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Abstract 

 

Sweden has an environmental goal to achieve until the year 2020. To achieve this goal the 

construction business has to take an initiative to use the modern techniques that are available to lower 

the energy consumption I buildings. There’s also a debate going on today regarding the energy 

demands set by the Swedish government through Boverket, some communities throughout Sweden 

thinks that the demands are to low and have therefore set up own demands regarding energy in 

buildings.  

The possibility to construct energy-saving buildings is today very great, with energy-efficient heating-

systems and dense climate envelope. The interest to raise energy-efficient buildings have also 

increased as a consequence that the population have become more aware about their impact on the 

environment. To meet the highest energy-demands you have to take certain measures and investments 

and it might be more suitable for the most energy demanding community buildings such as pre-

schools. To better understand how you reach the ranks of the highest energy-demands I’ve in this 

report analyzed two pre-schools, one that is designed to meet the highest energy-demands set by the 

local community and the other that designed to fulfill the demands by the Swedish Boverket.  
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Förord 

 

Arbetet som presenteras i denna rapport är ett resultat av de områden jag fördjupat mig inom under 

min sista termin på Högskolan i Halmstad, det vill säga mitt slutgiltiga examensarbete. Idén som detta 

projekt bygger på är inte helt min egna utan också min handledares vars vägledning hjälpt mig få 

fram ett slutresultat. Jag vill tacka inblandade parter, Christel Leveen (projektledare Lund) som försett 

mig med ritningar och handlingar till förskolan samt för engagemang under resans gång. Tack till 

Margaretha Borgström för råd och vägledning. Till sist ett stort tack till min handledare Gudrun 

Rundberg för bra handledning och gott samarbete under tidens gång. 

 

Tack!  
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Sammanfattning 
 

År 2020 närmar sig och Sverige har ett energimål att nå till dess. Byggbranschens ansvar är att ta till 

sig de moderna tekniker som finns tillgängliga och tillämpa dessa i byggandet av framtida fastigheter. 

Kommuner i Sverige anser att de svenska energikraven satta av Boverket är otillräckliga och en del 

kommuner har därför valt att ställa upp egna energikrav. Bostadsministern är kritisk till detta och en 

debatt pågår idag om kommuner ska få fortsätta göra detta.  

Möjligheten till att bygga energisnåla byggandet är idag stor genom energisparande system, täta 

konstruktioner och rekommendationer från branschen. Intresset för att bygga energisnålt har ökat 

kraftigt genom åren genom att invånarantalet i Sverige och världen blivit mer medveten om sin 

miljöpåverkan.  Det gäller därför att alla, regeringen, kommuner, byggherrar och privatpersoner tar 

sitt ansvar och gör sig medvetna om hur man kan minska hela byggnadsbeståndets energianvändning.  

Detta arbete omfattar två kommunala förskolor från olika kommuner. En förskola som är under 

konstruktion som byggs efter strängare energi- och miljökrav satta av kommunen, syftet med 

undersökningen är att se hur förskolan uppfyller ställda energikraven och sedan se hur byggnaden 

klarar sig utan sina valda lösningar ur energikravsynpunkt. Energikravet för denna är från svenska 

FEBY (Forum för energieffektiva byggnader) och deras krav för elvärmda lokaler som denna förskola 

i klimatzon 3 är 25 kWh/m
2
Atemp, år. BBR:s krav för samma typ av fastighet och klimatzon är 55 

kWh/m
2
Atemp, år, FEBY:s krav är nästan hälften av BBR:s. Den andra förskolan är uppförd 2010 och 

är dimensionerad att uppfylla de energikrav som ställs av Boverket, undersökningen av denna 

förskola ska visa om energiförbrukningen kan minskas genom annan värmetillförsel. Förskolor är 

bland de kommunala verksamheter som drar mest energi och därför undersöks även om det är 

lämpligt att uppföra förskolor i passiv- eller lågenergihus. Projektet visar att en byggnads specifika 

energianvändning kan minskas genom att välja värmesystem som gör byggnaden mer 

självförsörjande på värme som till exempel värmepump, solfångare och FTX-system istället för att få 

värmen levererad. Energimängden kan minskas till den gränsen där den uppfyller FEBY:s krav och 

därför kan det vara dags för Boverket att höja sina energikrav för ny- och ombyggnationer. 

Projektet som redovisas i rapporten innefattar presentationer och energiberäkningar av två fall av de 

båda förskolorna, en där förskolans dimensionerande uppvärmningssystem är inräknade och en utan 

dessa för att se hur mycket köpt värmeenergi som krävs för driva fastigheten. Dessa resultat 

presenteras i jämförelse med ställda energikrav i varje fall för att det tydligt ska framgå om de 

uppfylls. En intervju har också genomförts med projektledaren för skolan som är byggd efter 

strängare energikrav för att få med dennes åsikter och upplevelser att följ strängare energikrav från 

beställaren. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

I Europa står byggbranschen för 40 % av den totala energiförbrukningen, på grund av detta så står 

byggbranschen idag inför en stor utmaning att minska denna siffra. På grund av detta så har Sverige 

satt upp det nationella målet ”En god bebyggd miljö” med alla dess delmål. Denna säger att 

energianvändningen per kvadratmeter uppvärmd golvyta ska minska med 20 % till år 2020 och upp 

till 50 % till 2050 jämfört med energiförbrukningen år 1995. För att alla Sveriges byggnader ska klara 

av att uppfylla dessa mål så krävs det att alla kommuner sätter upp hårdare krav på miljö, 

energianvändning och hållbarhet. Energi till uppvärmning måste minska, miljövänligare material 

måste uppmuntras att användas. För att detta ska uppnås måste hela byggnadens energiprestanda 

förbättras.
1
  

Det är inte bara Sverige som ställer upp mål för minskad energiförbrukning inom byggandet utan 

initiativet har även nått EU, de har som mål att till år 2020 så ska energiregler som gäller för 

nollenergihus ska gälla för alla nybyggnationer. Naturligtvis så måste EU:s direktiv anpassas till de 

olika klimatzonerna som finns i Europa för annars så blir det stora problem för länder med kallare 

klimat att uppfylla målen. 
2
 BBR (Boverkets byggregler) har utformat rekommendationer och krav 

som gäller i Sverige, de har även råd och rekommendationer om hur man uppnår dessa. Men på 

senare tid så har initiativet att bygga miljövänligare bland kommunerna i Sverige ökat, vilket har lett 

till att strängare krav ställts upp. Exempel på detta är FEBY (Forum för energieffektiva byggnader). 

FEBY ställer kriterier för passivhus, nollenergihus och minienergihus. Idag har dock FEBY tagits 

över av SCNH (Sveriges Centrum för Nollenergihus). FEBY: s krav och kriterier är baserade på det 

tyska Passivhaus Institut som har arbetat längre med lågenergihus än Sverige.
3
 

I Lund står kommunen med en uppgift att riva och bygga om skolor och förskolor som är byggda 

mellan 1965 – 1982, anledningen till detta är att det uppstått stora mögelproblem i dessa och åtgärder 

måste göras. Att dessa mögelproblem har uppstått har att göra med byggnadsteknik som användes då, 

ett exempel är att man valde att placera grundisoleringen på betongen i en platta på mark 

konstruktion. Boverket har gjort en bedömning att ca 66 % av alla byggnader byggda mellan 1965-

1982 är påverkade av mögel. Så det är mycket möjligt att fler kommuner kommer behöva göra 

likande åtgärder.
4
 Förskolor och andra skolbyggnader som drivs och ägs av kommuner är de 

verksamheter som förbrukar mest energi. De är stora till ytan, används endast under skoltid och har 

annorlunda energianvändning under kvällar, helger och övrig tid. Men tanke på att elever på förskolor 

är väldigt unga, ofta väldigt många och att de har sämre immunförsvar så kräver detta mycket energi 

till ventilation och värme.
5
 

Ur FEBY så har ett samarbete mellan Lunds kommun, Lunds universitet och Malmö stad skapat ett 

”Miljöprogram SYD” som har som mål att skapa ett mer ekologiskt hållbart byggande. Den första 

versionen av denna släpptes oktober 2009 och den senaste versionen kom oktober 2012. Skillnaden 

mellan SYD och BBR är att SYD både följer FEBY och BBR:s kravspecifikationer. Genom dessa så 

                                                   
1 Miljömål – God bebyggd miljö 
2 ibid 
3 Passivhus, 2012 
4 Lunds kommun – skolor och förskolor 
5 Innemiljö- och energirevision av barnstugor och skolor, 1999 
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har SYD ställt upp tre olika klasser med olika krav beroende på vilken byggherren väljer att bygga sin 

fastighet efter. Det finns tre klasser i SYD: 

Miljöklass C – bra (lite hårdare än lagkraven) 

Miljöklass B – mycket bra 

Miljöklass A – bäst 

Vilken klass som byggherren väljer är bland annat beroende på ekonomi och ambition hos 

byggherren. Lunds kommun har i samband med om- och nybyggnad av dessa skolor, förskolor och 

andra kommunala byggnader bestämt att alla ska följa Miljöprogram SYD och uppfylla miljöklass A, 

B eller C. Men samtidigt är Sveriges bostadsminister Stefan Attefall kritisk mot att kommuner ställer 

strängare energi- och miljökrav än de BBR anger. Han menar att med högre krav så blir det dyrare att 

bygga nytt vilket skulle få byggherrar att avvakta nybyggnationer. Därför har han gett Boverket 

uppdraget att utreda om kommuner verkligen ska få ställa egna krav på miljö och energi vid om- och 

nybyggnation.
6
 En kommun som inte har ett eget miljö- och energiprogram för byggande är Halmstad 

kommun, men de som många andra kommuner strävar efter att bli miljövänligare och förbruka 

mindre energi. Men idag finns det inga förskolor i Halmstad som uppfyller kraven för passivhus eller 

annan lågenergibyggnad. 

