
 



Förord 

Rapporten är ett resultat av det arbete vi har gjort under vårterminen på Halmstad Högskola 

och som har utmynnat i vårt examensarbete. Sven-Ingvar Peterson på Halmstad Kommuns 

fastighetskontor tilldelade oss detta arbete, då vi har varit i kontakt med dem tidigare under 

vår studietid här på högskolan. Vi vill tacka Sven-Ingvar Petersson Drifttekniker och Kerstin 

Lorick Drift- och Förvaltingschef på Halmstad Kommun för er hjälp och stöd under arbetets 

gång. Hanne Dybro Utvecklingsingenjör på Isover för stöd och konsultation kring frågor om 

byggnadens funktion. Lärare och barn på Trollberget och Askens förskolor för att vi fick svar 

på enkäterna och trevligt bemötande. Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Gudrun 

Rundberg för stöd och hjälp under arbetets gång. 

   



Abstract 

By 2020, the EU has set a target to reduce energy consumption by 20%. As part of this work, 

the energy consumption in buildings needs to be reduced. Real estate’s consume 40% of 

Sweden's total energy consumption 2013. 

The municipality of Halmstad owns and administers properties which are a big part of the 

total property holding. A part of the property holding contains kindergarten and schools. This 

report studies two of those kindergartens, the one of them is Trollberget which is located in 

Söndrums Kyrkby and the other one is Asken located in Oskarström. The kindergartens have 

higher energy consumption than the buildings were designed for. 

This report contains energy calculations at hand and with two computer programs VIP Energy 

2.0.3 and Isover Energy 3. The effect signature shows the energy consumption 2012. It also 

contains literature study, questionnaire survey for the staff, inspection and measurements of 

the buildings. 
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Sammanfattning  
Till år 2020 har EU satt upp mål om att sänka energianvändningen med 20 %. År 2013 står 

fastigheter för 40 % av Sveriges totala energianvändning och är på så vis en starkt bidragande 

orsak till den höga energianvändningen. Som ett led i detta arbete måste energianvändningen i 

fastigheter minska. 

Halmstad Kommun har ett stort fastighetsbestånd, där det äger och förvaltar många förskolor. 

De förskolor som utvärderas i rapporten är Trollbergets förskola i Söndrums Kyrkby och 

Askens förskola i Oskarström.  De här förskolorna har enligt fastighetsägarna (Halmstad 

Kommun) en betydligt högre energianvändning än vad som var projekterat.  

För att undersöka energianvändningen i förskolorna Asken och Trollberget i Halmstad 

Kommun har det gjorts beräkningar, besiktningar samt enkätundersökningar med personalen. 

Energiberäkningarna visar att både Asken och Trollberget förbrukar mer energi än vad som är 

rekommenderat av BBR. Besiktningarna som utfördes på förskolorna visade att klimatskalet 

var tätt och välisolerat. Vid eventuella energiåtgärder är det viktigt att ta hänsyn till brukarnas 

upplevelser av inomhusmiljön i byggnaden. Därför redovisas en enkätundersökning som 

genomfördes med förskolan personal och på så sätt kan en uppfattning bildas av hur brukarna 

idag trivs i sin vardagliga inomhusmiljö samt vad som kan förbättras. 

 

De undersökningar som presenteras i rapporten visar att det finns möjligheter till att sänka 

byggnadens energianvändning. I Askens fall skulle ett bra alternativ vara att installera en 

värmepump, denna åtgärd skulle minska energianvändningen i byggnaden avsevärt samt 

sänka energikostnaderna. Detta har påvisats i rapporten med hjälp av energiberäkningar och 

LCC-beräkningar. Ett återkommande problem i båda förskolorna är ventilation, en justering 

av ventilation är en möjlig åtgärd för att sänk energianvändningen i byggnaderna.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund/Problemställning 

EU beslutade år 2008 att införa ett klimat- och energipaket, med målet att sänka 

energianvändningen i EU-länderna med 20 % till år 2020. Det är ett led i arbetet för att 

minska miljöpåverkan.
1
  

Energianvändningen har stor vikt i framtida konstruktioner, eftersom fastigheterna står för 

cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. 
2
 

Enligt BBR 9:1 ska byggnader utformas så att energianvändningen minimeras genom att 

minska värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv 

elanvändning.
3
  

Halmstad kommun arbetar för att ligga 30 % under rådande BBR-krav för energianvändning. 

”Kommunens fastigheter utgör en stor del av kommunens förmögenhet och därmed har 

fastighetsnämnden ett stort ansvar för att arbetet med kommunens lokaler sker långsiktigt och 

miljömedvetet”.
4
 Om kommunen uppför byggnader som inte klarar av BBR:s-krav eller 

kommunens egna mål, kommer de inte kunna hjälpa till att sänka energianvändningen för 

fastigheterna. Om energianvänfningen är högre än vad den beräknas vara uppfyller inte 

kommunen målen, det medför även en högre kostnad. 
5
 

 

Energideklarationen ska utföras senast 2 år efter att byggnaden tagits i drift, därför bör 

noggranna mättningar utföras med jämna mellanrum de 24 första månaderna. Med hjälp av 

mätningarna kan eventuella brister upptäckas och korrigeras.
6
  

År 2008 byggde Halmstad kommun Trollbergets förskola vid Söndrums Kyrkby och Askens 

förskola i Oskarström. År 2010 utfördes en energideklaration på Trollbergets förskola, den 

visade att energianvändningen var 264 [kWh/m
2
, år]. Resultatet analyserades av Halmstad 

Kommuns fastighetskontor och de kom fram till att den höga energianvändningen inte 

uppfyller den vision som kommunen eftersträvar. Eftersom dåtidens energideklarationer 

endast krävdes på lokaler över 1000 m
2
 gjordes ingen ytterligare deklaration på liknande 

förskolor. År 2013 vill Halmstad Kommun kontrollera energianvändningen på båda 

förskolorna.   

Halmstad kommun strävar efter att vara en miljötänkande kommun, det hjälper inte att vara 

en miljötänkande kommun i teorin utan verkligheten måste också visa goda resultat. Halmstad 

kommuns fastighetskontor anser att det är viktigt att identifiera bristerna. De ställer sig frågor 

som: Vart uppstod felet/felen? Ska vi ställa högre krav på entreprenörerna? Ligger felet/felen 

hos dem själva, projektörerna, brukarna eller entreprenaderna? 
                                                           
1 http://energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-Sverige-

och-EU/ (2013-01-28)  

2
 Kåberg & Stengård (2011), Kortsiktigprognos-över energianvändning och energitillförsel, Statens 

energimyndighet, Eskilstuna 
3
 BBR 19, 9:1, (2012) 

4
 Rydén (2012), Verksamhetsplan, Halmstads Kommun, Halmstad 

5
 Handlingsprogram för hållbar energi (2010), Halmstad Kommun, Halmstad 

6
 Nilsson, Warfvinge, Dahlgren (2008), Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader, 

Sveriges Byggindustrier, Malmö  

 

http://energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-Sverige-och-EU/
http://energimyndigheten.se/sv/Offentlig-sektor/Tillsynsvagledning/Mal-rorande-energianvandning-i-Sverige-och-EU/


 

 9 

1.2 Syfte/Målsättning 

 Identifiera energibovar i konstruktionerna och installationerna 

 Jämföra potentiell energianvändning med verklig energianvändning 

 Utforma förbättringsförslag ur ett energitekniskt perspektiv 

 Bringa klarhet i förskolornas energianvändning 

Målet är att hjälpa Halmstad Kommun att bringa klarhet var bristerna uppkommit, som hjälp 

för att samma oklarheter inte ska uppkomma i framtida projekt.   

1.3 Metod 

För att kunna analysera de två förskolarnas energianvändning, har vi tillgång till 

relationshandlingar, driftstatistik och energideklaration. Med hjälp av denna information ges 

möjligheten att beräkna fastigheternas energianvändning. Energiberäkningarna kommer att 

utföras för hand, där vi använder U-värden på konstruktionsdelarna framtagna i Isover Energy 

3. Med hjälp av datorprogrammet VIP-Energy genomför vi mer avancerade beräkningar för 

att konstatera byggnadens potentiella energianvändning. Dessa energiberäkningar används på 

grund av att vi har fått kunskaper från tidigare kurser.  

Identifiering av inomhusklimatet kommer att ske genom enkätundersökningar hos personalen. 

Enkätundersökningar som används i denna rapport är Örebroenkäterna MM 040 NA Sp2. 

Enkäterna sammanställs och jämförs med erhållna referensvärden från Universitetssjukhuset i 

Örebro. Denna enkät används då den är beprövad metod för identifiera och sedan förbättra 

inomhusklimatet. 

Mätningar med hjälp av värmefotografering ger en bra bild av köldbryggor och andra 

eventuella brister i konstruktionen. Kontroller av ventilationsaggregatens verkningsgrad, 

operativ/verklig temperatur, koldioxiden i luften, flödet i första och sista don, verklig Atemp 

och sekundärtemperaturen in/ut.    

Genom undersökningarna kan brister och fel upptäckas samt ligga till grund för utformningen 

av åtgärdsförslaget. 

1.4 Avgränsningar 

I projektet tas det enbart hänsyn till byggnadernas energianvändning. Last- och 

fuktberäkningar finns inte att tillhandahålla i denna rapport, eftersom detta inte påverkar 

energianvändning. Åtgärdsförslagen avser endast tekniska lösningar med hänsyn till 

kostnaderna. Förskolorna är placerade i Halmstad kommun som tillhör klimatzon 3 i Sverige. 

Enkätundersökningar är endast besvarade av personalen på förskolorna. Avgränsningar för 

sökningen har varit att enbart se till energianvändningen i byggnaderna, eftersom vi enbart ser 

till energiprestandan. Sökningen har begränsats till installationer i Byggnader och lokaler.   
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2. Begrepp 
Atemp - Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade 

utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. 

Area som upptas av  

innerväggar, öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom 

byggnaden i 

bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte. 

 

Byggnadens energianvändning - Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår 

behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork 

eller annan apparat för uppvärmning 

installeras, inräknas även dess energianvändning. 

Byggnadens specifika energianvändning - Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp 

uttryckt 

i kWh/ m
2
 och år. Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi som används 

utöver 

byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation. 

 

Ui  - Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i (W/ m
2
K). 

 

Ai -  Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft (m
2
). För fönster, dörrar, portar 

och dylikt beräknas Ai med karmyttermått. 

 

Ψk - Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k (W/mK). 

 

lk -  Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k (m). 

 

χj -  Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j (W/K). 

 

Elvärme - Uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade eleffekten för 

uppvärmning är större än 10 W/m2 (Atemp). Exempel är berg-, jord-, sjö- eller 

luftvärmepump, direktverkande elvärme, vattenburen elvärme, luftburen elvärme, elektrisk 

golvvärme, elektrisk varmvattenberedare och dylikt. Eleffekt i fastbränsleinstallation, som 

installeras för att utgöra tillfällig reserv, inräknas inte om fastbränsleinstallationen är 

konstruerad för permanent drift. 
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3. Energieffektiva byggnader 

3.1 Tidigare utförda studier i förskolor och skolor 

Det har utförts studier där forskare har undersökt den specifika energianvändningen i 

förskolor. I studierna undersöks inomhusmiljön, energi- och vattenförbrukning, enkäter för 

brukare, värmefotografering och besiktning. Studierna är utförda i två olika skeenden.  

3.1.1 Innemiljö- och energirevision av barnstugor och skolor 

En studie utfördes mellan år 1996-1998 av Christer Harrysson på uppdrag av 

Kommunförbundet, Skånes län med syfte att förbättra inomhusmiljön samt minska 

energianvändningen i skolor och daghem. Studien inriktades kring byggnader uppförda från 

år 1970 fram till 1990, där 30 stycken barnstugor(förskolor) och skolor i Skånes kommuner 

undersöktes.  

Resultatet visade på att uppvärmning, varmvatten och fastighetsel för de 17 förskolorna hade 

specifik medelenergianvändning på 281 [kWh/m
2
,år] med variation mellan 152-505 

[kWh/m
2
,år]. Av dessa värden är 30 % fastighetsel. Medelförbrukningen för den specifika 

vattenanvändningen låg på 1,03 [m
3
/m

2
,år] med en variation mellan 0,43-1,64 [m

3
/m

2
,år]. 

Inomhustemperaturens medelvärde uppmättes till 22,4 
o
C med en variation mellan 20,5-24,5 

o
C. Den relativa fuktighetens medelvärde inomhus mättes till 34 % med en variation mellan 

25-45 %. Den relativa fuktighetens medelvärde utomhus mättes till 89,5 % med en variation 

på 74-100 %.  

Enkätundersökningen genomfördes med Örebromodellen där de flesta klagomålen förekom 

kring frågor gällande buller, torrluft, instängd luft, dammigt, smutsigt, varierade temperaturer 

och irriterande ögon.  

Harrysson (1999) visar i sin slutsats att flera förbättringar kan genomföras i förskolorna för att 

både skapa en bättre inomhusmiljö och sänka energianvändningen. Han menar att genom att 

skapa ett medvetande hos brukarna och fastighetsförvaltarna om hur byggnaden fungera. Det 

bidrar i sin tur till att sänka energianvändningen och förbättra inomhusklimatet.  

Ytterliggare slutsater var att byggnaderna bör använda sig av styr- och reglersystem för värme 

och ventilation, för att lättare kunna justera och övervaka systemen. Om ett sådant system 

används kan temperaturerna för respektive system justeras utefter brukarnas behov. Med hjälp 

av noggrann övervakning kan fastighetsförvaltarna ställa in drifttider som anpassar sig efter 

brukarna och på så sätt skapa ett bättre inomhusklimat. Det bidrar dessutom till en minskad 

energianvändning. Värmesystemet ska tillföra den största delen värme till byggnaden 

eftersom den är mer effektiv än ventilationssystemet. Ur uppvärmningssynpunkt är det bättre 

om ventilationssystemet håller en så låg tilluftstemperatur som möjligt utan att skapa obehag.  

Om värmesystemet styrs med rumsreglering vid termostatventiler är det lätt att justera. 

