  0,08 

Ytterväggar  0,13 

Golv (mot mark)  0,13 

Fönster  0,8 

Ytterdörr  0,8 

 

Värmeförluster sker även genom otätheter i en byggnad och vid vädring, så kallad exfiltration eller 

luftläckage. Detta innebär att onödigt mycket luft behöver värmas upp till rumstemperatur för att 

sedan läcka ut istället för att bidra till ett behagligt inomhusklimat, eller omvänt vid kylbehov att en 

stor mängd luft kyls ned för att sedan läcka ut. Infiltration är tvärtom när det läcker in luft via 

otätheter och vädring i en byggnad, som då behöver värmas upp eller kylas ned. Storleken på 

infiltrationen varierar beroende på byggnad och i byggnader med självdragssystem (läs delkapitel 

2.3) är infiltration nödvändigt för att ha en acceptabel luftkvalitet (Abel & Elmroth, 2006). 

En annan typ av värmeförlust sker då en konstruktionsdetalj har kontakt med både utomhusluften 

och inomhusluften och leder värme i större utsträckning än omgivande material. Detta kallas 

köldbrygga. Köldbryggor uppstår oftast i ytterhörn av klimatskalet, mellan våningsplan, vid 

balkongfästen med mera  (Energimyndigheten, 2011).  

2.3 Ventilation 
Syftet med ventilation är att kunna hålla en god luftkvalitet för tilltänkt verksamhet. Om 

verksamheten bidrar till en för hög temperatur kan även ventilationen ha en avkylande effekt genom 

att föra bort värme. Värmeförluster sker även om inget kylbehov föreligger då uppvärmd luft förs ut 

och uteluft förs in för att hålla önskad luftkvalitet.   

Det finns olika typer av ventilationssystem och de klassificeras efter om det finns fläktar eller inte och 

om luften behandlas eller inte. Det finns fyra huvudgrupper av ventilationssystem (Abel & Elmroth, 

2006): 
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Tabell 3. Beskrivning av ventilationssystem. 

Ventilationssystem Beskrivning 

S-system (Självdragssystem) Detta är ett system utan fläktar och luft tas in 
direkt utifrån för att sedan transporteras ut via 
så kallad ”skorstensverkan”(se förklaring nedan). 

F-system (Frånluftssystem) Systemet är tillskillnad från S-systemet 
mekaniskt drivet med en fläkt vid frånluften. 

FT-system (Från- och tilluftsystem) Detta system har även någon typ av luftrening 
och uppvärmning för tilluften. 

FTX-system (FT-system med värmeåtervinning) Ett FT-system med återvinning av värme ur 
frånluften. 

 

Självdragsventilation bygger på den tryckskillnad som uppstår mellan luften utomhus och luften 

inomhus då temperaturerna dem emellan skiljer sig åt. Är det varmare inomhus innebär det att 

inomhusluftens densitet är lägre än utomhusluftens densitet. Detta leder till en tryckskillnad och 

undertryck skapas på låg nivå i en byggnad vilket gör att luft utifrån kommer in genom klimatskalet. 

Denna luft värms upp och stiger, övertryck bildas upptill i byggnaden och luft tränger ut genom 

klimatskalet, exempelvis genom skorstenen, vilket kallas skorstensverkan. Om förhållandet är 

omvänt sker ventilation åt andra hållet. Detta system är beroende av skillnader i temperaturer för att 

fungera på ett bra vis, vilket innebär att det under delar av året kan vara otillräcklig 

luftgenomströmning (SP, 2011). 

Även vind skapar över- och undertryck i en byggnad, vilket kan leda till oönskade ventilationsflöden 

vid olika typer av självdragssystem. Det bildas ett övertryck på vindsidan av en byggnad och ett 

undertryck på läsidan, vilket innebär att luftrörelser uppstår inne i byggnaden för att jämna ut 

tryckskillnaden och luft flödar då från vindsidan till läsidan. Detta skapar värmeförluster och drag. 

Magnituden av denna ofrivilliga ventilation beror på vindens styrka och byggnadens täthet, även 

byggnader utan självdragssystem har otätheter som gör att dessa effekter kan uppstå (SP, 2011). 

Utvecklingen från ett S-system till ett F-system innebär att önskad strömningsriktning och ungefärligt 

luftflöde kan upprätthållas oavsett utomhustemperatur. Kanaler för ventilationen kan dessutom 

minskas då drivkraften är en motor och luftflödet kan justeras efter att byggnaden är uppförd. I 

lokaler med stort behov av luftväxling innebär ett F-system att det lätt blir dragigt då tilluften inte 

värms upp, därav FT-systemet som värmer upp tilluften och filtrerar den. (Warfvinge, 2000) 

Minimikravet för ventilation i klassrum är 0,35 l/(s,m2) + 7 l/(s,m2) per person som vistas i 

klassrummet och koldioxidhalten i ett klassrum bör inte regelmässigt överstiga 1000 ppm 

(Arbetsmiljöverket, 2009). Vidare ska ventilationen väljas med fokus på effektiv energianvändning 

och det är då viktigt med ett lågt SFP-värde. Ett ventilationssystem med mekanisk från och tilluft och 

värmeåtervinnare bör ha ett SFP-värde lägre än 2 kW/(m3/s) vid nybyggnation (Boverket, 2013). Ett 

medeltal för skolor är 2,4 kW/(m3/s) (Energimyndigheten, 2007). SFP står för specifik fläkteffekt och 

beräknas enligt Formel  (  11  ) . 
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         (kWs/ m3)  (  11  ) 
    

Där P är fläkteffekt för alla fläktar (kW) och q är summan av till- och frånluftfläktarnas luftflöde 

(m3/s), vilket innebär att SFP-värdet visar eleffekten per transporterad luftvolym (Warfvinge, 2000).   

2.4 Tappvarmvatten 
Tappvarmvatten är det varmvatten som fås då kranen vrids om vid ett tappställe, till exempel i köket 

eller i duschen.  Temperaturen i tappvarmvattnet ska uppgå till 50°C vid tappstället (Boverket, 2013). 

Energiförluster i systemet för tappvarmvatten kan delas upp i distributionsförluster och 

användarförluster. Till distributionsförluster hör friktionsförluster i vattenledningar samt 

värmeförluster i dessa beroende på värmeisolering, placering och längd. Värme leds då genom 

ledningar och isolering för att spridas med konvektion och strålning. Beroende på var ledningarna 

sitter kan viss del av denna värme komma huset tillgodo som värmetillskott, men det är ett 

ineffektivt sätt att värma upp ett hus på då dessa ledningar inte är lagda för att bidra med värme på 

de ställen i en byggnad där det behövs. Värme sprids även från ledningar under sommarhalvåret då 

det snarare kan vara ett kylbehov som behövs. Användarförluster uppstår exempelvis då vatten 

måste spolas utan att användas innan det uppnår önskad temperatur eller om tappvarmvatten 

spolas utan att användas. (Abel & Elmroth, 2006) 

Energi till tappvarmvatten beräknas enligt Formel (  12  ). 

                          (                       ) (J)  (  12  ) 

  

Där n motsvarar den andel av total volym inköpt kallvatten, V, som värms upp.    är vattnets 

densitet,    är vattens specifika värmekapacitet,             motsvarar den temperatur vattnet 

värms upp till och             är den temperatur vattnet värms upp ifrån (Adalberth & Wahlström, 

2008).  