1.2 Problemställning 

Lunds kommun, Malmö stad och Lunds universitet har tagit ett initiativ till att öka kraven på 

byggande när det gäller energieffektivisering och miljövänligt byggande. Genom detta vill de få fler 

byggherrar att uppföra sina byggnader med deras krav istället för att endast följa BBR: s. Förskolor är 

verksamheter som kräver mycket energi så hade det vara lönsamt att se till att dessa byggs efter 

speciella krav?  Men hur stort är steget mellan en byggnad uppförd enligt SYD och BBR? Man kan 

tro att det är tjockleken på isoleringen som är avgörande men man kan inte isolera hur mycket som 

helst för då försvinner bostadsyta. Så hur går man tillväga för att klara av SYD: s krav? För att förstå 

hur man kan uppfylla Miljöprogram SYD: s krav så hade en lösning varit att undersöka en av 

byggnaderna som är uppförd enligt dessa. Nästa steg är att jämföra denna byggnads utformning, valda 

värmeförsörjningssystem med en byggnad som driver samma verksamhet fast inte är för gammal och 

är byggd efter BBR: s nuvarande energikrav för att verkligen se om skillnaderna på kraven är stora. 

Österskolan är en kommunal förskola under konstruktion i Lund på 1740 m
2
 och byggs efter 

Miljöprogram SYD: s krav och ska uppfylla miljöklass A. Det intressanta med denna byggnad är att 

de lagt mer omsorg på värmeförsörjningssystemet än klimatskalet när det gäller att uppfylla de ställda 

energikraven. Isoleringen i Österskolans ytterväggar är exempelvis mellan 350 mm och 

väggisoleringar i passivhus ligger vanligen mellan 400 - 450 mm. I Österskolan är det därför 

värmeförsörjningssystemet som är unikt, ventilationssystemet består av ett värmeåtervinnande från- 

och tilluftsfläktsystem med hög återvinningsgrad, en ytjordvärmepump vars slingor är nergrävda 

under tomtens gräsmatta och tar värme från solen. På taket är 25 m
2
 solpaneler installerade och till 

sist har Österskolan satsat på ett nytt system nämligen energilager. Detta system går ut på att lagra 

värmeenergi tagen från sol och ventilation i byggnadens grundplatta. 

Österskolan hade därför varit intressant att jämföra med en annan förskola som är ganska ny och är 

uppförd efter BBR: s energikrav. Teknikförskolan i Halmstad är en sådan förskola, den ägs och drivs 

av Halmstad kommun, är 1273 m
2
 stor och är uppförd 2010. Denna byggnad är mer har inte lika tjock 

isolering som Österskolan och har ett helt annat värmeförsörjningssystem. Teknikförskolan värms 

                                                   
6 Byggindustrin – ” Attefall kritisk mot kommunala energikrav” 
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huvudsakligen av fjärrvärme och sekundärt av ventilationssystemet som är ett FTX-system liknande 

Österskolans. 

 De båda förskolorna skiljer sig mycket vad det gäller just värmeförsörjning, om man teoretiskt ersatte 

Österskolans värmesystem med ett mer konventionellt system som Teknikförskolans så skulle dess 

specifika energianvändning öka men hur mycket? Skulle det visa sig att Österskolan utan dess valda 

värmesystem endast uppfyller BBR: s energikrav? Det skulle även visa hur stor eller liten inverkan 

energieffektiva värmesystem har på en byggnads energianvändning. Om man också ersatte 

Teknikförskolans valda värmeförsörjningssystem med värmepump och solpaneler som Österskolans 

så skulle det minska förskolans specifika energianvändning men hur mycket? Skulle den minska till 

den grad då man faktiskt uppfyller de högre energikrav som Miljöprogram SYD ställer? 

Att åtgärda klimatskalet i en befintlig byggnad är omständigt, tar lång tid i praktiken att utföra och är 

därför ingen realistisk åtgärd att göra. Däremot är det betydligt lättare att installera solpaneler, 

värmepumpar och andra energieffektiva värmesystem. Därför är det mer intressant att undersöka hur 

stor inverkan dessa kan ha på Österskolan och Teknikförskolan. Om det är så att energianvändningen 

kan minskas ordentligt genom att installera energieffektiva värmesystem så är det något man kan 

tillämpa till flera förskolor i Sverige som vill minska sin specifika energianvändning. 

1.3 Syfte & mål 

 Testa olika värmesystem på förskolorna för att se om valt värmesystem kan bli bättre. 

 Se om skolan klarar BBR: s krav på energianvändning utan sitt valda 

värmeförsörjningssystem. 

 Se vad som spar mest energi: energieffektivt värmesystem eller klimatskalet. 

1.4 Avgränsningar 

I detta projekt är inte något ekonomisk perspektiv medtaget utan det är fokuserat på byggnadstekniska 

lösningar och åtgärder som avser energi i byggnader. Geografiskt har jag valt att södra Sverige med 

aktuella klimatvärden, specifikt Lund i Skåne och Halmstad i Halland det är Sveriges lagar som följs.  

1.5 Terminologi 

Atemp 

Den totala arean [m
2
] av byggnadens alla våningar, källare och vindsplan vars temperatur uppvärms 

till 10 ⁰C och begränsas av klimatskalets insida. Ytor som består av schakt, trappor och liknande ska 

också räknas med garageutrymmen ingår inte i Atemp. 

Aom Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft [m
2
] 

Af Sammanlagd area för fönster, dörrar, portar och dylikt 

[m
2
], beräknad med karmyttermått. 

Fastighetsenergi 

Energi som går till byggnadens ingående elapparater såsom trappbelysning, pumpar, fläktar, motorer, 

styr- och övervakningsutrustning och dylikt. 

Byggnadens energianvändning 

Anges i kWh/m
2
 och är den mängd köpt energi som en byggnad får levererat under ett normalår, för 

uppvärmning, komfortkyla, fastighetsenergi och tappvarmvatten. I energianvändningen räknas också 

komfortvärme. 
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Byggnadens specifika energianvändning 

Anges i kWh/m
2
 Atemp och år är byggnadens energianvändning, hushållsenergin räknas inte. 

Genomsnittlig värmegenomgångkoefficient Um 

Genomsnittlig värmegenomgångkoefficient för byggnader och köldbryggor [W/m
2
K] bestämd enligt 

SS-EN ISO 13789:2007 och SS 24230 (2) samt beräknad enligt nedanstående formel, ekvation 1.1.
7
 

 

 

Där  

Ui:  Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i [W/m
2
K]. 

Ai:  Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft [m]. För fönster, dörrar, portar och dylikt 

beräknas Ai med karmyttermått 

Ψk:  Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k [W/K]. 

lk:  Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k [m].  

χj:  Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j [W/K]. 
 

Elvärme 

Byggnader där uppvärmning sker med elektriska apparater där den installerade effekten överstiger 10 

W/m
2
 (Atemp). Till elvärme räknas sjö-, berg-, jord- eller luftvärmepump, direktverkande elvärme, 

vattenburen elvärme, elektrisk varmvattenberedare, elektrisk golvvärme och liknande.  

Energi för komfortkyla 

Energi som går till att sänka inomhustemperaturen. Kyla som inte kommer från kylmaskiner utan från 

t.ex. sjövatten och uteluft räknas inte till detta. 

Hushållsenergi 

Energin som går till hushållsapparater såsom kyl, frys, tvättmaskin, diskmaskin, TV, datorer och 

annan elektronisk utrustning i hemmet. 

Innetemperatur 
Den temperatur som ska hållas inuti byggnaden när den brukas. 
 

Installerad eleffekt för uppvärmning 

Den totala eleffekt som el-apparaterna kan ta upp för uppvärmning som krävs för att behålla avsett 

inomhusklimat när byggnadens maximala effektbehov föreligger. 

Verksamhetsenergi 

Den energi som behövs för att kunna bedriva verksamheten i byggnaden, t.ex. processenergi, 

belysning, datorer, maskiner och så vidare.
8
 

BBR Boverkets byggregler 

Klimatskal De integrerade delar av en byggnad som skiljer dess insida från utomhusmiljön. 

PBL Plan- och bygglagen 

                                                   
7 Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, BFS 2011:6 
8 Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd, BBR, BFS 2011:6 

Ekvation 1.1 
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PBF Plan- och byggförordningen 

FEBY Forum för energieffektiva byggnader. 

COP Värmefaktor för värmepumpar (Coefficient Of Performance) 
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2. Metodval 
Objekten som granskats i detta projekt är två kommunala förskolor, Österskolan i Lund och 

Teknikförskolan i Halmstad. Nedan beskrivs de båda förskolorna kortfattat med dess valda 

värmesystem och vad som ska jämföras i detta arbete. 