Ventilationens temperatur ställs in på ett ställe i byggnaden och är på så sätt svårare att reglera 

än värmesystemet, eftersom att varje rum har olika behov av tillförd värme. Det är därför 

fördelaktigt att värma huset med hjälp av rumsreglering via termostatventiler. Underhåll av 

ventilationssystemet bidrar till att hålla de injusterade flödena och temperaturerna. Om 

byggnaden har låg värmegenomsläpplighet bidrar det till att byggnaden kan till goda göra sig 

gratisenergin på ett bättre sätt.
 7

  

                                                           
7
 Harrysson (1999), Innemiljö- och energirevision av barnstugor och skolor, Boverket, Karlskrona 
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3.1.2 Energianvändning och innemiljö i skolor och förskolor 

 

En studie utförd på uppdrag av Boverket och Energimyndigheten som heter 

”Energianvändning & innemiljö i skolor och förskolor – Förbättrad statistik i lokaler, STIL2”. 

Syftet med studien var att på nationell nivå kunna visa på hur skolor och förskolors 

energianvändning ser ut. Energiinventeringar, innemiljöinventeringar och innemiljöenkäter 

genomfördes under projektet, ca 130 skolor och förskolor har undersökts.  

 

Resultatet av studien visar att förskolorna i snitt har en specifik energianvändning på 229 

[kWh/m
2
,år]. Energi tillförd till förskolorna kommer till största del från fjärrvärme 78,9 

[kWh/m
2
,år] med undergrupperna elvärme 58,7 [kWh/m

2
,år], oljepanna 9,3 [kWh/m

2
,år] och 

naturgas 10,1 [kWh/m
2
,år], fastighetsel 72,1 [kWh/m

2
,år]. 

 

Den skola som hade störst specifik energianvändning låg på 556 [kWh/m
2
,år], det berodde på 

att skolan hade ett högt luftflöde. Luftflödet uppmättes till 2,5 l/s, m
2
 och vid relativt hög 

temperatur och utan värmeåtervinning. Um-värdet för skolan låg på 0,9 [W/m
2
,K] jämfört med 

de bästa skolorna som låg mellan 0,2-0,3 [W/m
2
,K]. Medelvärdet av alla skolor och förskolor 

låg på 0,53 [W/m
2
, K].  

 

I studien visar det sig att de skolorna och förskolorna med lägst förbrukning hade ett 

installerat värmeåtervinningssystem på ventilationen och som komplement var även en 

värmepump installerad. De har även en relativt låg energianvändning på fläktar och belysning 

som är två stora energibovar i övrigt. Av fastighets- och verksamhetselen står fläktar och 

belysning för en stor del av den totala energianvändningen. Fläktarna står för 24,8 % och 

använder 19,9 [kWh/m
2
,år] och belysningen står för 25,3 % och använder 20,3 [kWh/m

2
,år]. 

Storkök är likaså en stor energianvändare och står för 10 % och använder 8 [kWh/m
2
,år].  

 

Skolorna och förskolorna med hög elanvändning har direktverkande el eller elpanna och de 

som hade störst energianvändning hade även ett tillagningskök. 

 

Slutsatser tagna från studien visar på att ”2 av 3 undersökta objekt har någon aspekt som ger 

sämre förutsättningar för god luftkvalitet. Cirka 40 % av objekten har till 

exempel inte godkända OVK-protokoll.” och ”75 % av objekten har någon form av påtalade 

eller identifierade problem med det termiska klimatet.”
8
 

 

Studiens åtgärdsförslag: 

 

• Förhindra övertemperaturer i lokaler. 

• Säkerställ att tilluftsflöden minst uppfyller normkravet vid aktuell personbelastning. 

• Ge information och förbättra kunskapsspridningen om installationers funktionalitet med 

mera till brukare. Brukarna kan då få en förståelse för hur möblering och andra 

verksamhetsrelaterade aspekter kan inverka på innemiljön. 

• Mer omfattande OVK-besiktningar eller upprättande av andra former av 

luftkvalitetsbesiktningar bör genomföras. 

• Säkerställ bra innemiljö vid nybyggnad, om- och tillbyggnad samt i förvaltningsskedet. 

Genom att upprätta och följa upp projektspecifika krav för innemiljön, 

från gestaltningsstadiet till förvaltningsstadiet, kan en god innemiljö 

skapas. 

                                                           
8 Energianvändning & innemiljö i skolor och förskolor – Förbättrad statistik i lokaler, STIL2 
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• Upprätta bra förfrågningsunderlag vid upphandling av driftentreprenörer med syfte att 

upprätthålla en god innemiljö. 

• Upprätta underhållsplaner med innemiljöfokus. Syftet är att förebygga större 

innemiljöbrister genom att ge utrymme för underhållskostnader och fördela kostnaderna 

lämpligt över tiden. Genom denna fördelning kan bra lösningar ur 

ett livscykelkostnadsperspektiv väljas, och kortsiktiga lösningar kan undvikas. 

• Installera bra styr- och reglerutrustning. Driftstörningar kan då snabbt identifieras och 

åtgärdas och klimatet behovsstyras och optimeras. 

• Förbättra ljudklimatet. 

• Fuktsäkra byggnaderna. Dokumentation som beskriver risker eller observerade problem 

upprättas. Rutiner bör också upprättas som reglerar hur fuktskador i innemiljön undviks om 

till exempel vattenläckage uppstår. 

 
Enkätundersökningar har utförts på 37 förskolor och har besvarats av 408 stycken ur 

förskolepersonalen. Örebromodellen har använts som underlag för enkätundersökningen. 

Enkäterna gav liknande resultat som i den tidigare studien, till exempel instängd- och dålig 

luft, dåliga temperaturförhållanden, trötthet, huvudvärk, irriterande ögon och bristande 

städning.
9
 

 

3.2 Ventilation 

Ett fungerande FTX-system med roterande värmeväxlare reducerar energianvändningen med 

värmeväxlarens verkningsgrad [%], jämfört med ett FT-system som saknar värmeåtervinning. 

FTX-system som inte sköts kan leda till större energianvändning, exempelvis kan ett lager 

damm på 0,2 mm leda till en reducering av verkningsgraden från 80 till 78 procent. För att 

kompensera bortfallet från värmeväxlaren måste värmebatteriet värma luften mer än vad som 

egentligen är nödvändigt. Höjningen av värmebatteriets effekt resulterar i en högre 

energianvändning för ventilationen.
10

  

3.3 Klimatskal 

Ett klimatskal består av husets ytterhölje bestående av väggar, golv, tak, fönster och dörrar. 

Det viktiga i ett klimatskal är att det ska vara välisolerat, lufttät och inte ha några 

köldbryggor. För att byggnader ska kunna upprätthålla en bra kvalité vad gäller 

energihushållning och beständighet krävs att klimatskalet är väl genomtänkt. Kraven som 

ställs på byggnadens klimatskal är beroende av beställaren och myndigheter.
11

  

3.3.1 Ofrivillig ventilation 

Lufttätheten i en byggnad med FTX-system har stor inverkan på energianvändningen, då 

FTX-systemet är byggnadens ventilationssystem är tryckskillnaderna jämt fördelade. 

Frånluftsfläkten suger luften ur byggnaden samtidigt som tilluftsfläkten trycker in ny luft, det 

resulterar i att det blir lågt undertryck i konstruktionen och vinden ges möjlighet att passera in 

genom otätheterna. Vinden trycks in på ena sidan om byggnaden och har en lägre temperatur 

än den befintliga. Det leder i sin tur till temperatursänkningar, vilket resulterar i att en högre 

                                                           
9 Energianvändning & innemiljö i skolor och förskolor – Förbättrad statistik i lokaler, STIL2 
10

 Nilsson, Warfvinge, Dahlgren (2008), Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader, 

Sveriges Byggindustrier, Malmö  
11

 Petersson (2009), Tillämpad byggnadsfysik, Studentlitteratur AB, Lund 
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uppvärmning måste erhållas. Vid andra sidan av byggnaden suger vinden ut luften genom 

väggarna, på så sätt försvinner luften genom väggarna istället för att transporteras genom 

värmeväxlaren. All luft som ska återvinnas måste passera värmeväxlaren, den luft som 

pressas genom klimatskalet orsakar stora och onödiga värmeförluster. En otät byggnad med 

FTX-system förbrukar 10 kWh/m
2 

mer än om den skulle vara tät.
12

 

3.3.2 Fönster/Dörrar 

Under 2000-talet har det hänt mycket inom utvecklingen av fönster, inte bara ur 

värmesynpunkt utan även regnsäkerhet, lufttäthet och fuktsäkerhet. Ug-värdet på ett fönster år 

2013 kan vara så låg som 0,5 W/m
2
,K jämfört med på 2006 då ”bra” fönster låg på 1,2–1,6 

W/m
2
,K. Skillnaden är inte glaset i sig utan fönstrets struktur. Från att ha byggt fönster med 

två glas till att bygga fönster med tre glas gör stor skillnad då värme transporten minskas. 

Dessutom fylla mellanrummet mellan glasen med gas som argon- eller kryptongas och bygga 

fönster helt täta medför till att U-värdena har kunnat halveras och transmissionsförlusterna 

minskas. Själva glasrutorna behandlas med ett lågemissionsskikt (LE-skikt), skiktet gör att 

den långvågiga värmestrålningen ut från huset förhindras och behålls i huset. Ett fönster ska 

även uppfylla tre krav, regnsäkerhet, fuktsäkerhet och lufttäthet. I avseende på 

energianvändningen är lufttätheten för fönstret av stor betydelse. Håller inte den omslutande 

karmen tät kan detta medföra problem för byggnaden som exempelvis kallras, kalla ytor och 

energiförluster. Det är därför viktigt att karmen håller en hög kvalité och att installationen av 

fönstret är korrekt utfört.
13

  

3.3.3 Tak och väggar 

För att konstruera yttertak och ytterväggar som inte släpper igenom uppvärmd inomhusluft 

krävs att en plastfolie placeras närmast insidan eller en bit in i konstruktionen. Väggar och tak 

måste ha en anpassad isolering för byggnadens ändamål. Isolering har en viktig funktion för 

att värmen ska behållas kvar i byggnaden. Med ett tätskikt kombinerat med isolering 

förhindras den varma inomhusluften att vandra ut genom konstruktionsdelarna och behålls 

därför i byggnaden. För att kunna behålla värmen i byggnaden är det viktigt att de 

sammansatta konstruktionsdelarna är noggrant tätade i skarvarna. Även installationer genom 

plastfolien måste tätas så att inget läckage förekommer.
14

 

3.3.4 Grund 

Fuktig mark har stor värmekapacitet, därför är det viktigt att marken inte kommer i direkt 

kontakt med betongplattan. För att undvika en stor värmetransport genom betongplattan är det 

viktigt att marken har ett väl fungerande dräneringsskikt som kan leda bort vattnet och inte 

låta den vattenmättade marken komma i direktkontakt med betongplattan. Att använda sig av 

en väl isolerad betongplatta minskas värmetransporten ner till marken, därför är det viktigt att 

isolera väl under plattan. Om skikten inte är korrekt utförda kan stora mängder värme 

överföras från byggnaden genom betongplattan för att i sin tur värma upp marken istället för 

att värmen stannar kvar i byggnaden.
15
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För att bära upp konstruktionen används kantbalkar som skapar en köldbrygga och på grund 

av sin stora mängd betong går de inte att isolera optimalt.
16

 Enligt Hanne Dybro på ISOVER 

finns det idag ingen optimal lösning på ett välfungerande L-stöd för kantbalkar som både 

uppfyller ett högt värmegenomgångsmotstånd och samtidigt håller en hög hållfasthet. 

3.3.5 Köldbryggor 

Det är i princip omöjligt att bygga ett hus helt utan köldbryggor, utförandet går dock att göra 

bättre eller sämre. Genom att utforma byggnaden med så få vinklar som möjligt mellan vägg-

vägg, vägg- platta, vägg-tak och platta-mark minskas köldbryggorna i konstruktionen. Ett 

extra ytterhörn oavsett om det är vänt inåt eller utåt så skapas en extra köldbrygga och ökar 

värmebehovet med cirka 2 kWh/m
2
 per ytterhörn. Med extra burspråk ökar värmebehovet 

med cirka 4 kWh/m
2
 per extra vägg och fönsterdelare. En jämförelse mellan en slät fasad och 

en skrynklig fasad blir värmebehovet 5 kWh/m
2
 mer hos den skrynkliga fasaden. Det är 

därför viktigt att dessa köldbryggor kontrolleras noggrant i projekteringen och ytterligare 

under produktionen för att minimera värmetransporten genom dessa konstruktionsdelar. 
17

 

3.3.6 Stålpelare i yttervägg 

   

                                       Ekvation 1 enligt Hanne Dybro Isover

  

För beräkningar av den linjära köldbryggan som uppstår vid stålpelare används Ekvation 1.  

U1 och U2 har tagits fram med hjälp av Isover Energy 3, där respektive U-värde räknats fram. 

        är ett påslag på 0.005 [W/m, K], då exaktheten i värdet innan påslag inte 

överensstämmer med verkligheten. 

Bärande stålpelare i ytterväggen är en köldbrygga som ska beräknas separat då den ger 

upphov till större värmeförluster än den övriga delen av väggen. Det är av stor vikt att isolera 

väl runt omkring stålpelaren för att minska värmeförlusterna.
18

 Eftersom stål är ett homogent 

material så sker värmetransporten endast genom ledning, värmen strävar då efter att 

transporteras från den varma ytan till den kalla. Det gör att värmen kommer att transporteras 

längs med stålkanten och inte igenom stålpelaren.
19

 På grund av värmeledningen blir det 

således ingen skillnad om isolering skulle ske inuti pelaren. 

3.4 Uppvärmningssätt 

3.4.1 Cirkulationspumpar   

En cirkulationspumps uppgift är att förse byggnadens radiatorer med varmt vatten. 