2.5 Värmesystem 
En byggnads värmesystem består i stort av två delar; värmekälla och distribution. Som värmekälla är 

olika typer av förbränningspannor där olja, ved eller pellets förbränns vanligt förekommande och i 

tätort är fjärrvärme vanligt. Fjärrvärme innebär att flera byggnader är ihopkopplade med ledningar 

för varmvatten som värms centralt. I viss utsträckning används även takmonterade solfångare för att 

bidra med uppvärmning. 

För att distribuera värmen i en byggnad är vattenbaserade system med radiatorer eller golvvärme 

vanligt. Men det förekommer även värmesystem som baseras på elslingor och elradiatorer. 

2.6 Internvärme 
Internvärme är värme som tillförs byggnaden från personer och elektriska komponenter i byggnader. 

Detta minskar värmebehovet, men kan även öka kylbehovet. Internvärmen varierar med antal 

personer i en byggnad och vad för typ av elkomponenter som används samt i vilken utsträckning 

personerna vistas i byggnaden och elkomponenterna används. 
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Elanvändning delas upp i verksamhetsel respektive fastighetsel för byggnader som inte är bostäder. 

Verksamhetsel beskriver den el som är förknippad med verksamheten som bedrivs i byggnaden. Det 

kan vara datorer, köksapparater, belysning med mera. Medan fastighetsel beskriver den el som 

används för att driva de centrala systemen i en byggnad så som fläktar, pumpar och hissar (Boverket, 

2014).  

2.7 Energibalans 
Den värme som förs in i en byggnad är i jämvikt med den värme som förs ut ur en byggnad. De 

faktorer som påverkar in- och utflödet av energi i en byggnad har förklarats i tidigare delavsnitt och 

de samverkar enligt Formel (  13  ). Där vänster sida om likhetstecknet beskriver tillskotten av energi 

och höger sida beskriver förlusten av energi. 

QVärmesystem+QÅtervinning +QInternvärme+QSol+ QVentilation + QTappvarmvatten + QLagring = 
QTransmission+QInfiltration +QDistributionsförluster+QReglerförluster+QLuftläckage 

(  13  ) 

      

   

Där: 

QVärmesystem Tillförd värme i byggnadens värmesystem 

QTransmission Byggnadens transmissionsförluster 

QInfiltration Värmeförluster på grund av infiltration 

QVentilation Energi som behövs för att värma uteluft till lämplig temperatur för inneluft vid 
ventilation 

QTappvarmvatten Värme som behövs för uppvärmning av tappvarmvatten 

QLagring Värme som lagras i byggnaden 

QDistributionsförluster Förlust av energi på grund av friktionsförluster och värmeförluster i kanaler och 
ledningar 

QReglerförluster Förlust av energi på grund av felaktig reglering av temperaturen som gör att det 
finns en skillnad mellan önskad temperatur och inställd temperatur 

QÅtervinning Värmeåtervinning av ventilationsluft och avlopssvatten 

QInternvärme Värme som kan tillgodogöras från till exempel distributionsförluster, 
internlaster (personer) och hushållselanvändning 

Qsol Energi från solinstrålning som byggnaden kan ta tillvara på 

QLuftläckage Värmeförlust på grund av luftläckage 

 

2.8 Energiberäkning i VIP-Energy 
För att kunna beräkna och fördela en byggnads energibehov och se hur eventuella 

energieffektiviseringsåtgärder påverkar energianvändningen behövs ett energiberäkningsprogram.  

Det finns en uppsjö av olika energiberäkningsprogram som fokuserar på olika aspekter av 

energiflödet i byggnader och inomhusmiljö med varierande precision. I denna rapport kommer VIP-

Energy att användas. VIP-Energy är användarvänligt och har en väldokumenterad precision samt 

används av samtliga aktörsled inom byggbranschen.  I detta delavsnitt presenteras programmet, 

vissa begränsningar och förenklingar förklaras och sammankopplas med tidigare teori i detta kapitel. 

Källa i detta delkapitel är manual till VIP-Energy samt VIP-Energys support om inte annat anges 

(Strusoft). 
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VIP-Energy är en programvara utvecklad i Sverige och har programutveckling i Malmö och Budapest. 

Programvaran är validerad i IEA-BESTEST, ASHRAE-BESTEST och CEN-15265 och har testats empiriskt 

under tjugo års tid (U.S. Department of Energy, 2011). Programmet simulerar energiflödet i en 

byggnad timme för timme under upp till ett år. Programmet är uppbyggt för att simulera energiflödet 

i en hel byggnad och inte rumsvis, vilket gör att det inte är lämpligt att använda för dimensionering.  

Klimatfilerna i programmet är hämtade från Meteonorm som sammanställer klimatdata från 8300 

väderstationer världen över. Klimatdata finns i alla vädersträck och byggnadsdelarna placeras således 

ut med en vädersträcksriktning för att anpassas efter vind och sol i just den riktningen.  

Solinstrålning genom fönster redovisas separat i programmet, medan övrig solinstrålning redovisas 

under transmission. Absorberad solinstrålning beräknas utifrån hur mycket ett visst material 

absorberar respektive reflekterar. Reflektion från mark vägs även in och beror på vilken typ av mark 

som omger byggnaden. För helt vita ytor absorberas i princip ingen strålning, medan mattsvarta ytor 

absorberar i princip all strålning. Transmitterad solenergi genom fönster beräknas av programmet 

och tillförs dels rumsluften som konvektion, dels innerytor som strålning. 

Luftläckage simuleras i programmet utifrån tryckskillnader. En otäthetsfaktor anges för varje 

byggnadsdel vid en tryckskillnad av 50 Pa mellan inom- och utomhus. Byggdelarnas höjd i ett rum 

används för att kunna beräkna den tryckskillnad som uppstår på låg nivå jämfört med hög nivå och 

som på detta vis påverkar luftläckaget. 

Programmet redovisar tappvarmvattnet för sig. Energi till tappvarmvatten tillförs inte rumsluften 

utan avges helt som spillvatten. Det vill säga inga distributionsförluster av varmvatten kan 

tillgodoräknas som värme i detta program. Vid ett vattenbaserat värmesystem beräknas den 

värmeeffekt som cirkulationspumpen distribuerar enligt Formel (  12  ). Temperaturskillnaden som 

används här är förenklad till att vara medelvärdet under året.  
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3 Fastighetsbeskrivning 

3.1 Allmänt 
På Munstycksvägen 18 i Kv. Askfatet i Hökarrängen, Stockholm, använder sig Martinskolan av två 

byggnader. Byggnaderna benämns ”Huvudbyggnaden” respektive ”Paviljongen” (se specifikationer 

nedan). I byggnaderna bedrivs grundskoleverksamhet (årskurs 1-9) och särskoleverksamhet med 

totalt 359 inskrivna elever. Viss fritidsverksamhet bedrivs även. Under somrarna (juni till och med 

första halvan av augusti) har även lokalerna använts som vandrarhem med tillstånd för 100 personer 

och en ungefärlig beläggning på 50 personer. Utöver eleverna vistas ungefär 100 anställda i skolans 

lokaler under dagarna. 

I huvudbyggnaden finns gymnastiksal, verkstad, storkök, kontorsdel för lärare samt klassrum. 

Huvudbyggnaden uppfördes år 1956 och har byggts till med en del år 1990. Paviljongen uppfördes år 

1999 och består av klassrum och samlingssal. 