Österskolan 

Byggnaden står idag under konstruktion och projektet består av en om- och tillbyggnad och byggs 

efter de krav Miljöprogram SYD ställer för miljöklass A. Förskolan är 1740 m
2 
stor och ska rymma 

115 – 130 stycken personer.  Dess värmesystem består av: 

 25 m
2
 solpaneler på takyta som är riktade söderut.  

 Ytjordvärmepump vars slingor är 6x400 m och är nergrävda i förskolans gräsmatta. 

 Ventilationssystem av typen FTX-system  

 Energilager som består av vätskefyllda slingor som är placerade i grundplattan. Dessa slingor 

ska tillvarata värmeenergi från ventilationen och lagra denna i grundplattan för att utnyttjas 

på senare tid. 

Teknikförskolan  

Färdigställd år 2010 och är uppförd enligt BBR: s energikrav och är totalt 1273 m
2
 till ytan. Består av 

två byggnader som är anslutna via en inglasad gångpassage. I förskolan så vistas ca 90 personer 

samtidigt under arbetstid. Dess värmesystem består av: 

 Ventilationssystem av typen FTX-system 

 Värms av stadens fjärrvärmeverk. 

Specifik energianvändning skall beräknas för de båda förskolorna fast i två olika fall vardera för att 

se.  

För Österskolan är det följande beräkningar: 

 Beräkning 1: Här beräknas Österskolans specifika energianvändning fram med dess 

dimensionerande värmeförsörjningssystem med ytjordvärmepump, solpaneler och FTX-

system. 

 Beräkning 2: I denna beräkning ersätts Österskolans dimensionerande värmesystem med ett 

konventionellt värmesystem där värmeenergi levereras till förskolan.  

Ovanstående beräkningar ska visa hur stor inverkan Österskolans energieffektiva värmesystem har på 

dess specifika energianvändning och om Österskolan blir en BBR-klassad byggnad utan dess 

dimensionerande värmesystem energimässigt sett. 

För Teknikförskolan beräknas den specifika energianvändningen i följande fall: 

 Beräkning 1: Specifik energianvändning beräknas för förskolans dimensionerande 

värmesystem, FTX-system och fjärrvärmesystem. 

 Beräkning 2: Det dimensionerande värmesystemet med energieffektiva system som 

Österskolans, FTX-system, ytjordvärmepump och solpaneler. 

Dessa två beräkningar ska visa om man med energieffektiva värmesystem kan få Teknikförskolan, en 

BBR-byggnad att uppfylla högre energikrav. Resultaten ska även säga om man med energieffektiva 

värmesystem kunna förbättra energiförbrukningen hos befintliga byggnader uppförda enligt BBR: s 

krav och rekommendationer. Ritningar och handlingar som angår objekten har i tidigt skede tagits 
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fram så att de kan granskas. Dessa dokument har gjort det möjligt till att utföra de energiberäkningar 

som gjorts, beräkningarna har gjorts med erfarenhet från tidigare kurser som behandlar detta område, 

kurslitteratur, litteratur inom relevanta områden och stöd från handledare. Energiberäkningarna har 

utförts i datorprogrammet VIP-Energy 2.1.2 och Isover Energi 3 som jag har haft möjlighet att 

utnyttja. Beräkningarna i VIP-Energy och Isover Energi 3 har genomförts i samtliga fall som beskrevs 

tidigare.  

En intervju har och genomförts med en av projektledarna för byggnationen av Österskolan i Lund för 

att få djupare förståelse om varför renovering och utbyggnad var nödvändigt. Även för att få kunskap 

om faktorer som är viktiga att tänka på när man bygger förskolor, hur denne personen anser att vi når 

miljömålen satta av regeringen och hur det har varit att arbeta efter Miljöprogram SYD. Intervjun 

gjordes via telefon under april månad. 
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3. Förskolors energiåtgång och verksamhetskrav i Sverige 
Förskolor brukar anses ha dåligt inomhusklimat och hög energiåtgång, den dåliga inomhusmiljön 

beror på att många personer vistas i lokalen i samband med för hög inomhustemperatur. När det gäller 

energiåtgång så brukar kommunala förskolor förbruka mest av de kommunägda verksamheterna, då 

förskolor är i full drift under skoltid (morgon till sen eftermiddag) så har verksamheten lite 

värmebehov då lokalen får mycket internt genererad värme från människor och armaturer. Dock är 

ventilationsbehovet som högst under denna tid. Däremot under kväll- och nattid så finns ingen internt 

genererad värme då ingen vistas i lokalen och därför blir värmebehovet större, samtidigt som 

ventilationsbehovet blir lägre. Under större delen av dygnet, helger och andra skolledigheter så står 

därför förskolor tomma på folk och har därför ett större uppvärmningsbehov. Energisparande åtgärder 

i kommunala förskolor skulle därför vara mycket lönsamt för kommuner.
 9
  

I Sverige så har energianvändningen i skolor och förskolor minskat sedan 1990, då låg den årliga 

genomsnittliga energianvändningen på 246 kWh/m
2
 Atemp, år och vid en senare mätning 2007 

uppmättes den till 229 kWh/m
2
 Atemp, år. Samtidigt har dock elanvändningen i dessa verksamheter 

ökat från 59 till 61 kWh/m
2
 Atemp, år under denna tid. Skolor och gymnasieskolors genomsnittliga 

energianvändning ligger på 213 kWh/m
2
 Atemp, år och då kan man tydligt se att förskolor har större 

energiåtgång. Denna mätning 

gjordes av Energimyndigheten i 

samarbete med Boverket i 

rapporten ”Energianvändning 

& innemiljö i skolor och 

förskolor – Förbättrad statistik 

i lokaler, STIL2”. Resultatet av 

deras mätning syns i tabell 3.1. 

I deras rapport ingick bl.a. 37 

förskolor där man granskade 

energianvändning i respektive 

byggnad. Den genomsnittliga 

storleken på förskolorna var 

800 m
2 
 och antalet brukare i förskolorna var i genomsnitt 60 st.

10
 De har i sin mätning uppskattat att 

den totala arean för skolor och förskolor är ca 22,3 miljoner m
2
.
11

 I deras mätning ingick inte 

högskolor eller universitet.  

Det genomsnittliga Um-värdet var också varierande mellan olika förskolor, de som använde mest 

energi årligen visade sig ha ett Um-värde på ca 0,9 W/m
2
,⁰C vilket i sig är ganska högt och innebär ett 

större värmeläckage. De minsta Um-värdena som noterades i Energimyndighetens utredning låg på 0,2 

– 0,3 W/m
2
,⁰C. Dock stod det inte i utredningen om vilket årtal de olika skolorna var uppförda så man 

kan göra ett antagande att skolorna med lägre Um-värde är byggda senare. 

I en liknande studie av Boverket, ”Innemiljö- och energirevision av barnstugor och skolor, del 1” från 

1998 gjordes mätningar av 17 förskolor och skolors totala specifika energianvändning. Då visade det 

sig att energianvändningen per m
2
 i skolorna varierade mellan 152 och 505 kWh/m

2
 och medeltalet 

                                                   
9 Innemiljö- och energirevision av barnstugor och skolor, 1999 
10 Energianvändning och innemiljö i skolor och förskolor, 2007 
11 ibid 

Tabell 3.1 Statistik från Energimyndigheten 
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blev 281 kWh/m
2
. Denna mätning skiljer sig ganska mycket från Energimyndighetens gjord 2007 där 

de angav att förskolors genomsnittliga energiförbrukning 1990 låg på 246 kWh/m
2
 Atemp. Man måste 

notera att det är andra skillnader på de båda utredningarna förutom årtalet de är gjorda, den utförd av 

Boverket 1998 omfattade 17 barnstugor och skolor medan Energimyndigheten och Boverkets 

utredning 2007 omfattade 37 stycken förskolor.  Vad som även kan avläsas i tabell 3.1 är det 

vanligaste uppvärmningssättet för både skolor och förskolor är fjärrvärme, dock är mängden 

fjärrvärme något större i skolor samtidigt som tabell 3.1 visar även att elanvändningen i de undersökta 

förskolorna är väldigt hög i jämförelse med skolor och gymnasier. Förskolor använder 130,8 kWh/m
2
, 

Atemp, skolor och gymnasier förbrukar 72,8 kWh/m
2
, Atemp , detta är en skillnad på mer än 50 procent. 

Av de 130,8 kWh/m
2
, Atemp så är 58,7 kWh/m

2
, Atemp elvärme, det vill säga att en del av förskolorna 

värms av direkt elvärme vilket är en bidragande faktor till varför skillnaden är så stor.  