Varmvattencirkulationspumpens uppgift är att kontinuerligt hålla ett flöde på varmvattnet i 

ledningarna så att vattnet aldrig står stilla. Cirkulationspumpen är vanligtvis i drift årets alla 

timmar, genom att stoppa pumpen under sommarmånaderna kan energianvändningen minskas 

med upp till 30 %.
20
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 Nilsson, Warfvinge, Dahlgren (2008), Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader, 

Sveriges Byggindustrier, Malmö 
19

 Petersson (2009), Tillämpad byggnadsfysik, Studentlitteratur AB, Lund 
20

 http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Cirkulationspumpar/?tab=3 (2013-03-28) 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Cirkulationspumpar/?tab=3


 

 16 

 

 

Bild 1: Cirkulationspump, foto Fredrik Löfgren 

3.4.2 Driftstatistik 

En fastighetsägare strävar alltid för att fastigheten ska hålla en låg energianvändning som 

möjligt. Genom att kontinuerligt utföra mätningar på el-, värme- och 

varmvattenförbrukningen skapas en god bild av hur byggnaden och dess installationer 

fungerar. Mätarna läses oftast av en gång per år, de bör däremot utföras minst en gång i 

månaden för att mätperioderna ska bli lika långa och kunna jämföras mot varandra. Om 

avläsning sker samma tid varje månad och varje år kan jämförelser göras med tidigare års 

energianvändning. Med hjälp av informationen från mätningarna kan fel och läckage 

upptäckas i tid och kan tidigt korrigeras. En separat mätare bör finnas vid varje enhet som 

exempelvis mätning av kallvatten, varmvatten, värmeenergin och elanvändning. Det börjar bli 

allt vanligare hos fastighetsägare att föra driftstatistik via fjärravläsning, eftersom det 

underlättar avläsningen av värden som sammanställs i ett övervakningssystem. Värdena kan 

avläsas från kontoret via en dator utan att en fastighetsförvaltare behöver göra någon 

avläsning på plats. Med de nya systemen finns inga begränsningar för hur omfattande 

installationen av mätare i en byggnad kan vara. Mätare som går att fjärravläsas medför att 

mätningarna kan göras mer avancerade, exempelvis är att kontrollera att aggregaten håller rätt 

temperaturer/hastighet och rumstemperaturer inte blir för höga/låga.
21

  

 

3.4.3 Radiatorer  

Värmning av rum sker oftast genom radiatorer som fungerar som en enkel värmeväxlare 

mellan vattenburenvärme och rumsluften. Det finns två varianter av vattenburna radiatorer, 

sektions- och panelradiator. Egenkonvektion sker kring radiatorn, då luften värms upp och 

stiger för att sedan ersättas med kallare rumsluft. På grund av detta är det viktigt att 

radiatorerna placeras på tillräckligt avstånd från vägg, golv och fönsterbänk. Hur mycket 

värme som kan avges genom strålningen beror på möblering, rumsytornas temperatur och 

radiatorns ytbehandling. Att bygga in radiatorerna i väggen minskar värme avgivningen från 

radiatorn, vilket medför en högre energianvändning. 

Radiatorer avger värme på två sätt, genom strålning och konvektion.
22
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 Panelradiatorer avger värme genom strålning till 35 % och genom konvektion till 65 

%.  

 Sektionsradiatorer avger värme genom strålning till 15 % och genom konvektion till 

85 %.  

Lufttemperaturen kan med fördel värmas genom värmesystemet och inte genom 

ventilationsluften. Anledningen till detta är att radiatorerna kan regleras med 

termostatventiler, vilket gör att den kan regleras utefter gratisvärmetillskottet. På så sätt kan 

gratisvärmen tillvaratas bättre och energianvändningen kan hållas lägre.
23

 

3.4.4 Gratisvärme 

Människor och installationer tillgodoser byggnaden med gratisvärme. 

 75 % av hushållselen omvandlas till värme
24

 

 20 % av tappvarmvattnet omvandlas till värme
25

  

 Människor avger personvärme till byggnaden, vuxna 100 [W] och barn 60 [W]
26

  

3.4.5 Fastighetsel 

Den el som ingår i fastighetselen är den energi som används för att driva fastighetens centrala 

system. Det som kan ingå är: fläktar, hissar, pumpar och fast installerad belysning.
27

 

3.4.6 Verksamhetsel  

Verksamhetselen ingår för att tillgodose övrig elanvändning i lokalen. Det som kan samlas 

här är till exempel: spis, kyl, frys, disk, tvätt, belysning, datorer, kopiatorer, TV och annan 

hemelektronik.
28

 

 

3.5 Krav 

Enligt BBR ska energianvändningen i byggnader vara så låg som möjligt, utan att påverka 

innemiljön negativt. Om byggnaden uppvärms med el ställs det högre krav eftersom elen är 

en värdefull energikälla som kan används till flera ändamål. El ska därför helst används till 

andra komponenter som kräver elförsörjning. För byggnader som ändå värms upp med hjälp 

av el-värme finns en begränsning av dess installerade effekt. 

BBR ställer krav på byggnadens utformning i avseende på: 

 Energianvändning 

 Värmeisolering 

 Värme-, kyl- och luftbehandlingsinstallationer 

 Effektiv elanvändning 

 Mätsystem för energianvändningen. 
 

Sverige är uppdelat i tre klimatzoner med olika krav för den specifika energianvändningen. 

BBR har även delat upp byggnaderna i eluppvärmd och uppvärmda på annat sätt än elvärme. 
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Tabell 1: BBR:s krav på specifik energianvändning för eluppvärmda lokaler 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika 
energianvändning 

[kWh per m
2 

Atemp och år] 

 
+ tillägg då uteluftsflödet 
av utökade hygieniska skäl 

är större än 0,35 l/s per m
2
 

i temperaturreglerade ut- 
rymmen. Där qmedel är det 

genomsnittliga specifika 
uteluftsflödet under upp- 
värmningssäsongen och 
får högst tillgodoräknas 
upp till 1,00 [l/s per m

2
]. 

95 
 

65(qmedel-0,35) 

75 
 

55(qmedel-0,35) 

55 
 

45(qmedel-0,35) 

Installerad eleffekt för upp- 
värmning [kW] 

 
+ tillägg då Atemp är större 
än 130 m

2
 

 
+ tillägg då uteluftsflödet 
av utökade kontinuerliga 
hygieniska skäl är större 
än 0,35 l/s per m

2 
i temp- 

eraturreglerade utrymmen. 
Där q är det maximala 

specifika uteluftsflödet vid 
DVUT. 

5,5 
 

0,035(Atemp - 130) 
 

0,030(q-0,35)Atemp 

5,0 
 

0,030(Atemp - 130) 
 

0,026(q-0,35)Atemp 

4,5 
 

0,025(Atemp - 130) 
 

0,022(q-0,35)Atemp 

Genomsnittlig värme- 
genomgångskoefficient 

[W/m
2 

K] 

0,60 0,60 0,60 
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Tabell 2: BBR:s krav på specifik energianvändning för ej eluppvärmda lokaler 

 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh per m

2 
Atemp och år] 

 
+ tillägg då uteluftsflödet av 
utökade hygieniska skäl är 

större än 0,35 l/s per m
2 

i 
temperaturreglerade ut- 
rymmen. Där qmedel är det 

genomsnittliga specifika 
uteluftsflödet under upp- 
värmningssäsongen och 
får högst tillgodoräknas 
upp till 1,00 [l/s per m

2
]. 

120 
 

110(qmedel-0,35) 

100 
 

90(qmedel-0,35) 

80 
 

70(qmedel-0,35) 

Genomsnittlig värmegenom- 
gångskoefficient 
[W/m

2 
K] 

0,60 0,60 0,60 

3.6 Allmänt om energideklaration  

Sedan 1 januari år 2009 är det lag på att byggnader över 1000 m
2
 ska energideklareras, i det 

nya lagen som träde i kraft den 1 juli år 2012 ska byggnader över 500 m
2 

energideklareras.
29

  

Det medför att både Asken och Trollberget ska energideklaraeras. Trollberget har en utförd 

energideklaration från år 2010, den visar att byggnaden har en energiprestanda på 264 

[kWh/m
2
,år]. Då den är gjord på driftstatistiken från år 2010 ska detta värde beaktas med 

försiktighet. Driftstatistiken från år 2010 har stora brister eftersom det inte har någon variation 

i energianvändningen över året. Genom att studera tabell 3 sida 22, kan det tydligt utläsas att 

mätarna inte har avgett korrekta värden.  
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4. Energiberäkningar 
Energiberäkningar kan utföras för en rad olika ändamål. 

 Kan användas för att kontrollera byggnadens energianvändning då mätningar saknas.  

 Om lokalen är uppdelad med olika verksamheter kan det vara en effektiv metod för 

att kontrollera energianvändning för varje enskild del av lokalen.  

 Då det bara finns en mätare för flera byggnader kan inte varje enskild fastighet 

beräknas för att få separata värden på energianvändningen.  

 Om energieffektiva åtgärder ska utföras på en fastighet är det viktigt att genomföra 

energiberäkningar för att konstatera den ekonomiska besparingen.  

 Vid bygglovshantering idag måste en giltig energiberäkning vara utförd.  

 Om mätningarna inte anses vara trovärdiga.
30

 

4.1 Isover-beräkningar 

Korrekta U- och   -värden för hand- och VIP-beräkningar har tagits fram med hjälp av Isover 

Energy 3. Dessa värden har sedan kontrollerats och godkänts av Hanne Dybro, Isover. Isover 

Energy 3 är uppdaterade med BBR:s krav för energihushållning som trädde i kraft den 1 

januari år 2012. Vilket gör att programmet är bra för att ta fram klimatskalets täthet, dock så 

brister programmet i beräkningar av installationer då det inte går att infoga driftstatistik. 

Relationsritningarna har använts för att bygga upp klimatskalet i programmet. Resultat av U- 

och  -värdesberäkningar, se bilaga 1 & 2  

4.2 VIP-beräkningar 

Programmet VIP Energy 2.0.3 från Strusoft är ett program som används för att göra 

energiberäkningar på nybyggnationer (Se bilaga 16 & 17). I rapporten används programmet 

för att beräkna den potentiella energianvändningen i förskolorna. Programmet tar både hänsyn 

till byggnadens klimatskal och de olika installationerna, genom dessa faktorer skapas en bra 

förståelse för byggnadens energianvändning.  

VIP Energy 2.0.3 tar hänsyn till: 

 Klimatskal 

 Solinstrålning 

 Ventilation 

 Uppvärmningssystem 

 Kylsystem 

 Drifttider för det olika systemen 

 Geografiskt läge 

 Vindförhållande 

Klimatskalet för Trollberget och Asken har infogats i programmet utefter väderstreck och de 

U-värden som beräknats fram med hjälp av Isover Energy 3 (Bilaga 1 & 2). Ventilationen har 

infogats med hjälp av föreskrifter ifrån leverantörerna om de olika komponenternas prestanda. 

Genom besiktningen har temperaturerna för ventilationsanläggningen tagits fram. Klimatfilen 

                                                           
30 Adalberth & Wahlström (2009), Energibesiktning av byggnader, SIS Förlag AB 
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som används i rapporten tar hänsyn till väderdata mellan år 1996-2005, därför kan värden var 

delvis missvisande i jämförelse med de senaste åren som är relevanta för dessa byggnader. 

4.3 Handberäkningar 

Handberäkningar har utförts för att ta fram byggnadens beräknade energianvändning. U- och 

  -värden har tagits från Isover Energy 3, övriga värden har erhållits från 

relationshandlingarna. Exaktheten i handberäkningarna kan kontrolleras genom en jämförelse 

med effektsignaturen som är beroende av driftstatistiken.  

Effektförlusterna är summan av transmissions- och luftläckageförlusterna som sker genom 

byggnadens klimatskal samt ventilationsförlusterna. Om byggnaden har ett FTX-system 

beräknas v, som är värmeväxlarens verkningsgrad. 

                 [W/K]   Ekvation 2 

   

             [W/K]   Ekvation 3  

 

                  [W/K]   Ekvation 4  

 

               [W/K]   Ekvation 5  

 

Gratisenergin har tagits fram med hjälp av beräkningar av värme som avges från personer, 

varmvatten och fastighetselen. Schablonvärden för dessa beräkningar har erhållits från 

Tolstoys rapport Indata för energiberäkningar för kontor och små hus och Projektering av 

VVS-installationer av Warfvinge och Dahlblom.
3132

 

    
                                       

           
 [kWh/år] Ekvation 6 

 

                  [kWh/år]    Ekvation 7 

  

             [kWh/år]   Ekvation 8  

 

               [kWh/år]   Ekvation 9  

 

Gratisenergin används sedan till beräkning av gratiseffekten som erhålls i byggnaden. 

Värmeeffekten Pg är den gratis värmeeffekt som avges till byggnaden. 

                                                           
31

 Warfwinge & Dahlblom (2010), Projektering av VVS-installationer, Studentlitteratur AB, Lund 
32

 Tolstoy (2007), Indata för energiberäkningar för kontor och småhus, Karlskorona 
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 [W]    Ekvation 10  

 

Luften måste värmas upp till gränstemperaturen Tg, resten av värmen som erhålls för att 

komma upp till önskad temperatur tillförs av gratisvärmen. För att beräkna gränstemperaturen 

behövs vetskap om önskade inomhustemperatur, tillförd gratiseffekt och byggnadens 

värmeförluster.  

         
  

    
 [

o
C]    Ekvation 11 

 

Gradtimmar är antalet timmar som byggnaden måste värms och det är förhållandet till 

skillnaden mellan gränstemperaturen och normalårstemperaturen Tun. 

Normalårstemperaturen för Halmstad är 7,6 
o
C. När utetemperatureren sjunker under -5 

o
C 

sänktes ventilationsflödet med 20 %, därför har Tg antagits till -5 
o
C. Eftersom det saknas 

uppgifter om innetemperaturen nattid, har den antagits vara 19 
o
C. 

Vid beräkningar av energianvändningen för uppvärmning har hänsyn tagits till varierande 

ventilationsflöden under dagtid och nattid. Därför har Euppv delats upp för separata 

beräkningar för värmeenergianvändningen. Ventilationen har beräknats med ett flöde för 

dagtid och ett för nattid multiplicerat med olika gradtimmar då det under natten inte tillförs 

någon gratisvärme. Vid temperaturer under -5 
o
C, erhålls en sänkning av ventilationsflödet 

med 20 % vilket har beräknats separat. Transmissionsförlusterna och luftläckaget är konstant 

dygnet igenom vilket gör att endast en beräkning utförts.  

Ventilation 

             [kWh/år]   Ekvation 12  

 

Transmission och luftläckage 

                   [kWh/år]   Ekvation 13  

 

För slutlig beräkning av energianvändningen i byggnaden används norrmalårskorrigerad 

energianvändning från effektsignaturen för varmvatten (Evv) och hushållsenergi (Eel) och 

fram räknade värden för cirkulationspumpar, fläktar samt uppvärmning (Evvs).  

                                    [kWh/år] Ekvation 14 

 

                         [kWh/år]  Ekvation 15 
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5. Effektsignatur 

5.1 Effektsignatur och normalårskorrigering 

För att kunna ta reda på hur stort en byggnads värmebehov är vid olika utetemperaturer, kan 

en undersökning göras med hjälp av en effektsignatur. Effektsignaturen beskrivs i ett diagram 

hur byggnaden fungerar ur värmesynpunkt. Den visar på hur mycket energi som går åt till att 

värma upp varmvatten och för att se om byggnaden har förbrukat onormalt mycket värme en 

viss månad eller att allt fungerar som det ska.  