Verksamheten i skolan bedrivs huvudsakligen mellan 8-17 på vardagar. I paviljongen går endast 

lågstadieklasser och verksamheten avslutas i stor utsträckning före 15. Föräldramöten och viss annan 

aktivitet som uthyrning av gymnastiksal förekommer även under kvällar och helger.  

Huvudbyggnaden 

Fastighetsbeteckning: Kv. Askfatet 1 

Adress: Munstycksvägen 18 

Byggår: 1956 

Area: 2900 m2 Atemp 

Paviljongen 

Fastighetsbeteckning: Kv. Askfatet 1 

Adress: Munstycksvägen 18 

Byggår: 1999 

Area: 600 m2 Atemp 

  

3.2 Klimatskal 
I detta delkapitel redovisas byggnadernas klimatskal översiktligt. I Bilaga B anges i detalj 

byggnadsdelarnas U-värden och material. 

3.2.1 Huvudbyggnadens klimatskal 

Huvudbyggnaden är grundlagd med platta på mark. Ytterväggar i delen av huvudbyggnaden från 

1990 består av tegel, mineralull och betong. Byggnadens äldre delar från 1956 består av massivt 

tegel med ett lager av kork på insidan. Taket består av plåt, trä, 120 mm mineralullsisolering och 

armerad betong. Vid platsbesök konstaterades även tilläggsisolering med 250 mm lösull. 

Huvudbyggnaden har två typer av fönster. I delen av huvudbyggnaden från 1990 samt på skolans 

sydöstra långsida är fönsterna av typen isoler 2-glas, medan övriga delar är kopplade 2-glas, 

förmodligen i originalutförande. På skolans sydöstra långsida finns två skolportar med en uppskattad 

glasandel av 60 procent, övriga dörrar är av trä. 

Figur 1. Martinskolan ovanifrån (Google Earth). Huvudbyggnaden är 
byggnaden till vänster och paviljongen är byggnaden till höger. 



16 
 

Genomsnittligt U-värde för byggnaden beräknas i 

VIP-Energy till 0,62 W/m2K och överstiger således 

både dagens BBR-värde på 0,6 W/m2,K (Boverket, 

2013) samt genomsnittligt U-värde för skolor på 0,53 

W/m2K (Energimyndigheten, 2007). En stor anledning 

till detta är ytterväggarna i massivt tegel med ett U-

värde på 1,04 W/m2,K. Även fönsterna i 

originalutförande med ett U-värde på 2,7 W/m2K 

bidrar stort till det höga U-värdet, vilket överstiger 

Boverkets råd om att ingen byggnadsdel ska ha ett U-

värde över 2,5 W/m2K vid ombyggnation. 

3.2.2 Paviljongens klimatskal 

Paviljongen är grundlagd med platta på mark. Paviljongen har två olika typer av ytterväggar. Större 

delen av ytterväggarna består av granträ och 170 mm ekofiberisolering (cellulosa).  Medan 

ytterväggarna till samlingssalen består av lecablock 

med puts. Samlingssalens väggar specificeras inte 

ytterligare och det totala U-värdet för väggarna antas 

vara likt övriga paviljongens väggar.  Taket är ett 

sedumtak, även kallat ”Grönt tak” och även det är 

isolerat med ekofiber (300 mm).   

Byggnadens fönster är 2-glasfönster. Byggnadens 

dörrar består av trä och glas, med en glasandel 

uppskattad till 60 procent.  

U-värdet för paviljongen är med VIP-Energy beräknat 

till 0,36 W/m2K och understiger således både dagens 

BBR-värde och det genomsnittliga U-värdet för 

skolor.  

3.3 Värmeinstallationer 
Skolan värms med en värmepanna med pellets som bränsle, som komplement till denna finns en 

värmepanna med olja som bränsle. Värmepannorna är placerade i en undercentral i 

huvudbyggnaden. Pellets lagras i en silo utanför huvudbyggnaden och pellets tillförs värmepannan 

via ett kanalsystem med pumpar.  

Från slutet av maj till september värms skolan med solfångare på huvudbyggnadens tak samt med 

elpatron som spetsvärme. Solfångarsystemet består av 30 m2 solfångare. 

Huvudbyggnadens värmesystem består av vattenbaserade radiatorer, medan paviljongen värms av 

vattenbaserade golvslingor. 

3.4 Luftbehandlingsinstallationer 
I huvudbyggnaden finns ett flertal olika ventilationssystem. Gymnastiksal, matsal och storkök 

betjänas av ett FT-system (TA/FF) med manuellt styrd tilluftfläkt placerad i gymnastiksal och tidsstyrd 

frånluftfläkt placerad på taket ovanför storköket. Kemisal, kemiförråd, lärarrum och lärarkorridor 

Figur 3. Foto på Paviljongen. Den blå väggen är 
”putsväggen”. 

Figur 2. Foto på huvudbyggnaden. 



17 
 

betjänas av ett FTX-aggregat (TA1/FA1) med plattvärmeväxlare. Aggregatet styrs via tidur med 

tillufttemperaturen 22°C. Huvudbyggnadens del från 1990 betjänas av frånluftfläktar (FF2-FF5) 

placerade på skolans vind/takplan med konstant luftflöde. Tilluften för dessa värms med 

väggplacerade värmebatterier. Musiksalen i huvudbyggnaden betjänas av ett eget FT-system med 

konstant luftflöde. Även verkstaden i huvudbyggnaden har ett eget ventilationssystem med konstant 

luftflöde med FTX-aggregat (TA/FA) och plattvärmeväxlare. I fysiksalen i huvudbyggnaden finns en 

frånluftfläkt (FF) med konstant luftflöde.  

Paviljongen samt stora delar av huvudbyggnaden ventileras med självdrag. I paviljongen täcker 

självdraget ca 600 m2 Atemp och i huvudbyggnaden täcker självdraget ca 1570 m2 Atemp.  

I Tabell 4 beskrivs de mekaniska systemen med betjäningsområde, drifttid, effekt, luftflöde och form 

av återvinning tillsammans med skolans självdragssystem. Dessa är baserade på OVK, mätta eller i 

viss mån uppskattade. Se Bilaga D för effekternas källor och Bilaga F för beräkning av självdrag. 

Tabell 4. Beskrivning av Martinskolans agrgregat/fläktar samt självdrag. 