4.  Miljömål och energikrav i Sverige 

4.1. Miljömål i Sverige  
I Sverige står byggbranschen för ca 40 % av den landets totala energiförbrukning och under de 

senaste 40 åren så har andelen tätorter ökat i yta och befolkning. Med växande population och 

klimatförändringar så krävs det att energiminskande åtgärder inom byggbranschen införs så att 

energiförbrukningen minskar i framtiden. För att detta ska bli möjligt så har Sveriges regering ställt 

upp två miljömål inom byggbranschen. Det första är att år 2020 ska byggnaders energianvändning 

minskat med 20 % och år 2050 ska den ha minskat till 50 % i jämförelse med energianvändningen år 

1995.
12

 Regeringen definierar miljökvalitetsmålet så här: 

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka 

till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 

Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."
13

 

För att se till att målen uppnås så utför regeringen varje år en uppföljning för att se till att 

utvecklingen går åt rätt håll. Den senaste uppföljningen (2013) för En god bebyggd miljö säger att det 

inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet fram till 2020 med dagens beslutande och planerade 

styrmedel
14

. Men den säger också att läget har blivit bättre än det föregående året genom att regler 

som angår miljökvalitetsmålet har skärpts. Trafikbuller, inomhusmiljö, avfall och kulturvärden i den 

bebyggda miljön är de områden som Boverket anser vara de svåraste att förbättra för att nå målen. 

Uppföljningen visar också att många kommuner har ställt upp förbättrad planering för infrastuktur, 

bevaring av grönområden och att minska mängden avfall. BBR ställde även hårdare krav på 

energianvändning sedan 2012 hos nya byggnader och vid ombyggnation. Reglerna om 

energideklaration har också skärpts och gjort det lättare för hyresgäster och husköpare att få tag på 

information om byggnadens energianvändning. En sak som bör förbättras enligt Boverket är de 

nuvarande regelverken, dessa bör ses ur miljösynpunkt under samhällsplaneringen och detta gäller 

                                                   
12 Miljömål – precisering av god bebyggd miljö 

13 ibid 

14 Miljömål – god bebyggd miljö, når vi miljökvalitetsmålet 
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speciellt Plan- och bygglagen (PBL). Förbättras kommunal översiktsplanering så skulle detta bli ett 

starkt hjälpmedel till att nå miljökvalitetsmålet.
15

 

4.2 Energikrav i Sverige 

I Sverige så följs oftast de energikrav som är uppställda av Boverkets byggregler (BBR) som 

innehåller allmänna råd och föreskrifter till plan- och bygglagen (PBL), lagen om tekniska 
egenskapskrav på byggnadsverk (BVL), plan- och byggförordningen (PBF) och förordningen om 

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk (BVF).
16

 En del kommuner i Sverige anser att BBR: s 

energikrav är för låga och vill se hårdare krav på ny- och ombyggnationer. Att BBR: s energikrav bör 
bli strängare är aktuellt pga. att Sverige har lägst energikrav av de nordiska länderna. Detta har gjort 

att både byggföretag och kommuner själva tagit initiativet att bygga efter hårdare krav än de BBR 

anger.
17

. Sveriges regering har även tagit till sig detta, bostadsminister Stefan Attefall säger att staten 
och kommunerna bör tänka igenom om högre krav på energieffektivisering i kombination med 

renovering är en riktig avvägning. Stefan Attefall säger även att energikraven måste anpassas efter 

människors plånböcker och menar med detta att genom strängare krav på energieffektivisering leder 

till högre kostnader för byggherrar.
18

 Den 19 september 2013 gav därför regeringen Boverket ett 
uppdrag att se över och skärpa energikraven för byggnader. 

19
 En promemoria har också lagts fram 

med ett förslag till en ändring i PBL (2010:900) som skulle innebära att kommuner i Sverige inte får 

ställa egna krav på byggnaders tekniska egenskaper under planering, utförande av detaljplaner och 
andra fall enligt PBL. Dessa ändringar antas börja gälla år 2015.

20
 

Den 1 juli 2013 ändrades BBR genom BFS 213:14 (Boverkets 

författningssamling)från BBR 19 till BBR 20. Ändringar har gjorts i alla avsnitt 

förutom avsnitt 6 och 8. Det innebär att endast de regler som ändrats jämfört med 
BBR 19 finns med i ändringsförfattningen. Därför kommer både BBR 19, BBR 

20 och Miljöprogram SYD behöva utnyttjas. Kraven som presenteras i detta 

kapitel gäller för lokaler vid om- och nybyggnad. Alla kraven oavsett BBR eller 
Miljöprogram SYD har varierande krav beroende i vilken klimatzon i Sverige 

byggnaden är placerad. Klimatzonerna presenteras nedan: 

 

Klimatzoner 
Sverige är indelat i tre stycken s.k. klimatzoner på grund utav klimatskillnader 

gör att byggnadens energibehov varierar ju längre norrut byggnaden befinner sig 

pga. kallare klimat. Figur 4.1 visar hur klimatzonerna är indelade. 
 

Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, 

Östergötlands, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, 

Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. 

  

                                                   
15 Miljömål – god bebyggd miljö, når vi miljökvalitetsmålet 
16 Boverket 2014  
17 SKL – ”hindra oss inte från att bygga miljö och energismart” 
18 Byggindustrin – ” Attefall kritisk mot kommunala energikrav” 
19 Regeringskansliet – ”skärpta energikrav och enhetliga byggregler ger fler och bättre bostäder” 
20 Regeringskansliet – ”Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar” 

Figur 4.1 

Sveriges 
klimatzoner 
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4.2.1 BBR:s energikrav - lokaler 

Följande krav från BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd till lagar och förordningar till PBL 

(2010:900) och PBF (2011:338). 

BBR delar upp lokaler beroende på vad de har för uppvärmningssätt, elvärmda eller icke elvärmda 

och i vilken klimatzon de är placerade i (se figur 2.2). 

Nedan redovisas krav från avsnitt 9 i BBR 19. 

 

4.2.1.1 Icke elvärmda lokaler 

 I tabell 4.1 presenteras BBR:s energikrav för lokaler med annat uppvärmningssätt än elvärme.
21

 

 

Tabell 4.1 Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme, Från BFS 2011:6 

Klimatzon I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning 

(kWh/m
2
Atemp och år) 

 

+ tillägg då uteluftsflödet av 
utökade hygienska skäl är 

större än 0,35 l/s per m
2
 i 

temperaturreglerade 
utrymmen. Där qmedel är det 

genomsnittliga specifika 

uteluftsflödet under 
uppvärmningssäsongen och 

får högst tillgodoräknas upp 

till 1,0 l/s per m
2
.  

120 
 

 

 

110(qmedel – 0,35) 

100 
 

 

 

90(qmedel – 0,35) 

80 
 

 

 

70(qmedel – 0,35) 

Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 

(W/m
2
K) 

0,60 0,60 0,60 

 

  

                                                   
21 Boverkets byggregler avsnitt 9 2013 
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4.2.1.2 Elvärmda lokaler 

För lokaler med elvärme ställer BBR krav enligt tabell 4.2.
22

 

Tabell 4.2 BBR: s energikrav för lokaler med elvärme 

Klimatzon  I II III 

Byggnadens specifika 
energianvändning 

(kWh/m
2
Atemp och år) 

 
+ tillägg då uteluftsflödet av 

utökade hygienska skäl är 

större än 0,35 l/s per m
2
 i 

temperaturreglerade 
utrymmen. Där qmedel är det 

genomsnittliga specifika 

uteluftsflödet under 
uppvärmningssäsongen och 

får högst tillgodoräknas upp 

till 1,0 l/s per m
2
. 

95 
 

 

 
65(qmedel – 0,35) 

75 
 

 

 
55(qmedel – 0,35) 

55 
 

 

 
45(qmedel – 0,35) 

Installerad eleffekt för 
uppvärmning (kW)  

 

+ tillägg då Atemp är större 
än 130 m

2
 

 

+ tillägg då uteluftsflödet av 

utökade kontinuerliga 
hygienska skäl är större än 

0,35 l/s per m
2
 i 

temperaturreglerade 
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 
värmegenomgångskoefficient 

(W/m
2
K) 

0,60 0,60 0,60 

Kraven som presenteras i tabell 4.2 kan få överskridas om under särskilda omständigheter. Exempel 

på dessa är speciella förhållanden såsom geologi förhindrar installationen av ex värmepump, 

fjärrvärme eller biobränsle. Ett annat undantag är om byggnaden är av kulturhistoriskt värde och 

behöver då inte helt uppfylla BBR: s energikrav. Oavsett så bör ändå inte värdena vara över 20 % av 

det som visas i tabell 4.2.  