För att kunna jämföra en byggnads energianvändning mot tidigare år, måste en 

normalårskorrigering eller graddagskorrigering utföras. Det innebär att alla mätvärden från 

året sammanställs. Resultatet av sammanställningen visar på om det har varit onormalt varmt 

eller kallt det föregångna året i jämförelse med ett normalår och korrigeras därefter. Detta 

används för att kunna fastställa den korrekta energianvändningen för byggnaden under ett 

normalår. 
33

  

Y-axel beskriver antalet timmar som byggnaden behöver värmas per månad (Graddagar). X-

axeln beskriver effekten [W/m2] som byggnaden förbrukar under en viss månad till 

uppvärmning. Diagrammet visar på hur stor effekt som går åt till att värma upp varmvattnet, 

där den linjära linjen skär 0 sträcket på Y-axeln. Under årets alla månader är effektbehovet 

lika stort för att bereda uppvärmningen för varmvatten. Effekt till uppvärmning av varmvatten 

är tillförlitligt på grund av att ingen uppvärmning av byggnaden krävs under 

sommarmånaderna då uppvärmningseffekten för byggnaden är 0. 
34

 De blåa prickarna i 

diagram 1 symboliserar effekten per antalet graddagar. Prickarna till vänster visar på kalla 

dagar då det krävs stor effekt för att värma byggnaden. Till höger visar varmare dagar då det 

krävs mindre effekt för uppvärmning.
35

 

 

Diagram 1: Exempel på hur en effektsignatur kan se ut 

                                                           
33

http://www2.hh.se/staff/goni/bygg/Kurser/Energihushallning/Att%20fora%20driftstatistik,%20graddagskorrige

ra%20och%20analysera.doc. (2013-04-30) 

34
 Nilsson, Warfvinge, Dahlgren (2008), Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader, 

Sveriges Byggindustrier, Malmö 
35

 Lundberg (2012), Energi och Miljö nr 11, EMTF Förlag AB  
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6. Besiktning/mätning 
Vid mätningar av operativ temperatur användes en globtermometer. Globtermometen mäter 

strålningsvärmen från omgivande ytor som ger den operativa temperaturen.
36

 Operativ 

temperatur är medelvärdet mellan lufttemperaturen och omgivande ytors temperatur.
37

 

Inomhustemperaturerna har stor inverkan på värmeenergi användningen i byggnaderna.
38

 En 

sänkning av temperaturerna i förskolorna kan förbättra både innemiljön och minska 

energianvändningen.
39

  

6.1 Termografi eller värmefotografering 

För att kunna kontrollera att en byggnad uppfyller sin energianvändning kan fel och brister i 

konstruktionen upptäckas med hjälp av värmefotografering. Genom att tidigt upptäcka brister 

i konstruktionen kan felen som otätheter, bristande isolering, energiläckage, kallras och drag 

med mera åtgärdas i tid. Med kamerans hjälp kan stora ytor överskådas och undersökas. 

Kamerans display visar värmeförhållanden på ytorna som fotograferas och kritiska 

förhållanden kan upptäckas.
40

  

7. Enkätundersökning 
Örebromodellen är en väl beprövad undersökningsmetod för att identifiera inomhusmiljön.  

Den är utvecklad av Universitetssjukhuset i Örebro år 1985. Test utfördes sedan under fyra år 

för att testa undersökningens relevans och tillförlitlighet. Den standardiserade varianten av 

enkäten (MM 040 NA) släpptes år 1989. Den har sedan dess använts i flera länder, främst i 

Skandinavien. MM 040 NA Sp2 är den enkätundersökning som tillämpas för personal på 

förskolor.
41

    

  

                                                           
36

 http://www.nordtec.se/givare/globgivare-0 (2013-03-27) 
37

 Warfwinge & Dahlblom (2010), Projektering av VVS-installationer, Studentlitteratur AB, Lund 
38

 Adalberth & Wahlström (2009), Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler, SIS Förlag AB, 

Stockholm 
39

 Harrysson ( 1999), Innemiljö- och energirevision av barnstugor och skolor, Boverket, Karlskrona 
40

 http://www.energikompetens.se/termografering (2013-04-17) 
41

 http://www.inomhusklimatproblem.se/mmq/mmq_sv.html (2013-04-24) 

http://www.nordtec.se/givare/globgivare-0
http://www.energikompetens.se/termografering
http://www.inomhusklimatproblem.se/mmq/mmq_sv.html
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8. Trollbergets förskola 

8.1 Beskrivning  

 

Bild 2: Trollbergets förskola 

Trollbergets förskola ligger vid Söndrums kyrkby, närmare bestämt på 

Spelmansvägen i Halmstad. Förskolan är uppdelad i tre avdelningar, Draken, Trollet och 

Älvan. Förskolan har upp till 50 stycken barn i ålderspannet 1-5 år och ca 10 pedagoger. 

Förskolan är placerat i ett nybyggt bostadsområde med goda framtidsutsikter, det ligger 

åkermarker intill vilket skapar en behaglig miljö för barnen.   

8.1.1 Tekniskbeskrivning  

Byggnaden har en Atemp på 556 m
2
 och har 

formen likt ett C, med huvudingången åt 

söder. De tre avdelningarna är placerade: 

Draken mot väster, Trollet är placerat 

nordöst och Älvan är placerat sydöst och 

köket ligger på långsidan med ingång åt 

norr.  Köket har egen varuintagning och all 

mat lagas i köket dagligen. Köket har ett 

separat frånluft system för matlagningen. 

Till vänster om köket ligger teknikrummet 

där installationer för fjärrvärme, kallvatten 

och ventilation samlas. Ventilationen är ett 

till- och frånluftsystem med återvinning 

med hjälp av en roterande värmeväxlare (FTX-system). Tilluftshuven är placerad på taket och 

avluftsdonet i form av ett galler är placerad på gaveln mot väster ut från teknikrummet.  

Stommen är av plåtreglar med extra bärande stålpelare på några delar av konstruktionen. ( Se 

bilaga 6) Takstolarna är uppbyggda av trä och har formen av sadeltak, där bjälklaget är 

isolerat och bildar på så sätt en kallvind. ( Se bilaga 6)Byggnaden står på en helgjuten 

betongplatta på mark med tjock isolering. (Se bilaga 6) 

Bild 3: Trollbergets förskola sett uppifrån 



 

 26 

 

Figur 1: Stålpelare 
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8.2 Effektsignatur  

Nedan är underlag för effektsignaturen för Trollbergets förskola. Värdena är tagna från 

Halmstad Kommuns driftstatistik för Trollbergets förskola år 2012 och graddags korrigeras 

med värden från SMHI. Kallvattenflödet [m
3
] och fjärrvärmeförbrukningen [kWh] år 2012 är 

röd respektive grönmarkerat i figurerna nedan och är de värden som används vidare i 

beräkningarna för effektsignaturen för Trollbergets förskola.  

Tabell 2: Vattenförbrukning, Trollberget 

Vatten [m
3
] 

Period 2010 2011 2012 

jan 38 34 28 

feb 34 31 38 

mar 38 35 43 

apr 37 35 36 

maj 38 36 42 

jun 37 32 19 

jul 38 26 19 

aug 38 25 19 

sep 37 24 39 

okt 38 36 36 

nov 35 36 36 

dec 34 34 22 

Totalt 442 384 378 

 

Kallvattenförbrukningen skiljer sig åt år 2010 jämfört med år 2011-2012. Detta kan bero på 

att det har skett ett läckage på vattenledningen, fel på mätarna, värdena var så pass mycket 

högre år 2010 eller har mätarna slutat att fungera efter år 2010. Halmstad kommun har inte 

gjort någon ändring på förskolan år 2010-2012. Under sommarmånaderna år 2012 

förbrukades endast 19 [m
3
] vatten vilket kan bero att det vistades färre antal barn på 

förskolan, då det råder semestertider. Liknade fall kan hittas i tabellen under decembermånad 

då förbrukningen är lägre än under månaderna innan och efter, år 2012 var ett år med många 

röda vardagar under jul- och nyårshelgen. 
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Tabell 3: Fjärrvärmeförbrukning, Trollberget 

 

Fjärrvärme [kWh] 

 

2010 2011 2012 

jan 10 608 13 145 11 099 

feb 9 582 12 099 12 080 

mar 10 608 11 777 10 129 

apr 10 266 7 162 8 198 

maj 10 608 5 262 4 742 

jun 10 266 2 647 3 191 

jul 10 608 1 627 1 388 

aug 10 608 2 391 1 867 

sep 10 266 4 205 3 637 

okt 10 608 7 730 7 253 

nov 10 267 9 010 8 361 

dec 15 182 10 003 12 012 

Totalt 129 480 87 058 83 957 

 

Vid studie av fjärrvärmeförbrukningen konstateras det att något inte stämmer med 

driftstatistiken, år 2010 års värden verkar inte tillförlitliga. Förbrukningen på 

sommarmånaderna är väldigt mycket högre än vad mätningarna är år 2011-2012 samma 

period samt att förskolan förbrukar lika mycket fjärrvärme under sommarmånaderna som 

under resten av året. I juli månad år 2010 var förbrukningen 10608 [kWh] jämfört med juli år 

2011 var förbrukningen 1627 [kWh]. Skillnaden på förbrukningen av energi var 6,5 gånger 

större år 2010 än år 2011. Jämfört med förbrukningen år 2011-2012, då den var 1,17 gånger 

större.   
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Tabell 4: Underlag för effektsignatur, Trollberget 

     År 

2012 

Fjärrvärme 

förbrukning  Atemp   Antal  Effekt 

Månadens 

Graddagar 

månad [kWh] [m
2
] [kWh/m2] [Tim/månad] [W/m

2
] [Timmar] 

jan 11099 556 20,0 744 26,8      510 

feb 12080 556 21,7 672 32,3      575 

mars 10129 556 18,2 744 24,5      396 

apr 8198 556 14,7 720 20,5      338 

maj 4742 556 8,5 744 11,5        89 

juni 3191 556 5,7 720 8,0        15 

juli 1388 556 2,5 744 3,4          0 

aug 1867 556 3,4 744 4,5          0 

sep 3637 556 6,5 720 9,1        69 

okt 7253 556 13,0 744 17,5      273 

nov 8361 556 15,0 720 20,9      339 

dec 12012 556 21,6 744 29,0      595 

 Total 83957   151,0 8760      3199 

 

Fjärrvärmeförbrukningen divideras med Atemp för att ta reda på hur stor 

fjärrvärmeförbrukningen är per [m
2
] och summan blir 151 [kWh/m

2
]. Effekten [W/m

2
] räknas 

fram genom att multiplicera fjärrvärmeförbrukningen [kWh/m
2
] med 1000 (för att få det i W) 

och dividera med antalet timmar per månad. 

 

 

Diagram 2: Effektsignatur, Trollberget 

Effekten visas i Diagram 2 Effektsignaturen Trollberget ovan som blåa prickar. Där X-axeln 

är effekten och Y-axeln är månadens graddagar. Ur diagrammet kan effekten för att värma 

upp varmvatten läsas av där den linjära linjen bryter 0 på Y-axeln. Effekten för att värma upp 

varmvattnet läses av till ca 5,5 W/m
2
. Juli månads låga effekt kan vara en konsekvens av att 

det råder semestertider jämfört med augusti som har samma antal graddagar. Notis har även 
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gjorts kring att effekten var större under februari jämfört med december, då december har fler 

antal graddagar.   

Med effektsignaturens hjälp kan energin till varmvattenförbrukningen uppskattas. 

 
      

  
                                           [kWh] 

Ekvation 16 

Evv= 26801kWh 

 

Genom att ta fram den mängd energi som behövs för att värma varmvattnet ges möjlighet till 

att kontrollera hur pass stor del av den totala vattenförbrukningen som värms upp till 

varmvatten. Temperaturen för varmvattnet i Trollbergets förskola är 60 
o
C och 10 

o
C för 

kallvattnet.  

 

   
   

             
 [m3] 

Ekvation 17 

 

x=462 m
3
 varmvatten 

 
          

          
 [%]  

Ekvation 18 

 

123 % vilket inte är ett möjligt värde 

 

 

Enligt beräkningarna värms 123 % av inkommande kallvattnen till varmvatten, vilket inte är 

möjligt då varmvattnet är mer än den totala kallvattenförbrukningen. Vanligtvis går det åt 50-

60% av inkommande kallvattnet till varmvattnen. Detta innebär att något är fel i 

konstruktionen.  

Det skulle kunna bero på: 

 Läckage på ledningarna 

 Mätarfel 

Jämför vi detta med Harryssons rapport där den specifika vattenanvändningen 

medelförbrukning låg på 1,03 [m
3
/m

2
, år] med en variation mellan 0,43–1,64 [m

3
/m

2
, år].  

                            
  

  
          [m3] 

Ekvation 19 

Genom att använda den specifika vattenanvändningens medelförbrukning som Harrysson 

tagit fram ges följande flöde. 

Inkommande kallvattenmängd = 573  
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Jämför vi denna kallvattenvolym med framräknad varmvattenvolym enligt ekvation 18 ges 

följande värde.  

59 % 

Beräkningen visar på att värdena från Harryssons studie kombinerat med Trollbergets Atemp 

ger oss ett mer korrekt värde på den totala förbrukningen. Varmvattenförbrukningen får ett 

rimligare värde att jobba vidare med.  

Askens förskola och Trollbergets förskola är liknande byggnader med samma antal brukare 

därför används samma procentsats för fortsatta beräkningar. Vilket gör att det 

schablonmässiga värdet på 60 % används i fortsatta beräkningar för Trollberget.I tabell 5 

används fjärrvärmeförbrukningen (grön) och vattenförbrukningen (röd) för att kunna räkna 

fram hur mycket energi som dessa tillsammans förbrukar. Resultatet är markerat med orange i 

det nedre högra hörnet av tabell 5. 84013 [kWh] går åt för att värma byggnaden och 

varmvattnet med normalårskorrigering med graddagar.   

84013/556 = 151 [kWh/m2,år] 

 

Tabell 5: Normalårskorrigering med graddagar, Trollberget 
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Tabell 6: Fastighetselförbrukning, Trollberget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett konstaterande kan hänföras till att elförbrukningen under juli är lägre i förhållande till 

övriga månader. Vilket återigen relaterar till semestertider.  