Aggregat/fläkt System Betjänar Drifttid Effekt 
T/F (kW) 

Luftflöde T/F 
(l/s) 

Återvinning (%) 

TA/FF FT Gymnastiksal, 
matsal 

2 tim/dag / 
8-15 (vard) 

0,6/0,6 759/746 - 

TA1/FF1 FTX Kemisal, 
lärarrum, 
lärarkorridor 

7-7.30 
(halvfart, 
mån-lör) 
7.30-17 
(helfart, 
mån-sön) 

1,4/1,5 1064/800 50 

FF2-FF5 F Skolsalar mm Dygnet runt 0,7 -/1000 - 

TA1 FT Musiksal Dygnet runt 0,15 150/- - 

TA/FA FTX Verkstad/slöjd Dygnet runt 0,1 20/42 50 

FF F Fysiksal Dygnet runt 0,1 -/97 - 

Huvudbyggnaden S Skolsalar mm Dygnet runt - -/1050 - 

Paviljongen S Skolsalar mm Dygnet runt - -/400 - 

 

Självdragets luftflöden beräknas dagtid till att variera mellan 1,1-2,3 l/sm2Atemp för ett klassrum i 

paviljongen och mellan 0,8-1,8 l/sm2 Atemp för ett klassrum i huvudbyggnaden baserat på 

koldioxidhaltmätningar. Detta kan jämföras med en studie som beräknade luftflöden i klassrum på 

sju skolor med självdrag. Skolorna har genomsnittliga luftflöden i klassrum under skoltid på 1,6–2,7 

l/s,m2, vilka har kartlagts via långtidsstudier (Hult, 1997). Självdragsventilation varierar med 

utomhustemperatur och varierar följaktligen under året. Således används gjorda mätningar istället 

som ett underlag för ett ungefärligt luftflöde. I VIP-Energy bestäms sedan ett luftflöde som gör att 

skolans beräknade energianvändning är i balans med köpt energi. Luftflödet sätts till 0,67 l/s,m2 

dygnet runt. Detta motsvarar ett luftflöde i klassrummen under dagtid på 1,8 l/s,m2 och i övriga 

utrymmen på 0,35 l/sm2, vilket överensstämmer relativt bra med uppmätta värden. Att sätta ett 

konstant värde för självdragsventilation är en förenkling och kommer generera vissa fel om 

energianvändningen undersöks vecka för vecka, men över ett år bör denna modell approximera de 

verkliga förhållandena. 
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De låga luftflödena i klassrummen bidrar till en för hög koldioxidhalt. I klassrummet i 

huvudbyggnaden var det som högst uppe på 1250 ppm och i klassrummet i paviljongen var det som 

högst uppe på 1600 ppm. I huvudbyggnaden nås gränsvärdet 1000 ppm efter ungefär 30 min och 

fortsätter sedan öka, medan i paviljongen tar det ungefär 45-60 min innan dessa koldioxidhalter nås.  

Se Bilaga F för beräkning av självdragsventilation och koldioxidhalter. 

3.5 Tappvatteninstallationer 
Skolan är ansluten till det kommunala vattennätet. Tappvarmvattnet produceras i undercentralen i 

huvudbyggnaden via pelletspannan och börvärdet för distribuerat tappvarmvatten är 55°C. 

Från slutet av maj till september värms tappvarmvattnet av solfångare och elpatron. Det finns även 

åtta elvärmda varmvattenberedare i klassrum i huvudbyggnaden och paviljongen. Köpt mängd vatten 

visas i Tabell 5. 

Tabell 5. Köpt vatten år 2012-2013. 

År Köpt vatten (m3) Köpt vatten per kvm (m3/m2)  

2012 1618 0,46 

2013 1635 0,47 

 

3.6 Elinstallationer 
Elinstallationer i skolan är framförallt belysning, storköksutrustning, fläktar och pumpar. Belysningen 

är en blandning av LED-, glöd-, och lågenergilampor samt lysrör. Skolan ersätter förbrukade lampor 

med LED. Storköksutrustningen består av stekbord, ugnsskåp, kokgryta, vattenbadsvärmeri, kylbad, 

frysar/kylar, diskmaskin och kylrum. Det finns även ett antal kylar och varmvattenberedare i 

klassrum. Fläktar presenteras i kapitel 3.4. I skolan finns cirkulationspumpar och pumpar som matar 

pellets till pelletspannan. Det finns även datorer och kopiator samt två hissar, men dessa används i 

mycket liten utsträckning. För en mer genomgående beskrivning av elinstallationer och användning 

av dessa se kapitel 4 samt Bilaga D.  
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4 Energianvändning 
I detta kapitel redovisas köpt värme och el samt en fördelning av elanvändningen. 

4.1 Köpt värme 
I Tabell 6 visas normalårskorrigerade värden för energi till uppvärmning av skolans byggnader. Se 

Bilaga C för normalårskorrigering och beräkning av nettovärmeanvändning. Energifakturor finns för 

de två senaste åren, men månadsstatistik är inte möjlig att göra då inga lagermätningar görs.   

Tabell 6. Energi använd till uppvärmning år 2012-2013. Normalårskorrigerad resultat med borträknade systemförluster. 

År Köpt mängd 
olja (m3) 

Köpt mängd 
pellets (ton) 

Nettovärmeanvändning 
(kWh) 

Nettovärmeanvändning 
per kvadratmeter 
(kWh/m2) 

2012 1,3 139,6 559693,5 159,9 

2013 5,27 144,7 632048,2 180,6 

Detta kan jämföras med ett genomsnitt för skolor i Sverige på 140,2 kWh/m2 Atemp 

(Energimyndigheten, 2007).  

4.2 Köpt el 
I Tabell 7 visas köpt el de senaste fyra åren. Elanvändningen har varit relativt konstant under denna 

period. Statistik för köpt el baseras på uppgifter från leverantör.  

Tabell 7. Köpt el 2010-2013. 

År Köpt el (kWh) Köpt el (kWh/m2 Atemp) 

2010 188768 53,9 

2011 198818 56,8 

2012 198101 56,6 

2013 188805 53,9 

Detta kan jämföras med ett genomsnitt för skolor i Sverige på 80 kWh/m2 Atemp (Energimyndigheten, 

2007).  

4.3 Elfördelning 
En ungefärlig elfördelning har genomförts. Se Bilaga 0 för detaljerad information om varje 

elkomponent och dess drifttid. I Tabell 8 beskrivs elanvändningen fördelad på användningsområden 

under ett år jämfört med STIL 2-rapporten som har genomfört energikartläggningar av ett stort antal 

skolor och förskolor i Sverige (Energimyndigheten, 2007). 
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5 Energibalansberäkning 
Energibalansberäkning har genomförts med VIP-Energy. Beräkningen är baserad på 

normalårskorrigerad värme från 2013 samt elanvändning från 2013. Total energibalans för 

Martinskolan redovisas i Tabell 9 och i Figur 5 och Figur 6 visas energibalanser för paviljongen 

respektive huvudbyggnaden. 

På sidan för tillförd energi är värmeförsörjningssystemet i form av pellets- och oljepanna betydande. 

Även tillförd el är en stor post. Kategorin solfångare är den energi som tillförs skolan via solfångare 

på huvudbyggnadens tak och minskar värmebehovet under sommaren. Solinstrålning är den energi 

som byggnaderna tillgodogör sig via solinstrålning genom fönsterna, vilken har stor betydelse efter 

värmeförsörjningssystemet och tillförd el. Personvärme är den energi som personerna i byggnaderna 

genererar och återvinning ventilation är energi som kan återvinnas i de FTX-system som finns i 

huvudbyggnaden.  

På sidan för bortförd energi är transmission av stor betydelse som är den värme som försvinner ut 

genom byggnadsdelarna. Ventilationen är även det en stor post och är den värme som ventileras ut 

från byggnaden via skolans ventilationssystem, även självdrag inkluderat. Passiv kyla är energi som 

vädras ut om det är över 24°C inomhus. Avlopp är det uppvärmda tappvarmvattnet som bortförs via 

vloppsystemet, i VIP-Energy beräknas denna energi inte komma övriga huset tillgodo. Luftläckage är 

energi som försvinner ut genom otätheter i byggnaderna. Ej nyttiggjord el är sådan el som inte 

värmer upp rumsluften. 

Tabell 9. Beräknad energibalans för Martinskolan. 