Om byggnaden har solfångare eller solpaneler installerade så får dess specifika energianvändning 

minskas med den mängd energi byggnaden kan tillvara på från dessa. Om byggnaden består av både 

lokaler och bostäder så får man räkna fram ett medelvärde för Um-värdet, installerad eleffekt för 

uppvärmningen och specifik energianvändning i proportion till den tempererade golvarean Atemp. 
BBR: s krav på luftläckage är att tätheten i byggnadens klimatskärm ska vara så tät att krav på 

byggnadens specifika energianvändning och installerad eleffekt för dess uppvärmning uppfylls.
23

 

 

                                                   
22 Boverkets byggregler avsnitt 9 2013 
23 Boverkets byggregler avsnitt 9 2013 
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Rekommendationer från BBR är att man bör verifiera att kraven som tabell 4.1 och 4.2 uppfylls 

genom att jämföra den beräknade specifika energianvändningen och Um-värdet med den specifika 

energiåtgången i den färdiga byggnaden. Elvärmda byggnader borde även jämföras med den 

installerade eleffekten som beräknades i projekteringen med den färdiga byggnadens. Verifieringar 

görs för att säkerställa att man gjort rätt i projektering och under produktionen. Beräkningar skall utgå 

från ortens klimat, bestämd inomhustemperatur, värmetillskott, tillskottsvärme från byggnadens 

verksamhet och normal tappvattenförbrukning. Enligt lag (2006:985) så ska byggnadens specifika 

energianvändning verifieras med en energideklaration för att verkligen se till att byggnaden uppfyller 

kraven beställaren satt.
24

 

4.2.1.3 Krav vid ändring av befintlig byggnad 

Klimatskalet 

Om en byggnad i form av en lokal efter ändring inte uppfylla de krav som anges i tabell 4.1 och 4.2 så 

ska klimatskalet vid ändring försöka uppnå de värden som anges i tabell 4.3.
25

 

Tabell 4.3 

Ui   [W/m
2
, K] 

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,2 

Uytterdörr 1,2 

 

Ventilationssystem 
” Luftbehandlingsinstallationer ska utformas, isoleras och vara så täta att 
Energiförluster begränsas. (BFS 2011:26).”

26
 

Kravet för ventilation ställer egentligen inte några krav utan säger att energiförluster via ventilationen 

ska begränsas, den anger inget specifikt värde hur begränsat detta läckage ska vara. Man bör då som 

beställare ta kontakt med en VVS-konsult om hur man bäst begränsar läckaget via ventilationen. 

 

Värme- och kylinstallationer 
”Värmeinstallationen ska väljas, utformas, isoleras, justeras och trimmas in så att 

de övriga tekniska egenskapskraven kan tillgodoses på ett energieffektivt sätt. 

(BFS 2011:26).”
27

 

 
Effektiv elanvändning 
Elenergi till ventilation, belysning, cirkulationspumpar, motorer och elvärmare etc. ska vara 
konstruerade så att de utnyttjas effektivt och effektbehovet är begränsat. 

 

4.2.2 Miljöprogram SYD 

 

Bakgrund 

Hösten 2009 så godkände Lunds och Malmös kommunfullmäktige Miljöprogram SYD. Detta är 

                                                   
24 Boverkets byggregler avsnitt 9 2013 
25 ibid 
26 ibid 
27 ibid 
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framställt genom ett samarbete mellan Malmö stad, Lunds Kommun och Lunds universitet vars syfte 

är att öka andelen miljöklassade byggnader i kommunerna.  Dessa tre parter erbjuder tillsammans 

konferenser kring hållbart byggande som hjälp för byggherrar och för att dela erfarenhet och skapa 

diskussion kring Miljöprogram SYD.  

Miljöprogram SYD fokuserar kring sex olika områden, s.k. kärnområden som alla riktar in sig på 

hållbart byggande. Version 2 av SYD innehåller dessa: 

 Energi 

 Fuktsäkerhet 

 Innemiljö 

 Urban biologisk mångfald 

 Byggnadsakustik 

 Trafikbuller 

Dessa 6 kärnområden delas vidare in i tre stycken miljöklasser som är: 

 Miljöklass C – bra (kraven är lite strängare än lagkraven) 

 Miljöklass B – mycket bra 

 Miljöklass A – bäst 

Version 2 av SYD säger att för att få bygga på kommunal mark så måste byggnaden uppnå minst 

miljöklass C. Detta gäller då kommuner med miljöprogram SYD, dvs Malmö stad och Lunds 

kommun. Det är därefter byggherrens val vilken miljöklass denne vill bygga efter. 

Kärnområdena har vissa begränsningar som måste beaktas. Alla 6 kärnområdena gäller för bostäder 

för permanent bruk såsom:
28

 

 Förskolor 

 Fritidshem 

 Lokaler för undervisning 

 Vårdlokaler 

 Hotell 

 Kontorslokaler 

 

Lokaler som inte är avsedda till ovanstående punkter behöver endast ta hänsyn till kärnområden 

Energi, Fuktsäkerhet, Innemiljö och Urban biologisk mångfald. Byggnader, eller lokaler som är 
avsedda för t.ex. parkeringshus, lagerbyggnader och industrilokaler är inte lämpade att följa 

miljöprogram SYD pga. att verksamheten inte skulle kunna drivas om SYD: s krav skulle uppnås. 

Därför gäller inte SYD för alla typer av lokaler.
29

 Detta arbete kommer fokusera på kärnområde nr 1 

inom miljöprogram SYD då det är objektets energiprestanda som skall undersökas i detta projekt. 
 

4.2.2.1 Miljöprogram SYD: s Energikrav 

Krav för energi och hur man redovisar detta i Miljöprogram SYD hänvisar till kravspecifikationer för 

passivhus, nollenergihus och minienergihus enligt Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) eller 

SIS
10

-Standarderna (Swedish standard Institute) om Byggnaders energiprestanda SS 24300-1 
11

 och 
SS 24300-2 

12
 och till BBR. Vid val av miljöklass A eller B så väljer byggherren om FEBY eller SIS 

ska följas. Vid val av miljöklass C så är kraven skärpta med 10 % i jämförelse med de krav BBR 

                                                   
28 Miljöprogram SYD 2012 
29 ibid 
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anger. SIS-standarderna (SS 24300-1 och SS 24300-2, BBR (BFS 2011:6) och FEBY: s 

kravspecifikationer för passiv-, minienergihus för bostäder och lokaler som refererar till kärnområdet 

”Energi” syftar till de versioner av dessa som gäller vid den tidpunkt då ambitionskontraktet skickas 
in. Ambitionskontrakt är det dokument där byggherren anger vilken miljöklass denne ska använda i 

de olika kärnområdena. Miljöprogram SYD säger dock att byggherren minst alltid ska följa kraven i 

den BBR som gäller under den tidpunkten för inlämnande av bygglovansökan. 
30

 

 
Om man uppfyllt kraven för kärnområdet ”Energi” antigen miljöklass A, B eller C så ska detta 

redovisas i driftrapporten i samband med energideklarationen. 

Nedan redovisas de krav som ställs av miljöprogram SYD angående kärnområdet Energi i samtliga 
miljöklasser A, B och C för lokaler pga. objektets klassificering. Det är byggherren som står till svars 

för att kraven i detta kärnområde följs under projekteringen.
31

 

 
Viktigt att notera är att Miljöprogram SYD hänvisar till FEBY och SIS- standarderna utöver de krav 

BBR ställer. FEBY: s kravspecifikationer kommer därför också presenteras i ett eget stycke efter 

detta. 

 

Miljöklasser i kärnområde 1: Energi. 
 

Miljöklass A  

Krav 
”Förutom BBR: s krav gäller följande för lokaler: 

 
A1. För val av energiklass ska byggherren välja ett av två alternativ: 

 

Alternativ 1: 
För lokaler gäller samtliga krav för passivhus enligt FEBY: s kravspecifikation för nollenergihus, 

passivhus och minienergihus, Lokaler. 

 

Alternativ 2: 
för bostäder och lokaler ska kraven i energiklass A i SIS standarder om byggnaders energiprestanda 

SS 24300-1 och SS 24300-2 gälla (d.v.s. energianvändning får högst uppgå till 50 % av energikraven 

i BBR). Där EBSE i tabell 1 i SS 24300-2 är enligt krav på specifik energianvändning i BBR. För 

beräkning av effektbehov i SS 24300-1 ska 21 C⁰ användas som lufttemperatur inomhus. 

 

 

A2. Maximalt luftläckage genom byggnadens klimatskärm får högst uppgå till de värden som finns 
angivna i FEBY: s kravspecifikation för passivhus. Detta krav gäller även för alternativ 2 i krav 

A1”
32

. 

 

Kommentar: FEBY: s krav på luftläckage är 0,30 l/s, m
2
 omslutande area vid ett tryck på 50 Pa. 

BBR: s krav är att byggnadens klimatskal ska vara så tät att krav på byggnadens energianvändning 

uppfylls.  

 
”A3. Installerade vitvaror ska minst vara klass A-märkta avseende energiförbrukning, under 

förutsättning att sådana finns att tillgå. 

 
A4. Energisnåla och snålspolande blandare för tappvatten ska väljas. 

 

A5. Separat elmätare ska finnas för avläsning av fastighetens driftsel.”
33
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31 ibid 
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Kommentar: punkt A3, A4 och A5 gäller för alla miljöklasser d.v.s. A, B och C. Punkt A3 skall 

följas, men endast om A-märkta vitvaror om det finns tillgängligt hos återförsäljaren. 
Energisnåla och snålspolande blandare menas att man som byggherre bör höra med en VVS-konsult 

eller annan kunnig inom vitvaror om rekommenderade installationer. Separat elmätare ska finnas 

vilket är för att noggrant kunna mäta byggnadens driftsel och få en bra uppfattning om byggnadens 

elanvändning 
 

Miljöklass B  

Krav 
 

”Förutom BBR: s krav gäller: 

 
B1. Byggherren väljer ett av nedanstående alternativ:  

 

Alternativ 1: 

för lokaler gäller samtliga krav för minienergihus enligt FEBY: s kravspecifikation för nollenergihus 
och minienergihus, Lokaler. 