41643/556=75 [kWh/m
2
, år] 

Energi till VV och uppvärmning [kWh/m
2
, år] 

151 

   

  

Fastighetsel och verksamhetsel [kWh/m
2
, år] 

75 

   

  

Total energianvändning [kWh/m
2
, år]   

226         

 

Resultat 
 

Harrysson rapport gör gällande att den specifika energianvändningen i medeltal är 281 [kWh/ 

m
2
,år], där fastighetselen står för ca 30 %. Studien STIL 2 gör gällande att den specifika 

energianvädningen för förskolor i medeltal är 229 [kWh/ m
2
,år] och en fastightselförbrukning 

på 72,1 [kWh/ m
2
,år]. På Trollbergets förskola står fastighetselen för 33 %, vilket är likvärdigt 

med Harryssons rapport och STIL 2-studien.  

 

 

 

  

 

El [kWh]  2010 2011 2012 

jan 4 799 3 992 3 798 

feb 4 416 3 680 3 777 

mar 4 899 4 025 3 743 

apr 4 344 3 532 3 454 

maj 4 286 3 573 3 601 

jun 4 254 3 368 3 158 

jul 3 486 2 691 2 152 

aug 4 092 3 460 3 219 

sep 4 384 3 721 3 323 

okt 4 622 4 039 3 841 

nov 4 448 4 011 3 903 

dec 4 031 3 866 3 674 

Totalt 52 061 43 958 41 643 
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8.3 Besiktning 

8.3.1 Temperaturmätning 

Tabell 7: Uppmätta luft och operativa temperatur i olika avdelningar, Trollberget 

Trollberget Draken  Älvan Trollet Mitten 

Operativ temperatur [
o
C] 22 23,1 23,2 20,5 

Luft temperatur [
o
C] 23 23,4 23,5 21,5 

 

Luft temperaturerna som redovisas ovan varierar mellan 23-23,5 
o
C i avdelningarna där 

barnen och personal vistas. Enligt Harrysson är den genomsnittliga temperaturen på förskolor 

22,5 
o
C. En sänkning av temperaturerna till 22-22,5 

o
C, skulle medföra att 

transmissionsförlusterna genom klimatskalet skulle minska med ca 5 %. Vid en sänkning till 

20-21 
o
C så förbättras brukarnas hälsa.

42
  

8.3.2 Flödesmätning 

 

Tabell 8: Frånluftsflöden vid första och sista don på Trollberget 

* Mätning i ett av två don 

  

Don Hastighet [m/s] Area [m2] Flöde [l/s] Flöde Proj. [l/s] 

1 5,15 0,006 31 42 

  2* 4,41 0,006 26 21 

3 4,24 0,006 25 42 

  4* 1,73 0,006 10 21 

 

Uppmätta frånluftsflöden är lägre än vad som står på ritningen. Uppmätt flöde på 

frånluftsfläkten i Trollberget var 1600 l/s, flödena i tilluftsfläkten för Trollberget var 1700 l/s. 

Genom dessa mätningar och iakttagelser konstateras att förskolan har ett högre tilluftsflöde än 

frånluftsflöde. Resultatet av detta blir att det skapas ett övertryck i byggnaden, vilket i sin tur 

pressar luften genom byggnadens klimatskal. På så sätt försvinner luften ut, utan att passera 

värmeväxlaren och värmeåtervinningen minskar vilket kan bidra till en högre 

energianvändning.
43
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 Harrysson ( 1999), Innemiljö- och energirevision av barnstugor och skolor, Boverket, Karlskrona 
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 Nilsson, Warfvinge, Dahlgren (2008), Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader, 

Sveriges Byggindustrier, Malmö 
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8.3.3 Termografering 

 

Vid termograferingen fotades köldbryggor och klimatskalet för att kontrollera eventuella 

brister i konstruktion. Utomhustemperaturen vid termograferingen var 2 
o
C. 

Av att kontrollera konstruktionen med en värmekamera kan vi utesluta större byggfusk i 

Trollberget. Vi kunde inte hitta några större fel i konstruktionen. Bilderna i bilaga 15 visar 

vanliga köldbryggor som alltid uppkommer i byggnader. Det är inte ovanligt att det ser ut som 

det gör på bilderna. Köldbryggor mellan exempelvis ytterväggar, mellan vägg platta och 

fönster förekommer alltid. Köldbryggorna visar inte på något större fel i dessa konstruktioner. 

Det går att byta ut till bättre fönster eller tilläggsisolera men resultatet kommer inte att vara av 

så stor betydelse för energianvändningen.    
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8.3.4 Genomgång av ritningsunderlag och energiberäkningar 

För att beräkna en byggnads U-värde behövs vetskap om byggnadens klimatskal. Trollbergets 

klimatskal är uppbyggt på följande sätt: 

Platta 

120 Betong 

180 Cellplast 

200 Makadam 

Yttervägg 

22 Träpanel 

28 Träläkt c 450 

9 Gips 

195 Stålregelstomme c 450 

195 Isolering 

0,2 PE-folie 

12 OSB-skiva 

13 Gips 

Vindsbjälklag 

300 Isolering 

0,2 PE-folie 

28 Glespanel 

2x13 Gips 

Medhjälp av detta underlag beräknas sedan klimatskalets U-värde som i sin tur används för att 

utföra en energiberäkning.  

Handberäkningar (Se Bilaga 12)  VIP-beräkningar (Se Bilaag17) 

 

 

 

Resultat 
 

Handberäkningarna kan anses trovärdiga då felmarginalen understiger 10 %, vilket ses som 

en väl genomförd beräkning. Beräkningarna för Trollberget visar på en felmarginal på 4 % 

vilket gör att beräkningarna stämmer väl överens med verkligheten. VIP-beräkningarna ligger 

närmast BBR:s krav, vilket beror på att de är genomföra enligt byggnadens optimala 

förutsättningar.   

 

Trollberget 

Energianvändning: 

217 [kWh/m
2
, år] 

Felmarginal: 4 % 

Trollberget 

Energianvändning: 

140 [kWh/m
2
, år] 

 



 

 36 

8.4 Resultat enkätundersökning 

På Trollbergets förskola valde 7 personer ur personalen att svara på enkätundersökningen. 

Hela sammanställningen av personalens svar finns i bilaga 4. På Trollberget finns inget svar 

av personalen som direkt kan hänföras till en högre energianvändning. Dock visar svaren från 

personalen att luftkvaliteten inte är bra.  

 

Diagram 3: Svarsresultat 

 Alla den personal som har svarat på enkätundersökningen har någon gång upplevt 

trötthet eller har känt sig tunga i huvudet. Av de som känt sig trött är det fyra av sju 

som gör detta varje vecka. Av de som känner sig tunga i huvudet är det två av sju som 

upplever detta varje vecka.  

 Sex av sju personer i personalen har haft huvudvärk under arbetstid. Tre av dessa 

upplever detta varje vecka. 

 Illamående och yrsel förkommer för fyra av sju som har svarat på enkäten.  

8.4.1 Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten 

Det är ett problem som finns på Trollbergets förskola med dålig luftkvalitet på inomhusluften. 

Dock kan inget samband finnas mellan personalens upplevelser av besvär och luftkvaliteten 

kopplas samman. Luftkvaliteten mäts i luftens koldioxidhalt(ppm), luften kan anses vara 

dåliga då koldioxidhalten överstiger 1000 ppm. Vid mätningar i Trollberget uppmättes nivåer 

mellan 490-600 ppm.  

Inomhustemperaturen vid trollbergets förskola uppmättes till omkring 23 
o
C, besvären som 

upplevs av personalen skulle kunna minskas vid en sänkning av inomhustemperaturen. Vid en 

sänkning av inomhustemperaturen minskas fibrer och partiklar i rumsluften samt att torr och 

kvalmig luft ändras så att luften känns fräschare. 
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9. Askens förskola 

9.1 Beskrivning 

 

Bild 4: Askens förskola 

Askens förskola ligger i Oskarström på Margaretagatan 4 och byggdes år 2008 och det ligger 

i ett villakvarter i den västra delen av bebyggelsen. Namnet på förskolan är taget från den 

fornordiska mytologin där trädet Yggdrasil är en ask, i detta träd satt även de djur som de tre 

avdelningarna är upp döpta efter: Ekorren, Draken och Örnen. Skolan arbetar efter LPFÖ- 98 

(Läroplan för Förskolor 98), som är utarbetat av skolverket. I förskolan finns barn som är 

mellan 1-5 år gamla, ett eget storkök som lagar maten till de närmare 50 stycken barn och 

dessutom så tillagas det även maten till två närliggande verksamheter med närmare 30 styck 

barn.  

9.1.1 Tekniskbeskrivning 

Askens förskola har samma utformning 

som Trollbergets däremot är de 

spegelvända mot varandra. Förskolorna är 

nästan identiska frånskilt att det är 

pulpettak och tegelfasad på Asken. 

Oskarström befinner sig några mil från 

Halmstad centrum och är därför för långt 

ifrån för att bli kopplade på 

fjärrvärmenätet. Asken har därför en 

separat elvärmepanna som värmer 

anläggningen genom ett vattenburet 

radiatorsystem.  

 

 

 

Bild 5: Askens förskola sett uppifrån 
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Figur 2: Stålpelare   
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9.2 Effektsignatur 

Nedan är underlag för analys av energianvändningen för Askens förskola. Värdena är tagna 

från Halmstad Kommuns driftstatistik för Askens förskola år 2012. Förskolan är eluppvärmd 

och har därför ingen separat driftstatistik som skiljer på processel och energianvändning för 

uppvärmning. Kallvattenflödet [m
3
] och total elförbrukningen [kWh] år 2012 är röd 

respektive grönmarkerat i figurerna nedan och är de värden som används vidare i 

beräkningarna för effektsignaturen för Askens förskola. 

Tabell 8: Vattenförbrukning, Asken 

Vatten [m
3
] 

2010 2011 2012 

jan 27 36 35 

feb 39 29 61 

mar 49 38 32 

apr 34 29 33 

maj 32 38 31 

jun 30 21 39 

jul 20 22 17 

aug 33 34 59 

sep 51 34 99 

okt 37 35 67 

nov 28 30 54 

dec 18 23 52 

Totalt 398 369 580 

 

Vattenförbrukningen visar på en högre förbrukning år 2012 jämfört med år 2010-2011. 

Orsaken till detta kan vara att det har varit läckage på ledningen eller att mätarna har varit ur 

funktion innan år 2012. Augusti och september har hög förbrukning jämfört med tidigare år. I 

septembermånad år 2012 visar mätningarna på att det har varit ett flöde på 99 [m
3
], detta 

värde kan vara missvisande eftersom inget läckage har uppmärksammat och korrigerats av 

kommunen. 
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Tabell 9: Total elförbrukning, Asken 

 

Elförbrukningen i Asken är uppmätt som den totala förbrukningen av el för hela förskolan. 

För att kunna göra effektsignaturen måste fastighetsel och el för uppvärmning separeras från 

den totala energianvändningen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El [kWh] 2010 2011 2012 

jan 22 598 15 852 15 100 

feb 18 997 14 224 15 300 

mar 19 341 15 130 12 025 

apr 13 857 9 565 10 562 

maj 11 341 8 431 7 834 

jun 8 278 6 078 6 279 

jul 6 685 5 174 5 258 

aug 7 804 6 223 4 047 

sep 10 497 7 841 4 171 

okt 13 582 10 802 12 007 

nov 14 587 11 704 13 362 

dec 18 824 13 501 15 710 

Totalt 166 391 124 524 121 655 
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Tabell 10: Underlag för effektsignatur, Asken 

 

För att kunna skilja på vad som är fastighetsel och el för uppvärmning, eftersom Asken inte 

har någon separat mätare för detta, använder vi värdena från Trollbergetsförskola för 

fastighetsel. Trollbergets fastighetsel är markerat med brunt i tabell 10.  

  

r 

          Fastighets           

År 2012 Tot. El el Förbrukning Atemp  
Antal Effekt Månadens 

månad [kWh] [kWh] [kWh] [m
2
] [kWh/m

2
] [Tim/månad] [W/m

2
] graddagar 

jan 15100 3798 11302 556 20,3 744 27,3 510 

feb 15300 3777 11523 556 20,7 672 30,8 575 

mars 12025 3743 8282 556 14,9 744 20 396 

apr 10562 3454 7108 556 12,8 720 17,8 338 

maj 7834 3601 4233 556 7,6 744 10,2 89 

juni 6279 3158 3121 556 5,6 720 7,8 15 

juli 5258 2152 3106 556 5,6 744 7,5 0 

aug 4047 3219 828 556 1,5 744 2 0 

sep 4171 3323 848 556 1,5 720 2,1 69 

okt 12007 3841 8166 556 14,7 744 19,7 273 

nov 13362 3903 9459 556 17 720 23,6 339 

dec 15710 3674 12036 556 21,6 744 29,1 595 

  121655 41643 80012   144 8760   3199 
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Diagram 4: Effektsignatur, Asken 

 

I effektsignaturen kan vi se att det finns avvikande blåa prickar från den linjära linjen. De blåa 

prickarna symboliserar effekten [W/m
2
] från tabell 11. Som exempel på detta har september 

en lägre energianvändning än vad både juni och juli har, vilket är konstigt med tanke på att 

månaden har fler antal graddagar. Även augusti har 2278 [kWh] lägre än juli, dessa värden 

borde vara likvärdiga då antalet graddagar är lika många för båda månaderna. 

Medeltemperaturen i juni var 13,4 
o
C, juli var 16,9 grader, augusti 16,5 grader och september 

var 13 grader. Detta stöder teorin om att det inte ska vara så stor skillnad mellan månaderna 

då temperaturerna inte är avvikande från andra år. (Se bilaga 5) Anledningen till att prickarna 

avviker från linjen kan bero på att vi inte har de exakta värden från förskolan utan värdena 

från Trollbergets förskola överensstämmer inte med Askens förskola verkliga förbrukning. 

Effekten som går åt för att värma varmvattnet är taget ur diagram 4 ovan och avläses till 4 

[W/m
2
].   

      

  
                                           [kWh] 

Evv = 19482 

För att se hur stor del av kallvattnet som går åt till varmvatten används ekvationen nedan.  

   
   

             
   [m3

] 

x = 336 m
3
 varmvatten 
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Resultat 
 

58 % av kallvattnet går åt till beredning för uppvärmning av varmvattnet. Värdet 

överensstämmer med riktvärden som ligger mellan 50-60%. 

 

I den nedre högra delen av tabell 11 räknas den totala energianvändningen för varmvatten och 

uppvärmning fram och visas med orange färg. Den totala energianvändningen summeras till 

80297 [kWh].  