Energibalans Tillförd energi (MWh/år) Bortförd energi 
(MWh/år) 

Värmeförsörjningssystem 632  
El 188,8  

Solfångare 12,3  

Solinstrålning 150,8  
Personvärme 67,2  

Återvinning ventilation 21  
Transmission  500,9 

Ventilation  464,9 
Passiv kyla  32,1 

Avlopp  17,5 

Luftläckage  0,2 
Ej nyttiggjord el  56,6 

Balans 1072,1 1072,1 
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Figur 5. Beräknad energibalans för paviljongen. 

 

Figur 6. Beräknad energibalans för huvudbyggnaden. 
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6 Åtgärder 
Följande åtgärder föreslås utifrån platsobservationer, mätningar, intervju med fastighetsskötare och 

dokumentation. Beräkning av energibesparingar genomförs i VIP-Energy och besparingar i monetära 

termer beräknas med återbetalningstid och ackumulerat kassaflöde. De beräknade besparingarna 

redovisas som nettovärmebesparingar, det vill säga besparingar efter förbränning i värmepannorna. 

Värmeförsörjningssystem ska utredas ytterligare och möjlighet finns att det kommer att utökas eller 

byggas om i samband med utbyggnad av skolan.  Även om skolan ansluts till fjärrvärme bör 

åtgärdernas besparingar fortfarande gälla då fjärrvärmepriset är på ungefär samma nivå som priset 

per kWh för pellets. Besparingarna blir snarare större då fjärrvärmepriset är något högre. 

6.1 Luftbehandlingsinstallationer 
I detta avsnitt redovisas åtgärder för skolans luftbehandlingsinstallationer.  

6.1.1 Justering av tidkanal för frånluftfläktarna FF2-FF5 

Frånluftfläktarna FF2-FF5 som ventilerar toaletter, skolsalar, bibliotek och grupprum i 

huvudbyggnadens del från 1990 står idag i handläge. Det vill säga de är på dygnet runt. Fläktarna är 

försedda med tidur. Det rekommenderas att ställa in en tidkanal från 8-17 för att på så vis täcka in 

den tid undervisning bedrivs i skolan samt stänga av fläktarna under helgerna. Underhållskostnader 

förmodas inte ändras. 

Åtgärden beräknas minska värmeanvändningen med 96,2 MWh/år och elanvändningen med 5,6 

MWh/år. 

Investering 
(tkr) 

Besparing 
(tkr/år) 

Återbetalningstid 
(år) 

Ackumulerat kassaflöde 
(tkr/30 år) 

Minskning i 
koldioxidutsläpp 
(kg/år) 

0 54,2 0 1626,7 560 

 

6.1.2 Byte till FTX-ventilationssystem i hela skolan 

Skolan har idag flera olika ventilationssystem varav en del saknar återvinning, vilket leder till 

energiförluster. Utöver detta används ett självdragssystem på stora delar av skolan som även det 

leder till energiförluster samt bristfällig ventilation i klassrummen med ständigt koldioxidhalter över 

rekommenderade värden. Det nya FTX-systemet antas kosta 1 tkr/m2 Atemp samt vara i behov av 

renovering efter 20 år till en kostnad av 400 tkr och ha en återvinningsgrad på 75 % och SFP på 1,5 

kWs/m3 (REPAB, 2013). Luftflöde för systemet beräknas i Bilaga E. 

Installeras nytt FTX-system i paviljongen samt i de delar av huvudbyggnaden som idag inte redan har 

FTX-system innebär det att värmeanvändningen beräknas minska med 249,9 MWh/år, medan 

elanvändningen beräknas öka med 25,4 MWh. 

Investering 
(tkr) 

Besparing 
(tkr/år) 

Återbetalningstid Ackumulerat kassaflöde 
(tkr/30 år) 

Minskning i 
koldioxidutsläpp 
(kg/år) 

3130 110,9 31,8 -203 -2540 
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6.1.3 Justering av tidkanal för TA1/FA1 

TA1/FA1 är det FTX-system som betjänar kemisal, lärarkorridor och lärarrum i huvudbyggnaden. 

Tidkanalen är inställd på halvfart 7-7.30 måndag till lördag och helfart 7.30-17 måndag-söndag. 

Ändras tidkanalen så att systemet inte är i drift under helger beräknas värmeanvändningen minska 

med 5 MWh/år och elanvändningen med 2,8 MWh/år. 

Investering 
(tkr) 

Besparing 
(tkr/år) 

Återbetalningstid Ackumulerat kassaflöde 
(tkr/30 år) 

Minskning i 
koldioxidutsläpp 
(kg/år) 

0 4,7 0 141 280 

 

Denna åtgärd bör dock utredas vidare då ett utrymme bredvid kemisalen fungerar som kemiförråd 

och detta kan behöva ha ventilation dygnet runt.  

6.2 Klimatskal 
I detta avsnitt redovisas åtgärder för skolans klimatskal.  

6.2.1 Utbyte av originalfönster i huvudbyggnaden 

Det finns idag ca 132 kvadratmeter kopplade 2-glasfönster i huvudbyggnaden som förmodligen är i 

originalutförande, det vill säga närmare 60 år. Teknisk livslängd för en byggnadsdel är ca 40 år (Abel, 

2010), vilket innebär att fönstren med fördel bör bytas ut. Fönstren bör bytas ut till fönster med ett 

U-värde på ca 0,8 W/m2K. Utöver att åtgärden sparar energi innebär den även ökad termisk komfort 

och förbättrad ljudisolerande förmåga (Adalberth & Wahlström, 2008). Kostnaden för nya fönster 

beräknas utifrån att fönsterna är av typen PVC-fönster 3-glas 2-luft (REPAB, 2013). Dessa fönster är 

underhållsfria och således görs en beräknad besparing av målning och underhållskostnader 

motsvarande 2000 kr per fönster och 10 år. Besparingen med denna åtgärd inkluderar hela 

kostnaden för byte av nuvarande fönster till nya fönster, inga avdrag görs på grund av fönsternas 

ålder och skick. 

Åtgärdsförslaget ger en beräknad minskning av värmeanvändningen om 36,2 MWh/år och 

oförändrad elanvändning.  

Investering 
(tkr) 

Besparing 
(tkr/år) 

Återbetalningstid 
(år) 

Ackumulerat kassaflöde 
(tkr/30 år) 

Minskning i 
koldioxidutsläpp 
(kg/år) 

934,6 18,8 24,2 109,4 - 

 

6.3 Elinstallationer 
I detta avsnitt redovisas åtgärder för skolans elinstallationer.  

6.3.1 Installering av solceller på huvudbyggnadens tak  

Huvudbyggnaden har en stor takarea i söderläge. Om solceller placeras på en oskuggad yta i 

söderläge med 30-50 graders vinkel mot horisontalplanet kan ett system med en maxeffekt på 1 kW 

generera ungefär 950 kWh per år, på en yta av 8 kvadratmeter (Energimyndigheten, 2013).  

Investeringskostnad per kW är ungefär 16000 kr (Energimyndigheten, 2012), det finns dock ett 

statligt stöd som subventionerar upp till 35 procent av kostnaden (Energimyndigheten, 2014), vilket 
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ger en kostnad motsvarande 10,4 tkr per kW. Växelriktarna har en livslängd på 15 år och 

återinvesteringsbehovet är cirka 20 procent av ursprunglig investering.   

Installering av 100 m2 ger en beräknad minskning av köpt el med 11,9 MWh per år.  