 

Alternativ 2: 
för bostäder och lokaler ska kraven i energiklass B i SIS standarder om byggnaders energiprestanda 

SS 23400-1 och SS 23400-2 gälla (dvs. energianvändning får högst uppgå till 75 % av energikraven i 

BBR). Där EBSE i tabell 1 i SS 24300-2 är enligt krav på specifik energianvändning i BBR. För 

beräkning av effektbehov i SS 24300-1 ska 21 C⁰ användas som lufttemperatur inomhus. 

 

B2. Maximalt luftläckage genom byggnadens klimatskärm får högst uppgå till de värden som finns 

angivna i FEBY: s kravspecifikation för minienergihus. Detta krav gäller även för alternativ 2 i krav 

B1. 
 

B3. Installerade vitvaror ska minst vara klass A-märkta avseende energiförbrukning, under 

förutsättning att sådana finns att tillgå. 
 

B4. Energisnåla och snålspolande blandare för tappvatten ska väljas. 

 
B5. Separat elmätare ska finnas för avläsning av fastighetens driftsel.”

34
 

 

 

Miljöklass C 

Krav 

 

”Förutom BBR: s krav gäller: 
 

C1. För bostäder och lokaler ska kraven i energiklass C i SIS standarder om byggnaders 

energiprestanda SS 24300-1 och SS 24300-2 multipliceras med 0,9 (dvs. energikraven får högst 

uppgå till 90 % av energikraven i BBR). Där EBSE i tabell 1 i SS 24300-2 är enligt krav på specifik 

energianvändning i BBR. För beräkning av effektbehov i SS 24300-1 ska 21 C⁰ användas som 

lufttemperatur inomhus. 

 

Kommentar: Miljöklass C kräver att energibehovet maximalt uppgår till 90 % av det BBR anger, 

vilket är beroende på klimatzon och elvärmd eller icke-elvärmd lokal/bostad.  Kraven kan enkelt 

beräknas med formlena från tabell 2.1 och tabell 2.2. 
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C2. Byggnadens klimatskärm ska vara så tät att det genomsnittliga luftläckaget vid ± 50 Pa 

tryckskillnad inte överstiger 0,6 l/s m
2
. Därvid ska Aom användas. 

 

Kommentar: 0,6 l/s, m
2
 omslutande area är BBR: s krav på tätheten hos byggnaders klimatskal medan 

FEBY: s kravspecifikationer säger att läckaget i byggnader inte överstiga 0,3 l/s, m
2
 omslutande area.  

 
C3. Installerade vitvaror ska minst vara klass A-märkta avseende energiförbrukning, under 

förutsättning att sådana finns att tillgå. 

 
C4. Energisnåla och snålspolande blandare för tappvatten ska väljas. 

 

C5. Separat elmätare ska finnas för avläsning av fastighetens driftsel.”
35

 

 

4.2.3 FEBY 

Bakgrund  

FEBY togs över av Sveriges centrum för nollenergihus (SCNH) 2010 och är en icke vinstdrivande 

organisation som finansieras av Energimyndigheten. Deras mål och syfte är att föra fram en 

utveckling kring lågenergihus som producerar mycket egen energi och vars energibehov är så lågt 

som möjligt.
36

  FEBY: s kravspecifikation är uppdelad efter olika typer av lågenergihus som är 

passivhus, minienergihus och nollenergihus. Dessa typer av lågenergihus beskrivs nedan. 

Passivhus 

Definieras som en byggnad med ett ventilationssystem som har värmeåtervinning med hög 

temperaturverkningsgrad gärna över 85 % och byggnaden i sig är mycket isolerad. Det stora 

energimålet med ett passivhus är att nå ett lågt värmebehov med en effekt mellan 10 – 12 W/m
2
 Atemp. 

Men mer än bara ett väl isolerat klimatskal och bra ventilationssystem så krävs det att man under 

tidigt skede i planeringen gör en noga övertänkt planlösning, placerat byggnaden så att den får så 

många soltimmar som möjligt och att köldbryggor mellan olika anslutningar i byggnaden är minimal. 

Under planeringsskedet så ska man också se till att inte övertemperatur sker inuti byggnaden under 

sommarens varma perioder som konsekvens av solinstrålning. 
37

 

Ett passivhus ska ta tillvara på all den interna värme som människor och maskiner ger inuti 

byggnaden och detta gör att den traditionella värmetillförseln minskas. Den interna värmen återvinns 

genom ventilationssystemet som vanligtvis är av typen från- och tilluftssystem med värmeväxlare 

(FTX-system) som tidigare nämnt gärna ska ha en återvinningsgrad mer än eller lika med 85 %. 

Passivhus saknar oftast traditionella värmesystem i och med att de har stora isoleringskrav vilket gör 

att värmebehovet tillfredsställs genom internt genererad värme och värmeåtervinning. Skulle 

värmebehovet vara större så är det vanligt att ett värme- eller elbatteri installeras i 

ventilationssystemet för att värma tilluften. Solenergi utnyttjas mer i takt med att fler passivhus byggs 

i Sverige. Solvärme står för ca 40 % av byggnadens årsvärme- och tappvattenbehov i de bästa 

passivhusen som byggts i Sverige. Värmebehovet för tappvatten tillgodoses oftast via solpaneler i 

passivhus, dock när solen inte är framme under en längre tid så behöver värme- eller elbatteriet sättas 

igång. 
38
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Idag finns det ett brett utbud av byggnadsmaterial till energieffektiva byggnader att välja mellan. För 

att uppnå passivhusstandard så ska man välja isoleringsmaterial i väggar, tak och grund med så lågt 

U-värde som möjligt samt se till att under tidigt skede se till att anslutningarna mellan dessa inte ger 

upphov till några köldbryggor dvs. transmissionsförluster. Att få in tillräckligt med solljus är viktigt i 

alla byggnader då människan oftast mår mycket bättre då hon får en ljusare tillvaro
39

. Men även för 

att man inte ska minska behovet av belysning i byggnaden. Då fönster i vanliga fall ger upphov till 

stora transmissionsförluster så är det viktigt att i passivhus väljer fönster med lågt U-värde och att 

anslutningarna mellan vägg och fönster har en mellanliggande isolering.
40

 Byggnadens orientering är 

mycket viktigt att tänka igenom under planeringsstadiet i och med att ett passivhus till stor del värms 

av sol och internt genererad värme så är det bra att placera rum med hög aktivitetsgrad mot söder då 

man får ut det mesta av solen. Detta gäller också när solpaneler och solceller placeras.
41

 

Minienergihus 

Kallas också i vissa fall för lågenergihus. Det är byggnader som är projekterade att förbruka mindre 

energi än de energikrav som nationens specifika byggregler anger, i Sveriges fall BBR.  I praktiken är 

det relativt lätt att uppfylla kraven för lågenergihus då ingen riktig gräns finns för hur mycket mindre 

energi byggnaden måste använda såvida inte byggherren angett specifika krav från t.ex. FEBY. 

Gränsen ligger mellan specifika byggregler gällande i landet och de kravspecifikationerna för 

passivhus. 
42

 

Nollenergihus 

Dessa byggnader får ingen energi levererad som t.ex. fjärrvärme. Värme och el ska produceras av 

installationer som finns i eller på byggnaden. Med andra ord så ska byggnaden leverera lika mycket 

energi som den förbrukar eller ”köper in”.  Detta ska gälla över hela året, men i och med att 

soltimmarna är många fler under sommaren och den vanliga eltillförseln i lågenergihus är solceller så 

produceras mer el än vad som behövs under sommaren. Under vintern är soltimmarna färre och 

elbehovet större, därför säger reglerna att byggnaden levererar överskottsel till det allmänna nätet 

under sommaren och köper tillbaka lika stor mängd el under vintern.
43

 

 

4.2.3.1 FEBY: s kravspecifikationer för passiv-, minienergi- och nollenergihus för 

lokaler 

Följande krav gäller för lokaler då objektet i detta projekt hamnar i den kategorin.  Kraven är tagna 

från den senaste versionen av FEBY nämligen Kravspecifikationer för nollenergihus, passivhus och 

minienergihus – lokaler av FEBY 2012, senast justerad 5 september 2012.
44 

Krav: passivhus  

” I denna kravspecifikation ställs skallkrav där både byggnadens värmeförlusttal och 

byggnadens årsenergianvändning ska klaras. Byggnadens värmeförlusttal är en central del i 

kravspecifikationen, men inte en dimensionerande parameter.”- FEBY 2012 

                                                   
39

 Environmental Management 

40 Passivhus, 2012 
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Värmeförlusttal: VFTDVUT 

Värmeförlusttalet för en byggnad definieras som summan av byggnadens värmeförluster via 

transmission, ventilation och infiltration och anges i enheten W/m
2
, Atemp .En sak som viktig att veta 

är att värmeförlusttalet (VFTdvut) är en central och viktig del i byggherrens kravspecifikation, men den 

är inte en dimensionerande parameter. Värmesystemet dimensioneras efter kraven från byggherrens 

programkrav och byggnadens driftförutsättningar. Kraven på VFTdvut – värdet för olika klimatzoner 

presenteras i tabell 4.4 nedan. 
45

 

Tabell 4.4 Värmeförlusttal för passivhus, maximikrav. 