80297/556 = 144 [kWh/m
2
, år] 

Tabell 11: Normalårskorrigering med graddagar, Asken 

 

 
 

Energi till VV och uppvärmning [kWh/m
2
, år] 

144 

   

  

Fastighetsel och verksamhetsel [kWh/m
2
, år] 

75 

   

  

Total energianvändning [kWh/m
2
, år]   

219         

 

Resultat 
 

Askens förskola överensstämmer med mätningarna som är gjorda i Harryssons studie och 

STIL 2-studien. I jämförelsevis med Trollbergets förskola är totala energianvändningen lägre, 

sett till BBR:s krav ska en eluppvärmd byggnad förbruka mindre energi än byggnader med 

annat uppvärmningssystem enligt tabell 1 och tabell 2.   
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9.3 Besiktning 

Vid besiktningen av Asken mättes den operativa temperaturen samt lufttemperaturen med en 

globtermomter. Flödesmätningar i frånluftsdonen genomfördes för att kontrollera 

frånluftflödet. För att kontrollera eventuella köldbryggor i byggnadens klimatskal fotades 

byggnaden med en värmekamera.  

9.3.1 Temperaturmätning 

 

Tabell 12: Uppmätta luft och operativa temperatur i olika avdelningar, Asken 

 

Asken Draken Örnen Ekorren Mitten 

Operativ temperatur [
o
C] 21,9 22 22,1 21,9 

Luft temperatur [
o
C] 23 23,3 23 22,8 

 

Luft temperaturerna som redovisas i tabell ovan varierar mellan 22,8-23,3 
o
C i avdelningarna 

där barnen och personal vistas. Enligt Harrysson är den genomsnittliga temperaturen på 

förskolor 22,5 
o
C. En sänkning av temperaturerna till 22-22,5 

o
C, skulle medföra att 

transmissionsförlusterna genom klimatskalet skulle minska med ca 5 %. Vid en sänkning till 

20-21 
o
C så förbättras brukarnas hälsa.

44
   

9.3.2 Flödesmätning 

Tabell 13: Frånluftsflöden vid första och sista don på Asken 

*Mätning i båda donen 

 

Don Hastighet [m/s] Area [m2] Flöde [l/s] Flöde Proj. [l/s] 

  1* 3,2 0,006 19 42 

2 4,14 0,006 25 41 

  3* 3,23 0,006 19 42 

4 3,57 0,006 21 41 

Uppmätta frånluftsflöden är lägre än vad som står på ritningen. Uppmätt flöde på 

frånluftsfläkten i Asken var 1000 l/s, flödena i tilluftsfläkten för Asken var 2100 l/s. Genom 

dessa mätningar och iakttagelser konstateras att båda förskolan har ett högre tilluftsflöde än 

frånluftsflöde. Resultatet av detta blir att det skapas ett övertryck i byggnaden, vilket i sin tur 

pressar luften genom byggnadens klimatskal. På så sätt försvinner luften ut, utan att passera 

värmeväxlaren och värmeåtervinningen minskar vilket kan bidra till en högre 

energianvändning.
45
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 Harrysson ( 1999), Innemiljö- och energirevision av barnstugor och skolor, Boverket, Karlskrona 
45

 Nilsson, Warfvinge, Dahlgren (2008), Undvik fel och fällor som ökar energianvändningen i byggnader, 

Sveriges Byggindustrier, Malmö 
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9.3.3 Termografering 

 

Utomhustemperaturen vid värmefotograferingen av Asken var -3 
o
C. Vid 

värmefotograferingen fotades och analyserades köldbryggor och klimatskalet för att 

kontrollera eventuella brister i konstruktionen. 

Av att kontrollera konstruktionen med en värmekamera kan vi utesluta större byggfusk i 

Asken. Vi kunde inte hitta några större fel i konstruktionen. Bilderna i bilaga 15 vanliga 

köldbryggor som alltid uppkommer i byggnader. Det är inte ovanligt att det ser ut som det gör 

på bilderna. Köldbryggor mellan exempelvis ytterväggar, mellan vägg platta och fönster 

förekommer alltid. Köldbryggorna visar inte på något större fel i dessa konstruktioner. Det 

går att byta ut till bättre fönster eller tilläggsisolera men resultatet kommer inte att vara av så 

stor betydelse för energianvändningen.     
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9.3.4 Genomgång av ritningsunderlag och energiberäkningar 

För att beräkna en byggnads U-värde behövs vetskap om byggnadens klimatskal. Askens 

klimatskal är uppbyggt på följande sätt: 

Platta 

120 Betong 

180 Cellplast 

200 Makadam 

Yttervägg 

22 Träpanel 

28 Träläkt c 450 

9 Gips 

195 Stålregelstomme c 450 

195 Isolering 

0,2 PE-folie 

12 OSB-skiva 

13 Gips 

Tak 

22 Råspont 

400 Takstol c 1200 

3,2 Masonite 

355 Isolering 

0,2 PE-folie 

28 Glespanel 

2x13 Gips 

Medhjälp av detta underlag beräknas sedan klimatskalets U-värde som i sin tur används för att 

utföra en energiberäkning.  

Handberäkningar (Se Bilaga 9)  VIP-beräkningar (Se Bilaga 16) 

 

 

 

9.3.5 Resultat 

Handberäkningarna kan anses trovärdiga då felmarginalen understiger 10 %, vilket ses som 

en väl genomförd beräkning. Beräkningarna för Asken ligger en bit över den uppmätta 

energianvändningen av byggnaden år 2012. VIP-beräkningarna ligger närmast BBR:s krav, 

vilket beror på att de är genomföra enligt byggnadens optimala förutsättningar.   

  

Asken 

Energianvändning: 

238 [kWh/m
2
,år] 

Felmarginal: 9 % 

Asken 

Energianvändning: 

142 [kWh/m
2
, år] 
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9.4 Resultat enkätundersökning 

På Askens förskola valde 12 personer ur personalen att svara på enkätundersökningen. Hela 

sammanställningen av personalens svar finns i bilaga 5. Nedan redovisas svar från personalen 

som kan vara av intresse för energianvändningen. 

 

Diagram 4: Svarsresultat 

 Hälften av personalen vid Askens förskola upplever någon gång drag i byggnaden. En 

konsekvens av dragig miljö kan vara en höjning av temperaturer på radiatorer, vilket 

medför en högre energianvändning.   

 För hög temperatur har någon gång upplevts av personalen vid Askens förskola.  

 Två tredjedelar av personalen vid Askens förskola upplever en varierande 

rumstemperatur.  

 Av personalen vi Askens förskola upplever två tredjedelar att temperaturen någon 

gång har varit för låg. En fjärdedel av personalen tycker att temperaturen ofta är för 

låg.  

9.4.1 Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten 

För att motverka drag, som uppstår vid fönster och dörrar kan de bytas ut de till mer 

energisnåla varianter. Det skulle både ge en mindre dragig miljö samt lägre värmeförluster 

genom fönster och dörrar. Vid för höga temperaturer blir konsekvensen att brukarna öppnar 

dörrar eller fönster, då släpps den varma luften direkt ut ur byggnaden utan att passera 

värmeväxlaren. En varierande rumstemperatur medför att temperatur höjning av radiatorer 

och vädring sker om vart annat. På så sätt minskas värmeåtervinningen och värme släpps ut. 

Vid låga temperatur höjs temperaturen på radiatorerna. 

  

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Drag För hög 

temperatur 

Variernade 

rumstemperatur 

För låg 

rumstemperatur 

Ja, ofta 

Ja, ibland 

Nej, aldrig 



 

 48 

10. Åtgärdsförslag 
                       

Genom arbetes gång har ett resultat och åtgärdsförslag vuxit fram för att hjälpa Halmstad 

Kommun att minska energianvändningen på deras förskolor. Övervakning och kontroll av 

driftstatistiken har analyserats för att kunna upptäcka avvikelser. Förskolornas temperatur bör 

sänkas till 20-21
o
C, för att förbättra brukarnas välbefinnande och minska energianvändningen. 

En effektsignatur är ett enkelt sätt att kontrollera sin energianvändning och upptäcka 

eventuella brister i byggnaden. Då förskolorna är relativt nybyggda finns inte så mycket 

statistik att jämföra med. Vilket medför att effektsignaturen i framtiden kommer att bli mer 

tillförlitlig, då det blir lättare att jämföra värden med tidigare år för att identifiera eventuella 

avvikelser. Att årligen utföra en effektsignatur kan hjälpa Halmstad Kommun att lättare 

kontrollera sin energianvändning.  Vid upptäckt av eventuella avvikelser kan byggnaden 

kontrolleras och åtgärdas. Genom årliga effektsignaturer kan avvikelser i diagrammet 

korrigeras så att färre avvikelser sker från den linjära linjen.  I en perfekt effektsignatur är 

varje punkt på den linjära linjen, det betyder att byggnaden förbrukar energi i förhållande till 

antalet graddagar.   

När effektsignaturen beräknades för Trollberget visade den på en varmvattenförbrukning på 

123 % av kallvattnet. Det är en omöjlighet att ha över 100 % varmvattenförbrukning av 

kallvattnet. Det visar att någonting inte står rätt till, vad det här felet beror på bör kontrolleras 

av fastighetsägaren. För att i framtiden utesluta ett sådant problem, så bör en separat 

varmvattenmätare installeras på båda förskolorna. Mätningar kan med fördel vara hur 

omfattande som helst, då det ger möjlighet att snabbare identifiera var bristerna eller felen har 

uppstått.  

Vid besiktningen upptäcktes att varje radiator hade en enskild givare som var lättåtkomligt för 

barnen. En temperaturmätning som utfördes i ett av rummen visade på en temperatur på 25 
o
C, vilket är 2 

o
C över temperaturen i övriga delar av byggnaden. Det berodde på att barnen 

själva hade ändrat på givaren. Personalen uttryckte att barnen ofta gick och ändrade på 

givarna, då de är lättillgängliga och roliga att skruva på.  Därför bör en rumsgivare med 

display installeras, som endast kan justeras av personalen. Displayen ska visa temperaturen i 

rummet, så att personalen kan se hur varmt det är. Detta kan bidra till att personalen blir 

medvetna om temperaturen i lokalen.  

Som ett komplement till elpanna kan en värmepump installeras på Asken, för att sänka 

energianvändningen. Detta är något som kan undersökas vidare av Halmstad Kommun, detta 

skulle medföra en kostnad för fastighetsägaren på 75000 kr. Om värmepumpen har en 

livslängd på 30 år samt att den sänker elanvändningen med 80 % skulle Halmstad Kommun 

spara 1,2 miljoner kr. Investeringskostnaderna skulle vara intjänade på lite drygt ett år. Se 

bilaga 14. 

Vid besiktning uppmättes lägre frånluftsflöden än vad som angivits på relationshandlingarna. 

Frånluftsflödena i frånluftsfläkten var lägre än vad som angivits på relationshandlingarna, 
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därför bör en injustering av ventilationen genomföras eller ses över. Om inte de rätta flödena 

passerar aggregatet kan inte heller värmen tillvaratas i värmeväxlaren.  

Asken   Trollberget 

Handberäkningar: 238 [kWh/m
2
, år]  217 [kWh/m

2
, år] 

Normalårskorrigering:  219 [kWh/m
2
, år]  226 [kWh/m

2
, år] 

VIP:  142 [kWh/m
2
, år]  140 [kWh/m

2
, år] 

BBR:2008  84 [kWh/m
2
, år]  145 [kWh/m

2
, år]  

De värden som resultatet visar är den specifika energianvändningen beräknat med olika 

metoder. Handberäkningarna och effektsignaturen stämmer bra överens med varandra, vilket 

beror på att handberäkningarna till stor del är utförd med driftstatistiken som indata. Dessa två 

metoder visar på hur förskolorna ser ut år 2013. Effektsignaturen visar på hur mycket energi 

som har förbrukats i byggnaden utefter driftstatistiken. Handberäkningarna visar på hur 

mycket som byggnaderna bör förbruka med driftstatistik från år 2012 och byggnadens 

funktion.  

VIP-beräkningarna visar på en lägre förbrukning än handberäkningarna och effektsignaturen. 

Konstaterandet av VIP-beräkningarna är att byggnaden har möjlighet att förbruka mindre 

energi än vad den gör år 2013. För att komma ner till en energianvändning som redovisas i 

VIP måste byggnaden fungera optimalt, för att detta ska ske kan Kommunen använda sig av 

åtgärdsförslagen.    

Enligt energideklarationen som utfördes på Trollberget år 2010, så förbrukar liknande 

byggnader 120-180 [kWh/m
2
, år] och Trollbergets förbrukning var 264 [kWh/m

2
, år]. Med de 

beräkningar som är utförda, kan ett konstaterande göras kring att energianvändningen har 

minskat. Däremot använder förskolorna fortfarande mer energi än liknande byggnader. 

Kraven som ställdes på byggnaden år 2006 var betydligt lägre än de nya kraven från 2012. 

Beräkningarna som genomförts i VIP visar på att byggnaderna till och med kan uppfylla de 

nya kraven för fjärrvärmeanvändning.   

Personalen visar symptom som kan hänföras till den höga inomhustemperaturen på 23 
o
C. 

Sänka inomhustemperaturen medför både fördelar för brukarna och energianvändningen i 

byggnaden. 
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11. Slutsats 
Halmstad Kommun har kommit långt i sitt arbete för att sänka energianvändningen i sina 

nybyggnationer då det ställer hårdare krav än vad som rekommenderas i BBR. Kommunen 

har ett stort fastighetsbestånd, vilket också måste ses över för att sänka den sammanlagda 

energianvändningen i fastigheterna. 

När de förskolor som behandlas i rapporten byggdes, var inte dessa mål satta. Beräkningarna 

som är gjorda på förskolorna visar att de idag inte uppfyller de satta kraven, men de har 

potential att uppfylla dem. För att komma ner till de nivåerna måste drift och underhåll 

genomföras kontinuerligt. Med underhåll av förskolorna avses att eventuella 

förbättringsåtgärder genomförs, för att upprätthålla en hög standard.  

Erfarenheten av rapporten är att det stora arbetet för att sänka energianvändningen i 

fastigheter inte är i projekteringsskedet, utan det stora arbetet sker då fastigheten är i bruk. Det 

är samtidigt lättare att i den färdiga byggnaden upptäcka eventuella fel, därför påpekas ännu 

en gång att följa upp byggnadernas energiprestanda. Desto större kontinuitet som förvaltaren 

har i sin uppföljning, ju lättare blir det att upptäcka avvikelser i byggnadens 

energianvändning. På så sätt kan förbättringsåtgärder ske och onödiga energiförluster 

minimeras. 