Tabell 10. Kostnadsexempel för köp av solceller. 

Investering 
(tkr) 

Besparing 
(tkr/år) 

Återbetalningstid 
(år) 

Ackumulerat 
kassaflöde (tkr/30 år) 

Minskning i 
koldioxidutsläpp 
(kg/år) 

130 8,9 14,1 112 1188 

 

6.4 Övriga åtgärder 
Dessa åtgärder är ej med i åtgärdslistan då de behöver utredas mer eller i viss mån redan genomförs. 

Injustering av värmesystem. Under sommaren när skolan värms upp av solfångare och elpatron ökas 

baslasten markant, se Figur 11. Baslasten ökar med ungefär 8 kW och denna ökning sjunker endast 

under tre kortare perioder under sommaren. Det vill säga under dessa perioder inträffar förmodligen 

pumpstopp på grund av höga utomhustemperaturer. Pumpstopp är inprogrammerat då 

utomhustemperaturen överstiger 20°C. Detta bör med fördel kunna justeras ner. I normalfall är 

pumpstopp inprogrammerat på 15-16°C. Det finns annars risk att värme tillförs och bidrar till 

övertemperaturer. Detta utreds med fördel under sommarmånaderna då möjlighet finns att 

undersöka påverkan på rumstemperaturer.  

Utbyte av lampor mot LED-lampor. Redan idag har arbetet med att byta ut de glödlampor och 

lågenergilampor som finns mot LED-lampor påbörjats. Idag är ungefär 50 procent av alla lampor LED-

lampor (12 W), 30 procent är glödlampor (55 W) och 20 procent är lågenergilampor (18 W). Rent 

energianvändningsmässigt står däremot glödlampor för ungefär 76 procent av användningen, LED-

lampor för 27 procent och lågenergilampor för 17 procent. Byts samtliga glöd- och lågenergilampor 

ut mot LED beräknas elanvändningen minska med 28 MWh samtidigt som värmeförsörjningen ökar 

med 18,1 MWh. Detta leder till en besparing av 11,6 tkr/år. Skillnaden i investeringskostnader 

förmodas över en livscykel vara försumbara då LED-lampor har en betydligt längre livslängd än 

exemplevis glödlampor. 
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Genomförs paket 1 innebär det att Martinskolan beräknas hamna i den tredjedel av undersökta 

skolor i STIL 2-rapporten med lägst energianvändning. Genomförs paket 2 beräknas Martinskolan 

hamna i den tiondel av undersökta skolor i STIl 2-rapporten med lägst energianvändning. Större 

delen av skolorna i studien har byggår ungefär samtidigt som huvudbyggnaden, före 

huvudbyggnaden eller inom årtiondet efter, medan endast ett fåtal har byggår 1990 eller senare 

(Energimyndigheten, 2007).  
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8 Diskussion 
Syftet med denna rapport är att kartlägga energianvändningen på Martinskolan samt att ge 

åtgärdsförslag för energieffektivisering av skolan med hänsyn till ekonomi, miljö samt 

inomhuskomfort. Den ekonomiska lönsamheten har redovisats i kapitel 7 tillsammans med minskade 

koldioxidutsläpp av varje åtgärd. Vissa åtgärder har visat sig öka koldioxidutsläppen. Detta beror på 

att skolan värms av pellets som i princip inte genererar några koldioxidutsläpp. Även om 

värmeförsörjningen minskar stort för en åtgärd jämfört med ökningen av elanvändningen innebär 

det således ökade koldioxidutsläpp eftersom att el genererar koldioxidutsläpp. Detta kan motverkas 

genom att köpa miljömärkt el som i princip är koldioxidneutral. 

Påverkan på inomhuskomforten har inte analyserats i samma utsträckning i denna rapport, men 

syftet har varit att endast ge åtgärdsförslag som inte påverkar inomhuskomforten, eller som påverkar 

den positivt. Att använda tidkanal för frånluftsfläktarna FF2-FF5 förväntas inte påverka 

inomhuskomforten. Installering av FTX-system i hela skolan förväntas påverka inomhuskomforten 

positivt. Idag är ventilationen otillräcklig i skolans klassrum och uppmätta värden av koldioxidhalter i 

klassrummen var över gränsvärdet under i princip varje lektion, vilket kan leda till minskad 

koncentrationsförmåga hos skolans elever och att den obligatoriska ventilationskontrollen inte 

godkänns. För att komma till rätta med problemet utan att installera ett FTX-system krävs 

förstärkning av självdragssystemet vilket ger en ökad energianvändning, som inte har tagits hänsyn 

till. Ett förstärkt självdragssystem kan även leda till ökat drag. Därför är installering av FTX-system en 

lösning.  Ändring av tidkanal för TA1/FA1 bör inte ha några konsekvenser för inomhuskomforten, om 

det föreligger hälsorisker då ventilationen i kemikalieförrådet minskar bör inte denna åtgärd 

genomföras. Byte av originalfönster i huvudbyggnaden mot 3-glasfönster innebär en ökad 

inomhuskomfort med bättre ljudisolering, mindre kallras och mindre drag samt minskade 

övertemperaturer under sommarhalvåret.  

När det gäller övriga åtgärder förväntas injustering av värmesystemet öka den termiska komforten 

under årets varmaste månader. Hur byte av belysning till LED-lampor ändrar ljusstyrkan har inte 

utretts i denna rapport.  

Införandet av FTX-system på hela skolan har en lång återbetalningstid och idag undersöker skolan 

andra strategier för att förbättra inomhusluften, som ökad vädring. Om detta inte räcker för att 

uppfylla den obligatoriska ventilationskontrollen bör ett FTX-system övervägas, framförallt i samband 

med utbyggnad av skolan. Ökad vädring innebär även större energiförluster som inte inkluderats i 

den. Utbyte av originalfönster i huvudbyggnaden har en lång återbetalningstid, men fönsterna börjar 

bli uttjänta och nya fönster eller renovering av fönsterna förmodas vara nödvändigt.  Därför anses 

denna åtgärd vara lämplig, speciellt i samband med utbyggnad av skolan.  

I indata till energiberäkningarna finns en rad osäkerheter. Schablonvärden används för luftläckage, 

köldbryggor, andel el till värme av rumsluft, avgiven effekt från personer, värmepannornas 

verkningsgrad, materialdata för komponenter i byggnadsdelar. I elfördelningen har uppskattning 

gjorts av drifttider och nyckeltal har använts för effekter. Luftflöden baseras på OVK och även här kan 

det finnas osäkerheter. Således finns det en rad osäkra faktorer som kan komma att påverka 

slutresultatet i denna rapport. Skillnaden mellan en energikartläggning och andra naturvetenskapliga 

utredningar är dock att vid en energikartläggning finns i viss mån redan facit för 

energibalansberäkningen. Det är känt hur mycket el, vatten och värme som köpts in undersökt år. 
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Resultatet jämförs även med andra genomförda energikartläggningar och nyckeltal för att på så vis 

bedöma rimligheten i resultatet. Exempelvis visar STIL 2-studien att skolor med byggår i samma 

tidsperiod som huvudbyggnaden kan ha så låg energianvändning som Martinskolan får efter 

åtgärdspaket 1 och 2. 
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9 Slutsats 
Martinskolan använde sig år 2013 av 632 MWh nettovärme samt 188,8 MWh el. Detta beräknas 

generera 18,9 ton koldioxid.  I rapporten föreslås två åtgärdspaket för energieffektivisering på ett 

ekonomiskt, miljömässigt och komfortmässigt sätt. I åtgärdspaket 1 justeras tidskanaler för två av 

huvudbyggnadens fläktsystem, solceller installeras på huvudbyggnadens tak och belysningen i skolan 

byts ut mot LED-belysning. Detta beräknas ge nettovärmeanvändningen 548,9 MWh/år och 

elanvändningen 140,5 MWh samt koldioxidutsläpp på 14 ton. Besparingen beräknas till 79,1 tkr/år 

och återbetalningstiden till 1,4 år.  