[W/m
2
Atemp] 

Klimatzon 

I 

Klimatzon 

II 

Klimatzon 

III 

Max VFTDVUT 17 16 15 

 

Tillägg för byggnader med längre verksamhetstid T än 60 h/vecka: + 0,04(T – 60) W/m
2
 Atemp.

  

Kravet för VFTDVUT inom den aktuella klimatzonen kan alternativt erhållas utifrån ortens DVUT för 

12:e dygnsvärdet. VFTDVUT beräknas enligt ekvation 4.1: vilket bestämmer det värde som byggnadens 

VFTDVUT ska understiga.  

Max VFTDVUT = 12,3 – 0,227 x DVUT12-dygn, [W/m
2
 Atemp]  Ekvation 4.1 

Beräkning av en byggnads värmeförlusttal (VFT) – FEBY 2012 
VFT beräknas enligt ekvation 4.2 nedan: 
 

VFTDVUT = HT · (21 – DVUT) /Atemp [W/m
2
 Atemp]   Ekvation 4.2 

 

Där: 
 

HT är byggnadens värmeförlustkoeffecient [W/K] som beräknas enligt ekvation 4.3 

HT = Um · Aomsl + ρ· c · qläck + ρ· c · d · qvent·(1- v)där [W/K] Ekvation 4.3 

där: 

Um klimatskärmens genomsnittliga U-värde och inkluderar värmeförluster via mark. 

[W/m
2
,K] 

Aomsl klimatskärmens omslutande area, mätt invändigt [m
2
] 

ρ•c•qläck Värmeeffektförluster pga. luftläckning qläck [l/s], luftens densitet ρ [kg/m
3
] och 

värmekapacitet c [kj/kg, K] 

ρ•c•qvent• (1-v)•d  värmeeffektförluster pga. Ventilation med hänsyn till systemets 

verkningsgrad, v, densitet, ρ, värmekapacitet, c och relativ driftstid, d.
46

 

Krav: Levererad årsenergi till byggnader – FEBY 2012 

”För lokalbyggnader med renodlade system (för värme och varmvatten) gäller följande skallkrav för 

Elevererad:”
47

 (tabell 4.5 nedan) 
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Tabell 4.5 max levererad energi till skolor, förskolor, kontor och serviceboenden 

[kWh/m
2
Atemp, år] Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III 

Max icke elvärmda 53 49 45 

Max elvärmda 29 27 25 

Lokalbyggnader av typen idrottshall och butiker har andra energikrav än de som anges i tabell 4.5. 

Viktigt att tänka på är att definitionen för elvärmd byggnad i dessa kriterier skiljer sig från BBR: s 

och avser byggnader med alla sorters elvärmda system (inklusive värmepumpar) för uppvärmning och 

varmvatten oavsett installerad eleffekt. Med renodlade system menas byggnader som antigen har 

enbart elvärmebaserade system eller renodlade icke elvärmda system. För system med blandade 

energislag hänvisas till kraven för viktad energi, se ekvation 4.4 nedan.
48

 

Eviktad = 2,5·Eel + 0,8·Efjv + 0,4·Ekyla + Eö    [kWhviktad/m2Atemp, år]  Ekvation 4.4 

Krav: nollenergihus 

Nollenergihus ska uppfylla kraven för passivhus och den totala summan av levererad viktad energi 

(Eviktad) ska vara mindre eller lika med summan av den levererade viktade energin från byggnaden 

under ett års tid. 
49

  Levererad viktad energi är summan av det levererade energislaget till en byggnad 

t.ex. gas eller el. Viktningen avgörs enskilt för varje energityp.
50

 Eviktad beräknas enligt ekvation 4.5. 

Eviktad = 2,5∑ (Eel till – Eel från) + ∑(Eö till – Eö från) + 0,8∑Efjv till – Efjv från) + 0,4∑(Ekyla till – Ekyla 

från) ≤ 0  [kWhviktad/m
2
Atemp, år],   Ekvation 4.5 

där: 

Efjv Fjärrvärme 

Ekyla Levererad fjärrkyla 

Eö Levererad energi övrig energi som biobränsle, naturgas etc. 

-till, -från Energi levererad till, respektive från byggnaden 

Eel från egen genererad el som levereras från byggnaden 
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 Krav: minienergihus 

”Minienergihus är en kravnivå mellan kravnivån för passivhus och BBR19, men med samma 

kravmodell som för passivhus, vilket innebär att värmeförluster hålls på en väsentligt lägre nivå än 

vad BBR19 medger.”
51

 

Värmeförlusttal för minienergihus 

Max VFTDVUT enligt tabell 4.4 med ett tillägg på: + 5 W/m
2
Atemp.  

Levererad årsenergi till minienergihus 

Max icke elvärmda Elevererad enligt tabell 4.5 med ett tillägg på: + 20 kWh/ m
2
Atemp och för elvärmda 

minienergihus får Elevererad ett tillägg på: + 8 kWh/ m
2
Atemp. 

Eviktad för minienergihus med icke renodlade system för värme och varmvatten är kravet enligt tabell 

4.5 med ett tillägg på: + 20 kWh/ m
2
Atemp.

52
  

Övriga byggnadskrav 

Krav på luftläckage 

Luftläckage i byggnader får inte överstiga 0,30 l/s, m
2
 omslutande area när tryckdifferensen är 50 Pa. 

 

Krav på fönster och entrédörrar 

Byggnadens genomsnittliga U-värde för fönster och glaspartier får inte överstiga de värden som anges 

i tabell 4.6:
53

 

Tabell 4.6 U-värden för fönster och dörrar. 

Fönster, entrédörrar U-värde [W/m2,K] 

Passivhus ≤ 0,80 

Minienergihus ≤ 0,90 

Värdena som anges i tabell 4.6 är t mindre än de kravvärden BBR ställer i tabell 4.3 där fönster och 

dörrar får ha ett U-värde på 1,2.  
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5. Uppvärmningssystem i energieffektiva byggnader 
I energieffektiva byggnader är det viktigt att värmeförsörjningen är som resten av konstruktionen, 

dimensionerad så att man får en låg energiförbrukning. I klimatskalet så kan detta lösas genom tjock 

isolering med lågt U-värde och smarta anslutningar mellan konstruktionsdelar så att köldbryggor 

minimeras. Men värmeförsörjningen till byggnaden bör också vara energismart, d.v.s. den bör vara 

förnyelsebar, återvinningsbar och ha liten eller ingen effekt på miljön. Nedan presenteras några 

värmeförsörjningssystem som brukar tillämpas i lågenergihus. 

5.1 Värmepumpar 
En värmepumps funktion är att använda sig av lagrad värmeenergi från t.ex. bergvärme, ytjordvärme 

och grundvatten med mera. Vilken av dessa lagringstyper som är bäst beror på byggnadens 

utformning, geografiskt läge och energibehov. Man skulle kunna säga att en värmepump fungerar 

som ett kylskåp fast tvärtom. I ett kylskåp transporteras värme ut ifrån skåpet men en värmepump 

transporterar in värme i byggnaden.
 54 

Värmepumpar har en slinga, som oftast är fyllt av vatten och alkohol. Denna slinga kallas ibland för 

ett köldmedium och tar upp samt avger värme i olika delar av värmepumpen som presenteras nedan. 

Detta medium förångas vid lågt tryck och låg temperatur, medan det vid högre tryck och temperatur 

kondenserar.
55

I figur 5.1 visas alla delar i en värmepump.
56

 Värmepumpen består av följande fyra 

huvuddelar som köldmediet passerar: 

Förångare 

Värmen som finns lagrad i t.ex. berggrunden, marken eller grundvattnet tas 

upp men en slang som oftast är fylld med vatten och alkohol för att förhindra 

frysning. Denna vätskeblandning omvandlas till kall ånga när den tagit upp 

värmen, köldmediet som nu är i form av ånga transporteras till 

kompressorn. 

Kompressor 

Denna del som är eldriven, höjer trycket när köldmediet 

passerar och därmed också temperaturen hos ångan. Nästa steg för 

köldmediet är vidare till kondensorn. 

Kondensor 

Den värmda ångan övergår till vätskeform hos kondensorn, som 

överför värmen till byggnadens värmesystem som kan vara t.ex. 

golvvärme eller radiatorer. 

Strypventil 

Efter att värmen transporterats till värmesystemet så passerar köldmediet strypventilen 

som sänker trycket och därmed temperaturen i vätskan.  På detta sätt så säger man att 

värme ”pumpas” från låg till hög temperatur med kompressorn. 

Hur bra en värmepump är beror på hur stor effekt man får ut i förhållande till den mängd energi som 

finns lagrad i marken och vilken eleffekt man behöver ha i kompressorn. Man brukar bedöma en 

värmepump efter dess värmefaktor Ԑ som även kallas COP (Coefficient Of Performance) som 

                                                   
54 Svepinfo - värmepumpar 
55 VVS-installationer 2010 
56 Compricer - värmepumpar 

Figur 5.1 värmepump 
översikt 
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beskriver förhållandet mellan utvunnen effekt och eleffekten som kompressorn har. COP- talet för 

värmepumpar beräknas enlig ekvation 5.1 nedan.
57

  

      
     

  
 

Där: 

Pf = upptagen värme vid förångaren [W] 

Pk = tillförd el till kompressorn [W] 

COP-värdet blir större när temperaturskillnaden mellan förångare och kondensor minskar. 