Brukarbeteende är en starkt bidragande orsak till fastighetens energianvändning, att öka 

brukarnas kunskaper om byggnadens funktioner, skulle bidra till att sänka 

energianvändningen. En byggnad kan utformas hur bra som helst, men om inte brukarna ges 

kunskap om byggnadens funktion kan de inte hjälpa till att hålla en låg energiprestanda. 

Alternativet till att brukarna inte ska behöva ha kunskapen om byggnadens funktioner, är att 

de inte ska ha möjligheten till att ändra dess förutsättningar. Till exempel ska inte radiatorerna 

gå att ändra på manuellt av brukarna, utan det ska i sådant fall vara injusterat av en expert.  

Att uppföra byggnaden efter relationshandlingarna och skapa ett bra klimatskal är inte det 

svåra i sammanhanget vad gäller energianvändningen. Exempelvis så upptäcktes inga 

anmärkningsvärda fel på konstruktionen vid besiktningen. Det svåra i en byggnation är att få 

alla dess installationer fungera och samverka rätt. Detta styrktes under besiktningen, där det 

visade sig vara högre temperaturer och lägre frånluftsflöden i förskolorna än vad som var 

tänkt i projekteringen. 

Summan av detta är att människor måste skapa sig en bredare kunskap om energianvändning i 

fastigheter. Ansvar måste ställas kring brukandet av befintliga byggnaderna, då 

nyproduktionen av byggnader aldrig kommer överstiga det befintliga fastighetsbeståndet.  
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Bilaga 1  

Resultat U-värdes beräkningar Asken     

 

 

 

Yta   U, [W/m², °C] 

   Platta   0,14 

   Platta under pelare  0,44 

   Platta under bärandevägg  0,31 

   Platta kantbalk  0,30 

   Tak  0,11 

   Tak teknikrum  0,11 

   Vägg fjällpanel  0,24 

   Vägg kök  0,25 

   Vägg tegel  0,24 

   Vägg teknikrum  0,24 

   Fönster  1,60 enligt relationsritningar 

Dörrar  1,20 enligt relationsritningar 

Glasdörrar  1,60 enligt relationsritningar 

Köldbrygga   Psi, [W/m, K] 

   Platta på mark - L-element - Fasad   0,14 

   Köldbrygga ovan kök  0,10 enligt H Dybro Isover 

Yttervägg trä/Vindsbjälklag trä  0,03 

   Stålpelare  0,04 

   Yttervägg trä/Vindsbjälklag trä 

 

0,02 

   Runt dörrar/fönster 

 

0,04 enligt H Dybro Isover 

Ytterhörn  

 

0,04 
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Bilaga 2  
Resultat U-värdes beräkningar Trollberget      
 

 

 

Yta   U, [W/m², °C] 

   Bjälklag   0,13 

   Bjälklag kök och teknikrum  0,15 

   Platta  0,14 

   Platta under pelare  0,56 

   Platta under bärandevägg  0,31 

   Platta kantbalk  0,30 

   Vägg  0,25 

   Vägg kök  0,24 

   Vägg teknikrum  0,24 

   Fönster  1,60 enligt relationsritningar 

Dörrar  1,20 enligt relationsritningar 

Glasdörrar  1,60 enligt relationsritningar 

Köldbrygga   Psi, [W/m, K] 

   Stålregel   0,02 

   Yttervägg trä/Vindsbjälklag trä  0,03 

   Platta på mark - L-element - Fasad TRP-pl  0,14 

   Runt dörrar/fönster 

 

0,04 enligt H Dybro Isover 

Ytterhörn 

 

0,03 
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Bilaga 3  
Graddagar Halmstad 
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Bilaga 4 

Enkätundersökning Trollberget inomhusklimat  
Antal delat ut 7, antal svarat 7 

 

 

Arbetsmiljö 

Ja, 

ofta 

Ja, 

ibland Nej, aldrig     

Drag   1 6     

För hög temperatur 1   6     

Varierande rumstemperatur   4 3     

För låg rumstemperatur 1 2 4     

Instängd ("dålig") luft 2 1 4     

Torr luft 2 3 2     

Obehaglig lukt   1 6     

Statisk elektricitet som gör att du får 

stötar 2 1 4     

Andras tobaksrök     7     

Buller 3 3 1     

Belysning som är för svag eller ger 

bländning och/eller reflexer 1 4 2     

Damm och smuts 2 4 1     

            

Arbetsförhållanden 

Ja, 

oftast 

Ja, 

ibland Nej, sällan 

Nej, 

aldrig   

Uppfattar du dina arbetsuppgifter som 

engagerande och stimulerande? 3 4       

Har du mycket att göra i ditt arbete? 3 4       

Har du möjlighet att påverka dina 

arbetsförhållanden?   5 2     

Får du hjälp av dina arbetskamrater 

när du har problem i arbetet? 2 5       

      

Om Ja, under 

det senaste 

året?     

  Ja Nej   Ja Nej 

Tidigare/nuvarande 

sjukdomar/besvär           

Har du haft eller har du astmatiska 

besvär?   7       

Har du haft eller har du hösnuva?   7       

Har du haft eller har du allergiska 

besvär från ögon eller näsa? 2 5   1 1 

Har du haft eller har du eksem? 4 3   3 1 
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  Ja, ofta(va     

Om Ja, tror 

du det beror 

på din 

arbetsmiljö?       

  rje vecka) 

Ja, 

ibland 

Nej, 

aldrig   Ja Nej 

Vet 

ej 

Nuvarande besvär               

Trötthet 4 3     4   3 

Tung i huvudet 2 5     4   3 

Huvudvärk 3 3 1   4   2 

Illamående/yrsel 1 3 3   1   3 

Koncentrationssvårigheter 2 3 2   3   2 

Klåda, sveda, irritation i 

ögonen   2 5     1 1 

Irriterad, täppt eller 

rinnande näsa 1 3 3   1 2 1 

Heshet, halstorrhet 1 3 3     1 3 

Hosta 1 2 4   1 1 1 

Torr eller rodnande hud i 

ansiktet 1 2 4       3 

Fjällning/klåda i hår 

botten/öron 1   6       1 

Torr, kliande, rodnande hur 

på händerna 3 2 2   2   3 

Annat 

"täppt näsa 

förknippas med 

ett visst rum"             

                

  mycket       mycket     

Temperaturförhållandena bra bra acceptabla dåliga dåliga     

Vad anser du om 

temperaturförhållandena i 

allmänhet? 1 3 2 1       

                

Om problem med 

temperaturen:                

(flera alternativ möjliga) Ja             

alltför kallt på 

vinterhalvåret 1             

alltför kallt på andra tider               

alltför varmt på 

sommarhalvåret 1             

alltför varmt på andra tider 1             
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Damm och smuts Ja  Nej 

Besväras du av damm och smuts? 2 5 

      

Om ja, varför?     

(flera alternativ möjliga) Ja   

allmänstädningen otillräcklig 1   

allmänstädningen dåligt utförd     

damm och smuts på skåp och dyl. 1   

ingen storstädning     

otillräcklig toalettstädning     

annat, ange vad:     

      

      

Buller Ja Nej 

Besväras du av buller? 7   

      

Om ja, varför?     

(flera alternativ möjliga) Ja   

ventilationen stör     

buller utifrån (trafik och dyl.) 1   

buller från gården     

dålig akustik 1   

högljudda barn 7   
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  mycket        mycket 

Luftkvaliteten bra bra acceptabel dålig dålig 

Vad anser du om luftkvaliteten i 

allmänhet?   4 1 2   

            

Finns lokaler med dålig 

luftkvalitet? Ja Nej       

Om ja, ange vilka: 1 6   "alla"   

            

Om problem med luftkvaliteten:           

(flera alternativ möjliga) Ja         

sämre på måndagmorgonar           

sämre på eftermiddagar 1         

olika i olika lokaler 1         

lukter förekommer           

vädringsmöjligheter saknas           

            

  mycket        mycket 

Allmänt bra bra acceptabel dålig dålig 

Hur upplever du den fysiska 

arbetsmiljön i stort?   3 2 2   

Hur upplever du den psykosociala 

arbetsmiljön i stort?   1 2 3 1 

Hur upplever du lokaltillgången i 

stort?   1 2 4   
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Bilaga 5 

Enkätundersökning Inomhusklimat Asken  
Antal delat ut 12, antal svarat 12 

Arbetsmiljö 

Ja, 

ofta 

Ja, 

ibland 

Nej, 

aldrig         

Drag 1 5 6         

För hög temperatur 1 5 6         

Varierande rumstemperatur 2 6 4         

För låg rumstemperatur 3 5 4         

Instängd ("dålig") luft   5 7         

Torr luft 2 4 6         

Obehaglig lukt 2 4 6         
Statisk elektricitet som gör att 

du får stötar 2 4 6         

Andras tobaksrök   4 8         

Buller 3 7 2         
Belysning som är för svag eller 

ger bländning och/eller reflexer 4 4 4         

Damm och smuts 3 8 1         

                

Arbetsförhållanden 

Ja, 

oftast 

Ja, 

ibland 

Nej, 

sällan Nej, aldrig       
Uppfattar du dina 

arbetsuppgifter som 

engagerande och stimulerande? 10 2           
Har du mycket att göra i ditt 

arbete? 2 9 1         
Har du möjlighet att påverka 

dina arbetsförhållanden?   12           
Får du hjälp av dina 

arbetskamrater när du har 

problem i arbetet? 9 3           

  

  

  

  

    

Tidigare/nuvarande 

sjukdomar/besvär  Ja  Nej 

 Om 

Ja, 

under 

det 

senaste 

året?  Ja  Nej     
Har du haft eller har du 

astmatiska besvär? 1 11           
Har du haft eller har du 

hösnuva? 2 10   2       
Har du haft eller har du 

allergiska besvär från ögon eller 

näsa? 2 10   2       

Har du haft eller har du eksem? 1 11     1     



 

 61 

 

 

 

  

Ja, 

ofta(va     

Om Ja, tror 

du det beror 

på din 

arbetsmiljö?       

  

rje 

vecka) 

Ja, 

ibland 

Nej, 

aldrig   Ja Nej 

Vet 

ej 

Nuvarande besvär               

Trötthet 4 8     3 1 8 

Tung i huvudet 3 8 1   1   10 

Huvudvärk 4 7 1   1 1 9 

Illamående/yrsel   7 5       7 

Koncentrationssvårigheter   8 4   2   6 

Klåda, sveda, irritation i 

ögonen   2 10     1 1 

Irriterad, täppt eller rinnande 

näsa   5 7     1 4 

Heshet, halstorrhet   4 8       4 

Hosta   2 10       2 

Torr eller rodnande hud i 

ansiktet   3 9     1 2 

Fjällning/klåda i hår 

botten/öron   3 9       3 

Torr, kliande, rodnande hur på 

händerna 1 6 5   2 1 4 

Annat               

                

  mycket       mycket     

Temperaturförhållandena bra bra acceptabla dåliga dåliga     

Vad anser du om 

temperaturförhållandena i 

allmänhet?   5 5 2       

                

Om problem med 

temperaturen:                

(flera alternativ möjliga) Ja             

alltför kallt på vinterhalvåret 5             

alltför kallt på andra tider 3             

alltför varmt på 

sommarhalvåret               

alltför varmt på andra tider               
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Damm och smuts Ja  Nej 

Besväras du av damm och smuts? 7 5 

      

Om ja, varför?     

(flera alternativ möjliga) Ja   

allmänstädningen otillräcklig 3   

allmänstädningen dåligt utförd 2   

damm och smuts på skåp och dyl. 4   

ingen storstädning 4   

otillräcklig toalettstädning 1   

annat, ange vad:     

      

      

Buller Ja Nej 

Besväras du av buller? 11 1 

      

Om ja, varför?     

(flera alternativ möjliga) Ja   

ventilationen stör 3   

buller utifrån (trafik och dyl)     

buller från gården     

dålig akustik     

högljudda barn 10   
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  mycket        mycket     

Luftkvaliteten bra bra acceptabel dålig dålig     

Vad anser du om 

luftkvaliteten i allmänhet?   6 6         

                

Finns lokaler med dålig 

luftkvalitet? Ja Nej           

Om ja, ange vilka: 4 8 

kök*2, kontor*3, 

personalrum *2, 

målarrummet         

                

Om problem med 

luftkvaliteten:               

(flera alternativ möjliga) Ja             

sämre på 

måndagmorgonar               

sämre på eftermiddagar 2             

olika i olika lokaler 3             

lukter förekommer 1             

vädringsmöjligheter 

saknas 2             

                

  mycket        mycket     

Allmänt bra bra acceptabel dålig dålig     

Hur upplever du den 

fysiska arbetsmiljön i 

stort? 1 4 7         

Hur upplever du den 

psykosociala arbetsmiljön 

i stort? 1 7 3 1       

Hur upplever du 

lokaltillgången i stort?   3 3 4 2     
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Bilaga 6 

Trollberget 
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Bilaga 7 

Asken
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Bilaga 8 

Asken U-värden 

      
U-värde 

[W/m2,K] 

Area 

[m2]         

  

 

Vägg Tegel 0,238 319,6 

   

  

  

 

Vägg Kök 0,247 27,4 

   

  

              Vägg Teknikrum 0,236 19,0 

   

  

                Vägg Fjällpanel 0,244 74,6 

   

  

  

 

Platta 0,138 504,4 

   

  

      Platta under pelare 0,444 4 

   

  

  

 

Platta under 

bärandevägg 0,31 7,2 

   

  

             Platta kantbalk 0,304 40,8 

   

  

  

 

Tak 0,112 486,1 

   

  

                      Tak Teknikrum 0,11 29,5 

   

  

  

 

    Tak kök 0,112 51,4 

   

  

  

 

Fönster 1,6 96,1 

   

  

  

 

Dörrar 1,2 4,6 

   

  

  

 

Glasdörrar 1,6 23,1 

   

  

  

 
Atak 566,85 

    

  

  

 
Atemp 556,4 

    

  

  

 
Aom 1687,68 

    

  

  

 
Qt 473,92322 

    

  

  

  

Ѱ-värde 

[W/m,K] 

Längd 

[m] 

   

  

  

 

Vägg-Tak 1 0,03 131,3 

   

  

  

 

Vägg-Platta 0,14 165,8 

   

  

  

 

Ytterhörn 0,04 35,9 

   

  

  

 

Innerhörn -0,04 19,8 

   

  

  

 

Runt dörrar 

fönster 0,04 407,28 

Ѱ-värde enligt Hanne 

Dybro Isover  

  

 

Stålpelare 0,04 34,94 

   

  

    Vägg-Tak 2 0,02 59,2         
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Bilaga 9 

Asken Handberäkning 

Qt= ∑ Ui*Ai + ∑ Ѱk*lk + ∑ Xj [W/K] 

    Qt= 474 

      Qov= ρ*Cp*qov [W/K] 

     Qov= 65 

      Qv= ρ*Cp*qv*(1-v) [W/K] 

     Qv= 570 

      Qtot= Qt+Qov+Qv [W/K] 

     Qtot= 1109 

      

        Dagtid 

       Egpv= ((Pbarn*Antalbarn+Ppersonal*Antalpersonal)Antaltimmar)/1000 

[kWh/år] 

Egpv= (60*50*3000+100*10*3000)/1000 

   Egpv= 12000 

      Egvv= Evv*20% [kWh/år] 

     Egvv= 16119,4*0,2 

      Egvv= 3224 

      Egel= Fastighetsel*75% [kWh/år] 

    Egel= 41643*0,75 

      Egel= 31232 

      Eg= ∑ Egpv+Egvv+Egel [kWh/år] 

    Eg= 12000+3224+31232 

     Eg= 46456 

      

        Pg= Eg/8760 [Wh] 

     Pg= 46456/8760 

      Pg= 5303 

      

        Dagtid 

       Tg=  Tinne-Pg/Qtot 

     Tg=  23-5303/1109 

      Tg=  18,2 Väljer 18 

    

        Tg= 18 

      

  

Gt= 98900-0,6*(98900-90000) 
  

  

Gt= 93560 Se bilaga4 
  Tun= 7,6 
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Evvs= Ppump*drifttid+Pfläkt*drifttid [kWh/år] Evv= 35 kWh/m2,år 

Evvs= 

       Evvs= 22498 

      

           

    Dagtid 06:00-18:00 Verksam Gt Euppv. 