Åtgärdspaket 2 inkluderar även utbyte av de fönster i huvudbyggnaden som är i originalutförande 

samt installering av FTX-ventilation på skolan där det inte redan finns. Besparingen beräknas till 

150,2 tkr/år och återbetalningstiden till 28,4 år. Åtgärdspaket 2 har således en lång återbetalningstid, 

men byte av fönster eller renovering av dessa förväntas ändå vara nödvändigt. Installering av FTX-

system görs även med tanke på inomhusmiljön och de höga koldioxidhalter som uppmätts under 

lektionstid. Åtgärdspaket 2 beräknas ge nettovärmeanvändningen 364 MWh/år och elanvändningen 

174,3 MWh/år samt koldioxidutsläpp på 17,4 ton. 
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B Martinskolans klimatskal 
Byggdel Tjocklek 

(mm) 
U-värde 
(W/m2,K) 

Kommentar 

Huvudbyggnad vägg 
(urspr.) 

255 1,1 Uppmätt samt ritning 

-Tegel 250   

-Kork 5   

Huvudbyggnad vägg 
(fr. 1990) 

420 0,2 Tjocklek och material 
har mätts upp 

-Tegel 120   

-Mineralull 150   

-Betong 150   

Huvudbyggnad tak  0,13 Tilläggsisolering har mätts 
upp.  

-Galvaniserad plåt 30  Övrigt är från ritning 

-Trä 22   

-Tilläggsisolering 250   

-Mineralull 120   

-Armerad betong 100   

Huvudbyggnad platta  0,2 Från ritning 

-Betong 50   

-Lättbetong 120   

-Armerad betong 150   

-Dränerat gruslager 150   

Huvudbyggnad 
innevägg 

250 0,36 Uppmätt på plats 

-Lättbetong 250   

Huvudbyggnad puts 
vägg 

 0,7 Enligt ritning 

-Puts 20   

-Lättbetong 100   

-Betong 250   

Huvudbyggnad 
källarvägg 

 0,7 Se ”Huvudbyggnad puts vägg” 

Fönster 
huvudbyggnaden 
(original) 

 2,7 2-glasfönster förmodligen i 
original. Standardvärde från 
materialkatalog i VIP-Energy 
används 

Fönster 
huvudbyggnaden från 
1990. 

 1,9 Uppskattning utifrån 
tillverkningsår 

Fönster 
huvudbyggnaden från 
2005-2010 

 1,1 Från tillverkare 

Paviljongen trävägg 300 0,18 Cellulosafiber enligt ritning, 
trä fördelad efter 

-Trä 75  uppmätta värden 

-Cellulosafiber (Eko-
fiber) 

170   

-Trä 75   
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Paviljongen puts vägg  0,18 Givet i en bilaga till ritningar. 

-Puts   Tjocklek eller övrig isolering 

-Lecablock   anges ej och U-värde antas 

-Puts   vara likt träväggen. 

Paviljongen innervägg 190 0,36 Uppmätt tjocklek, 
fördelningen är antagen 

-Trä 75   

-Cellulosafiber (Eko-
fiber) 

60   

-Trä 75   

Paviljongen golv 
mellan våningar 

 0,36 Antas vara likt innerväggen 

Paviljongen tak  0,11 Cellulosafiber enligt ritning. 
Träullsplatta 

-Träullsplatta 50  enligt bilaga till ritning, men 
tjocklek uppskattas. 
Sedumtak och  

-Cellulosafiber (Eko-
fiber) 

300  tätskikt bedöms inte påverka 
U- värdet 

-Trä 75   

-Tätskikt -   

-Sedum -   

Paviljongen fönster - 1,9 Givet av tillverkare 

Paviljong grund   Givet av ritningar. Det översta 
lagret 

-Trä/sten 50  används inte vid beräkning av 

-Mineralull 50  u-värde då uppvärmning sker 
under 

-Armerad betong 100  detta med golvvärme i stora 
delar 

-Makadam/lättklinker 250  av byggnaden 
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C Normalårskorrigering av inköpt energi 
Tabell 13. Köpt energi baserat på energislag och år. 

År Köpt olja (m3) Köpt pellets (ton) Köpt energi 
(kWh) 

Nettovärmeanvändning 
(kWh) 

2012 1,3 139,6 683080 546464 

2013 5,27 144,7 747260 597808 
 

Tabell 14. Köpt mängd vatten, andel vatten till tappvarmvatten samt energimängd till tappvarmvatten. 

År Köpt vatten (m3) Tappvarmvatten (m3)  Energi till tappvarmvatten 
(kWh) 

2012 1618 323,6 17283,8 

2013 1635 327 17465,4 
 

Tabell 15. Korrigeringsfaktor samt normalårskorrigerade värden för köpt energi. 

År Korrigeringsfaktor Normalårskorrigerad 
nettovärmeanvädning 
(kWh) 

Normalårskorrigerad 
nettovärmeanvändning 
per kvadratmeter 
(kWh/m2) 

2012 1,025 559693,5 159,9 

2013 1,059 632048,2 180,6 
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D Elfördelning 
Drifttiderna i Tabell 16 gäller vardagar v.1-v.23 samt v.35-v.53 om inte annat anges under ”Drifttid”.  

Tabell 16. Effekter och drifttider vid elfördelning. 

Komponent Effekt 
(W) 

Antal Källa effekt Drifttid Källa drifttid 

Belysning 20190 
(Max)  

- Avlästa värden Enligt Figur 4 Uppskattning 

Ventilation Enligt 
Tabell 
4  

- Uppmätta/avlästa värden Enligt tabell 
Tabell 4 

Enligt Tabell 4 

Pumpar      

Pelletsvärme-
panna 

2183 1 Avläst (för sammanlagt antal 
pumpar till pelletspannan) 

6500 tim/år Uppskattning 

CP till TA1/FF1 100 1 Avläst 11 tim/dygn Avläst 

CP TA1 30 1 Avläst 6500 tim/år Under 
uppvärmnings
säsongen 

CP VS1 (1 och 
2) 

590 1 Avläst 6500 tim/år Under 
uppvärmnings
säsongen 

CP till TA/FA 600 1 Avläst 6500 tim/år Enligt 
aggregat 

CP VS1 (3) 159 1 Avläst Dygnet runt Uppskattning 

VVC1 50 1 Avläst Dygnet runt Uppskattning 

CP Solfångare 250 1 Avläst Dygnet runt 
från slutet av 
maj till slutet av 
september 

Uppskattning 

Storkök      

Kyl (stor) 100 4 Nyckeltal för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

Dygnet runt  

Frys (stor) 120 1 Nyckeltal för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