    Qt+Qov 539 3000 93560 17261897 

    Qv 456 3000 1632 254860 om mer än 5 minus grader minska med 20% 

Qv 570 3000 91928 17944849 

    Nattetid 18:00-06:00 Verksam Gt Euppv. 

    Qt+Qov 539 5760 101240 35880565 

    Qv 0 5760 101240 0 

    Summa 

   
71342172 

    

         

 

Euppv Eupp VV Summa 

     

 

128 35 163 

     

 

Fast.el Verk.el Summa 

     Eel 22498 19145 41643 

     

   
75 [kWh/m2,år] 

   

         Etot 163 75 238 [kWh/m2,år] 

   

         Felprocent från Effektsignaturen 218 

     238/218 

        0,09 
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Bilaga 10 

Effektsignatur Asken 

Underlag till effektsignatur 

      år 2012 Tot. El Fast.el Förbrukn. Atemp   Antal Effekt Månadens 

månad kWh kWh kWh m2 kWh/m2 Tim/månad W/m2 graddagar 

jan 15100 3798 11302 556 20,3 744 27,3 510 

feb 15300 3777 11523 556 20,7 672 30,8 575 

mars 12025 3743 8282 556 14,9 744 20,0 396 

apr 10562 3454 7108 556 12,8 720 17,8 338 

maj 7834 3601 4233 556 7,6 744 10,2 89 

juni 6279 3158 3121 556 5,6 720 7,8 15 

juli 5258 2152 3106 556 5,6 744 7,5 0 

aug 4047 3219 828 556 1,5 744 2,0 0 

sep 4171 3323 848 556 1,5 720 2,1 69 

okt 12007 3841 8166 556 14,7 744 19,7 273 

nov 13362 3903 9459 556 17,0 720 23,6 339 

dec 15710 3674 12036 556 21,6 744 29,1 595 

  121655 41643 80012   143,9 8760   3199 

 

Beräkning av energi till VV 

4W/m2*556 m2*8760 blev 19482 

kWh 

   Evv=x*qkv*1,16(Tvv-Tkv) 

Beräkning av varmvatten flöde 

19482/(1,16*(60-10)) blev 336 m3 

   336/580 ger 0,58 valde 58 % av 

KV 
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Energi till VV och uppvärmning [kWh/m2,år] 

  
   

  

Summa 
 

80297/556 144   

Fastighetsel och verksamhetsel [kWh/m2,år] 

  
   

Summa 
 

41643/556 75   

Total energianvändning [kWh/m2,år]   

  
  

   

Summa   144+75 219   
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Bilaga 11 

U-värden Trollberget 

      
U-värde 

[W/m2,K] 

Area 

[m2]         

  

 

Vägg 0,246 297,61 

   

  

  

 

Vägg Kök 0,242 26,24 

   

  

            Vägg Teknikrum 0,239 18,02 

   

  

  

 

Platta 0,137 499,74 

   

  

      Platta under pelare 0,559 7,68 

   

  

  

 

Platta under 

bärandevägg 0,31 6,81 

   

  

             Platta kantbalk 0,304 42,04 

   

  

  

 

Bjälklag 0,135 486,4 

   

  

         Bjälklag Kök och Teknikrum 0,151 69,87 

   

  

  

 

Fönster 1,6 86,14 

   

  

  

 

Dörrar 1,2 4,6 

   

  

  

 

Glasdörrar 1,6 20,88 

   

  

  

       

  

  

 
Atemp 556 

    

  

  

 
Aom 1566 

    

  

  

 
Qt 467 

    

  

  

  

Ѱ-värde 

[W/m,K] 

Längd 

[m] 

   

  

  

 

Vägg-Tak 0,03 164,77 

   

  

  

 

Vägg-Platta 0,14 164,77 

   

  

  

 

Ytterhörn 0,03 29,9 

   

  

  

 

Innerhörn -0,03 19,4 

   

  

  

 

Runt dörrar 

fönster 0,04 346,58 

Ѱ-värde enligt Hanne Dybro 

Isover  

    Stålpelare 0,02 22,08         

 

  



 

 72 

Bilaga 12 

Handberäkning Trollberget 

Qt= ∑ Ui*Ai + ∑ Ѱk*lk + ∑ Xj [W/K] 

    Qt= 467 

       Qov= ρ*Cp*qov [W/K] 

      Qov= 60 

       Qv= ρ*Cp*qv*(1-v) [W/K] 

      Qv= 483 

       Qtot= Qt+Qov+Qv [W/K] 

      Qtot= 467+60+483 

      Qtot= 1010 

       

         Um= Qt/Aom [W/m2,K] 

      Um= 0,298 

       

         Epv= ((Pbarn*Antalbarn+Ppersonal*Antalpersonal)Antaltimmar)/1000 [kWh/år] 

Epv= (60*50*3000+100*10*3000)/1000 

    Epv= 12000 

       Egvv= Evv*20% [kWh/år] 

      Egvv= 13119,6*0,2 

       Egvv= 2624 

       Egel= Fastighetsel*75% [kWh/år] 

     Egel= 41643*0,75 

       Egel= 31232 

       Eg= ∑ Egpv+Egvv+Egel [kWh/år] 

     Eg= 12000+2624+31232 

     Eg= 45670 

       

         Pg= Eg/8760 [W] 

      Pg= 45670/8760 

       Pg= 5213 

        

Dagtid         

Tg= 

Tinne-Pg/Qtot 

[C] 

 

  

Tg= 22-5213/1010 

 

  

Tg= 16,8 välj 17   

  

   

  

Tg= 17 [C] 

 

  

  

 

Gt= 86180 [Ch] 

Tun= 7,6 [C]     
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Evvs= Ppump*drifttid+Pfläkt*drifttid 

     Evvs= (40*8760*2+180*8760*2+700*920+2200*2760+2200*2760)/1000 

  Evvs= 16642 

        

          

          

Dagtid 

06:00-

18:00 Verksam Gt Euppv. 

     Qt+Qov 527 3000 86180 15557686 

     Qv 386 3000 1632 215960,5 om mer än 5 minus grader minska med 20% 

Qv 483 3000 84548 13985166 

     

Nattetid 

18:00-

06:00 Verksam 

      Qt+Qov 539 5760 101240 35880565 

     Qv 0 5760 101240 0 

     Summa 

   

65639378 

     

 

Euppv Eupp VV Summa 

      

 

118 35 153 

      

 

Fast.el Verk.el 

      

 

16642 25058 

       Eel 

  
75 [kWh/m2,år] 

    Etot 153 75 228 [kWh/m2,år] 

    

          Felprocent från Effektsignaturen 218 

     0,01 
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Bilaga 13 

Effektsignatur 

Underlag till 

Effektsignatur 
    år 2012 Förbrukn. Atemp   Antal Effekt Månadens 

månad kWh m2 kWh/m2 Tim/månad W/m2 graddagar 

jan 11099 556 20,0 744 26,8 510 

feb 12080 556 21,7 672 32,3 575 

mars 10129 556 18,2 744 24,5 396 

apr 8198 556 14,7 720 20,5 338 

maj 4742 556 8,5 744 11,5 89 

juni 3191 556 5,7 720 8,0 15 

juli 1388 556 2,5 744 3,4 0 

aug 1867 556 3,4 744 4,5 0 

sep 3637 556 6,5 720 9,1 69 

okt 7253 556 13,0 744 17,5 273 

nov 8361 556 15,0 720 20,9 339 

dec 12012 556 21,6 744 29,0 595 

  83957   151,0 8760   3199 

 

Beräkning av energi till VV 

 5,5W/m2*556 m2*8760 blev 26801 kWh 

     Beräkning av varmvatten flöde 

 Evv=x*qkv*1,16(Tvv-

Tkv) 

  26801/(1,16*(60-10)) blev 462 m3 

 

     462/377 ger 1,23 valde 123 % av 

KV 
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Energi till VV och uppvärmning [kWh/m2,år] 

  

 

  

Summa 

 

84013/556 151   

Fastighetsel och verksamhetsel [kWh/m2,år] 

  

   Summa 

 

41643/556 75   

Total energianvändning [kWh/m2,år]   

  

   

  

Summa 

 

151+75 226   
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Bilaga 14 

LCC 

Nuvärdesmetoden 

  

   r = 4% (internränta) Elpris = 1.20 kr/kWh 

n = 30 år (livslängd) Investering = 75000 kr 

 

 
 

  

   

   

   Om inget görs 

  Elförbrukning för uppvärmning = 80000 kWh 

 Årskostnad = 80000*1.2 = 96000 kr/år 

 NPV = 96000*17.292 = 1660032 

kr 

  

   Installation värmepump 

  Elförbrukning för uppvärmning = 80000*0,2 = 16000 kWh 

Årskostnad = 16000*1.2 = 19200 kr/år 

 NPV = 19200*17.292+75000 = 407006 kr 

 

   Lönsamhet = 1660032-407006 = 1253026 kr 

  

Mathematica-beräkning av återbetalning på investeringen 

            
           

              
        

           

              
          

                         

x = återbetalning på investeringen 
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Bilaga 15 

Värmefotografering 

Utomhustemperaturen vid värmefotograferingen var 2 [°C], inomhustemperaturen var ca 23 

[°C] vid Trollberget och mest klart väder bild 5. Vid Asken var utomhustemperaturen -3 [°C], 

inomhustemperaturen var ca 23[°C] och halvklart väder bild 6.  

Optimala förhållanden vid värmefotografering är vid 100 % molnighet på grund av att 

reflektioner från solen kan störa värmeavläsningen i kameran och att temperaturdifferensen 

mellan inomhus och utomhus måste var mer än 10 [°C].  

Trollberget:  Asken: 

  

Bild 5: Väderförhållande  Bild 61: Väderförhållande 

Trollberget vid värmefotografering Asken vid värmefotografering  

  

   

 

 

   

    

 

 

 

                   



 

 78 

   

Bild 7: Värmefotografering fönsterhörn Bild 8: Värmefotografering fönsterhörn 

     

 

 

 

     

  
   

Bild 9: Värmefotografering fönsterkant Bild 10: Värmefotografering 

fönsterhörn 

 

Bild 7 visar ett öppningsbart fönster inifrån. 

Där temperaturmätningen görs i hörnet 

mellan ytterkarm och innerkarm.  Inomhus 

temperaturen är 23[°C] och temperaturen i 

köldbryggan är 11,9[°C]. 

Bild 8 visar två fönsterpartier med fasta 

fönster sett utifrån.  Köldbryggan har en 

temperatur på 4,1 [°C] då 

utomhustemperaturen -3 [°C].  

Bild 9 visar samma fönster som i Bild 7 men 

mäter temperaturen närmare mitten på 

fönstret. Där är temperaturen i köldbryggan 

8 [°C] högre än i Bild 7.  

Bild 10 visar samma fönster som i Bild 8 

fast visar en köldbrygga längre ner på 

fönstret och lite längre in mot karmen. 

Temperaturen är 3,6 [°C] lägre närmare 

karmen. 
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Bild 11: Värmefotografering fönsterhörn Bild 12: Värmefotografering 

fönsterkarm 

   

 

 

 

  

   

Bild 13: Värmefotografering fönsterhörn Bild 14: Värmefotografering takhuv 

     

 

 

 

 

Bild 11 visar samma fönster som i Bild 7 

men mäter temperaturen närmare mitten på 

fönstret.  

Bild 12 visar samma fönster som i Bild 8 

men mäter temperaturen närmare mitten på 

fönstret.  

Bild 13 visar en bild tagen på ett fönster sett 

utifrån. Köldbryggan visar 4,7 [°C] medans 

utomhustemperaturen är 2 [°C]. 

Bild 14 visar en bild tagen på en takhuv för 

tilluft.  
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Bild 15: Värmefotografering syll  Bild 16: Värmefotografering regel 

    

 

 

 

 

 

 

Bild 17: Värmefotografering ytterhörn 

   

 

 

 

 

 

Bil 15 visar en bild tagen på syllen. 

Köldbryggan kan vara missvisande då det 

sitter en dropplåt i nederkanten av väggen 

som är kallare än vad den verkliga 

köldbryggan är. 

Bild 16 visar en bild tagen på en yttervägg 

nedanför ett fönsterparti. Köldbryggan visar 

på att det kan ha skett något konstruktionsfel 

i väggen. Köldbryggan är 2,1 [°C] varmare 

än inomhustemperaturen. 

Bild 17 visar en bild på ett innerhör av 

ytterväggen där en köldbrygga uppstår. 

Temperaturen kan vara missvisande i bilden. 
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Bilaga 16 
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VIP Asken 

Energianvändning: 

142 [kWh/m
2
, år] 
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Bilaga 17 
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 91 
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VIP Trollberget 

Energianvändning: 

140 [kWh/m
2
, år] 

 