Dygnet runt  

Frysfack 75 6 Uppskattad Dygnet runt  

Kylrum 80 2 Angivet 12 tim/dygn Uppskattning 

Stekbord 10800 2 Stekbord från Electrolux utan 
närmare beteckning. Effekten 
antas vara ekvivalent med 
Electrolux Varmkök FT71T. 
(Electrolux) 

1 tim/dygn Uppskattning 

Kokgryta 24000 2 Kokgryta från Electrolux utan 
närmare beteckning. Effekten 
antas vara ekvivalent med 
Electrolux variomix el. Kokgryta 
med omrörare 100 l. 
(Electrolux) 

1 tim/dygn Uppskattning 

Ugnsskåp 10000  Ugnsskåp från Electrolux utan 
närmare beteckning. Effekten 
antas vara ekvivalent med 

40 min/dygn Uppskattning 
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Electrolux konvektionsugn, 
crosswise, 20. (Electrolux) 

Diskmaskin 2000 1 Nyckeltal för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

2 tim/dygn Uppskattning 

Vattenbadsvär
meri 

2300 1 Ugnsskåp från Electrolux utan 
närmare beteckning. Effekten 
antas vara ekvivalent med 
Electrolux Självserveringsdisk, 
värmeenhet, ZLT16H. 
(Electrolux) 

3 tim/dygn Uppskattning 

Kylbrunn 1070 1 Ugnsskåp från Electrolux utan 
närmare beteckning. Effekten 
antas vara ekvivalent med 
Electrolux Självserveringsenhet, 
kyldisk ZLRP16B. (Electrolux) 

3 tim/dygn Uppskattning 

Kök/pentry      

Ugn 3000 8 Nyckeltal för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

6 min/dygn Uppskattning 

Spis 1500 8 Nyckeltal för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

6 min/dygn Uppskattning 

Kyl (små) 75 9 Uppskattning utifrån nyckeltal 
för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

Dygnet runt  

Varmvatten-
beredare 

167 8 Beräknad med Formel (  12  ) 
utifrån ett antagande om 
vattenflöde på 0,2 l/s, 
temperatur kallvatten på 9° och 
tappvattnets temperatur på  
50°C (Uponor, 2013) 

15 min/dygn Uppskattning 

Förlust i 
varmvatten-
beredare 

40 8 Ungefärligt värde från NIBE. 
(NIBE) 

Dygnet runt  

Kaffebryggare 600 3 Nyckeltal för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

1 tim/dygn Uppskattning 

Mikrovågsugn 1500 1 Nyckeltal för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

3 min/dygn Uppskattning 

Person-
datorer 

     

Dator 160 15 Nyckeltal från 
Energimyndigheten. 
(Energimyndigheten, 2007) 

5 tim/dygn Uppskattning 

Dator i 
standby 

30 15 Nyckeltal från 
Energimyndigheten. 
(Energimyndigheten, 2007) 

19 tim/dygn Uppskattning 

Tvätt-
utrustning 

     

Torkskåp 2000 2 Nyckeltal för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

4,5 tim/dygn Uppskattning 

Tvättmaskin 2000 1 Nyckeltal för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

2,5 tim/dygn Uppskattning 

Övrigt      
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Kopiator 600 2 Nyckeltal för energirådgivning. 
(Markaryds kommun, 2010) 

1 tim/dygn Uppskattning 

Hiss 50 2 Genomsnittlig 
energiförbrukning för en hiss i 
Sverige är 438 kWh/år, detta 
delas med antal timmar per år 
för en effekt. 
(Energimyndigheten, 2011) 

Dygnet runt Se kommentar 
till effekten 

Elvärme 8000 1 Uppskattning utifrån förändring 
av baslasten under sommaren. 
Se Figur 11 i Bilaga G. 

10 tim/dygn 
slutet av maj till 
slutet av 
september 

Uppskattad 
tid för 
uppvärmning 
under dessa 
veckor 

Restpost 2000 1 En uppskattad restpost Dygnet runt  

 

 

Tabell 17. Avläst belysningseffekt för olika rumstyper. 

Rum Effekt per kvadratmeter (W/m2) 

Klassrum paviljongen (Rum 5122) 11,7 

Klassrum paviljongen (Rum 5109) 7 

Genomsnitt klassrum paviljongen 9,4 

Klassrum huvudbyggnaden (Rum 2202) 5,2 

Klassrum huvudbyggnaden (Rum 2206) 5,4 

Klassrum huvudbyggnaden (Rum 2119) 9,7 

Genomsnitt klassrum huvudbyggnaden 6,8 

Matsal 11,1 

Gymnastikssal 2,9 

Korridor 0,7 

Förråd 7 

WC 11 

Kontor 10 
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E Beräkning av luftflöde för åtgärd med FTX-system 
Arbetsmiljöverkets råd är att skolor bör ha ett luftflöde på 7 liter per sekund och person samt ett 

tillägg på 0,35 liter per sekund och kvadratmeter (Arbetsmiljöverket). Detta luftflöde beräknas gälla 

för klassrum, kontor, sjukstuga samt matsal. Övriga allmänna utrymmen som korridorerer beräknas 

ha ett luftflöde på 0,35 liter per sekund och kvadratmeter, vilket är BBR-krav (Boverket, 2013) Det är 

359 elever inskrivna på skolan och den totala klassrumsytan är 2010 m2, detta innebär att det är 

ungefär 0,18 elever/m2. I de mindre klassrummen kan det dock vara runt 25 personer på 54 m2, vilket 

ger 0,46 elever/m2. Det senare värdet används för att energianvändningen inte ska undervärderas. 

Det finns även möjlighet att utveckla detta ytterligare med närvarostyrning. 

Tabell 18. Beräknat luftflöde för varje typ av rum. 

Rum  Area (m2) Luftflöde (l/s) Luftflöde (l/s,m2) 

Klassrum huvudbyggnad 
7-18 

1570 5605 3,57 

Klassrum paviljong 7-15 440 1571 3,57 

Allmänt huvudbyggnad 773 270,6 0,35 

Allmänt paviljong  166 58,1 0,35 

Kontor huvudbyggnad 7-
18 

154 550 3,57 

Förråd huvudbyggnad 424 148 0,35 

Totalt huvudbyggnad 7-
18 

2900 6576,6 2,27 

Totalt paviljong 7-15 600 1629,1 2,7 
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koldioxidmätarna placerades ut i klassrummen och antal personer var känt. Koldioxidhalten i 

utandningsluften sattes till att varje person genererar 7,2*10-6 kg/s (Warfvinge, 2000). 

Tabell 20. Indata till luftflödesberäkning samt beräknade luftflöden. 

Tid Antal 
personer 

Koldioxidhalt 
start (ppm) 

Koldioxidhalt 
stopp (ppm) 

Luftflöde 
(l/s) 

Luftflöde (l/s,m2) 

Paviljongen      

15:07 till 16:28 
(1/4) 

0 864 529 60 1,1 

8:16 till 9:41 
(2/4) 

26 433 1426 96 1,9 

8:16 till 9:31 
(3/4) 

26 430 1250 117 2,3 

11:01till 12:36 
(3/4) 

26 741 1529 85 1,6 

Huvudbyggnaden      

15:01 till 16:02 
(1/4) 

2 833 651 47 0,8 

8:10 till 8:45 
(3/4) 

21 407 973 95 1,8 

9:35 till 10:05 
(3/4) 

21 431 1221 50 1 

12:56 till 13:36 
(3/4) 

21 856 1303 79 1,5 
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