Storleksordningen för COP-värdet ligger mellan 3 – 5, en värmepump med ett COP-värde på 3 så får 

man ut 3 kWh värmeenergi när man tillfört 1 kWh elenergi.
 58

 Man kan då säga att två tredjedelar av 

energin man utvinner får man ”gratis” från värmekällan.
59

 

Idag finns det byggnader där man utnyttjar värmepumpar för att både värma och kyla byggnaden. Där 

är kyla tagen från mark eller sjöar, men i byggnader med stort kylbehov som t.ex. livsmedelsbutiker 

så räcker inte denna kyla. Andra tillämpningar för värmepumpar är när man lagrar värme under varma 

säsonger för att senare använda det under vinterperioden, exempel på dessa lagringar är akvifer och 

lagring i berggrunder.
 60

 

Hur mycket man tjänar på att ha en värmepump beror mycket på hur lång tid under året som den 

används, t.ex. byggnader i norra Sverige har längre eldningssäsonger har stor nytta av värmepumpar. 

Detta är för att de sparar en stor del av energikostnader på grund av att de kan utnyttja omgivande 

värme som finns nere i närliggande berg och mark etc. Eldningssäsongen är betydligt kortare i södra 

Sverige och därför blir inte värmepumpar lika lönsamma där.
61

 Oftast måste man kombinera en 

värmepump med någon form av elpatron eller annan tillsatsvärme för de dagar eller perioder under 

året då värmepumpen inte klarar av att leverera tillräcklig värme.
62

 Har man en byggnad med en 

värmepump som klarar ca 60 % av byggnadens effektbehov så täcker den nästan 90 % av 

energibehovet för uppvärmning och tappvarmvatten.
63

 

Nedan presenteras olika värmepumpar som används idag: 

Uteluftsvärmepump 

Denna värmepump tar tillvara på uteluften värme för att senare värma byggnaden. I detta system så är 

förångaren sammankopplad till ett luftvärmebatteri som är belägen utomhus som genom vilket 

uteluften går igenom och kyls ner. Detta system har dock en del brister även om uteluft är mycket 

tillgängligt, den största är att under vinterperioden då uppvärmningsbehovet är som störst så är 

uteluften som kallast. COP-värdet för värmepumpen blir då lågt eftersom differensen mellan 

förångare och kondensor blir hög. 

Idag finns det två typer av uteluftsvärmepumpar, luft-vatten och luft-luft. Ett luft-vatten system är 

kopplat till ett vattenburet värmesystem. I ett luft-luft system så värmer uteluftsvärmepumpen 

                                                   
57 VVS-installationer 2010  
58 Byggnader I energisystem 2013 
59 Svepinfo - värmepumpar 
60 Byggnader I energisystem 2013 
61 VVS-installationer 2010 
62 Byggnader I energisystem 2013 
63 VVS-installationer 2010 

Ekvation 5.1 
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inomhusluften direkt, detta system finns oftast i hus som är elvärmda och saknar ett vattenburet 

värmesystem. Luft-luftvärmepumpar kan även fungera tvärtom under sommaren och kyla huset om 

detta önskas. 
64

 

Ytjord- och sjövärmepump 

Båda dessa system har liknande utformning, de är bara placerade olikt varandra. En ytjordvärmepump 

har plastslangar placerade ca 0,5 m ner i marken som tar värme från marken. I ett 

sjövärmepumpsystem så är slangarna istället placerade på en sjöbotten. Fördelen med dessa system är 

att temperaturen i mark och under sjöar är relativt jämna under året om man jämför med 

uteluftstemperaturen.
65

 Ytjordvärmepumpar är dock känsliga för tjäle och köld och det är därmed 

mest lämpat för orter i södra Sverige. COP-värdet för en ytjordvärmepump ligger mellan 3-5.
66

 

För sjövärmepumpar kan det inte ibland räcka att bara bo nära en sjö, idealiskt hade varit att sjön har 

stillastående eller långsamt vatten för att värmepumpen ska fungera effektivt hela året.
67

 

Bergvärmepumpar 

Denna metod använder sig av den värme som finns lagrad nere i marken bland solid sten. För att en 

byggnad skall kunna ha en bergvärmepump så måste de geologiska förhållandena vara lämpliga, dvs 

att det finns närliggande berggrund. Principen är att man borrar ett hål ner i berggrunden där man 

placerar en s.k. köldbärare som är vatten med alkohol som i ytjord- och sjövärmepump. 

Frånluftsvärmepump 

Den värme som finns i frånluften i ventilationssystemet tas upp innan den lämna byggnaden. 

Eftersom inomhustemperaturen oftast ligger mellan 21-23 °C året om så blir därför COP-värdet högt. 

Detta system kopplas till byggnadens tappvarmvattenberedare, uppvärmningssystem eller både och. 

Nackdelen med detta system är att ventilationsflödet ut ur byggnaden oftast är lågt och därmed så kan 

inte värmepumpen täcka byggnadens årliga värmeeffektbehov. Det är därför vanligt att man 

kombinerar detta system med en annan värmekälla för att täcka byggnadens värmebehov.
68

 

5.2 Sol som värmekälla 
Under ett år strålar det in ca 900 – 1000 kWh/m

2
 solenergi på horisontella ytor i Sverige som kan tas 

till vara på som el- och värmeenergi. När solfångare installeras i hus eller lokaler så kopplar man 

antigen dessa till ett vattenburet system t.ex. radiatorer eller till uppvärmning av tappvatten. Viktigt 

att veta skillnaden på solfångare och solceller, solfångare producerar värmeenergi till 

uppvärmningssystemet och solceller elenergi till byggnadens elektriska apparater.
69

 Det finns 

huvudsakligen två olika sorters solfångare, dessa är vakuumrör och plana solfångare. Dessa 

solfångare kan placeras på tak och fasad. De kan även förekomma i större system som på ängar eller 

andra plana ytor med lite skugga.
70

  

Vakuumrör 

Vakuumrör är uppbyggda av ett antal glasrör som är helt tomma på luft. Det är dessa rör som tar upp 

                                                   
64 VVS-installationer 2010 
65ibid 
66 Värmepumpar - ytjordvärmepumpar 
67 Värmepumpar - sjövärmepumpar 
68 ibid 
69 VVS-installationer 2010 
70 ibid 
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solstrålningen som också kallas för absorbatorn. Varje rör har i ena ändan ett kopparrör anslutet och 

detta rör har en fryssäker vätska som oftast är en glykollösning. Kopparrören är vidare kopplade till 

en kassett, denna del är kopplat till en ackumulatortank som sedan leder värmen till värmesystemet.
71

 

Vakuumrör brukar oftast producera mer värmeenergi än vad plana solfångare gör per kvadratmeter 

men de är även dyrare.
72

 

Plana solfångare 

Dessa solfångare är uppbyggda av följande delar nerifrån och upp: 

 Bottenplatta 

 Isolering 

 Diffussionsspärr 

 Absorbator – tar upp värme från solstrålningen 

 Konvektionshinder 

 Antireflexbehandlat glas 

Precis som i vakuumrör så består absorbatorerna i plana solfångare av rör med en glykollösning.  

I Sverige så kan solfångare maximalt täcka 25-30 % av byggnaders totala årsenergibehov för både 

tappvarmvatten och uppvärmning.
73

 På grund av detta så måste man komplettera årsenergibehovet 

med någon annan energikälla. Om solfångare ska användas i större omfattning så krävs det att man 

har en ackumulatortank ansluten som lagrar värmeenergin från solstrålningen, vanligtvis så krävs det 

50 - 100 liter per m
2
 solfångaryta.

74
 Man kan också lagra värmen från solfångarna i byggnadens 

stomme, t.ex. som energilager i betongplattan. Det som är viktigt för att solfångare ska bli lönsamma 

kostnadsmässigt är att man kan effektivt och hållbart lagra, omvandla och bruka solenergin.
75

 

 

  

                                                   
71 Solarlab - vakuumsolfångare 
72 VVS-installationer 2010 
73 ibid 
74 ibid 
75 Byggnader I energisystem 2013 
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Material Värmekapacitet [c/kJkg-1K-1]

Betong 0,90

Tegel 0,80

Trä 0,40

Järn 0,45

Tjocklek [m] Längd [m] luftens temp °C (från plattan) Lagrad energi [kWh]

0,06 3 29,5 0,212

0,1 3 29,2 0,217

0,06 9 26,6 0,866

0,1 9 25,7 0,885

5.3 Energilager 

Denna teknik som går ut på att lagra värmeenergi i en byggnads betonggrund är relativt ny och håller 

idag på att testas. Principen är enkel, genom att slingor fyllda med vätska eller luft finns placerade i 

betongplattan och ska betongen absorbera det mesta av värmen.
76

 Under dagtid, speciellt under 

sommarperioder är uppvärmningsbehovet i byggnader låga samtidigt som soltimmarna är många. Det 

blir därmed obalans, därför är tanken med energilagring att man ska kunna tillvarata värmeenergin 

från solen via t.ex. solfångare under dagen för att sedan kunna värma byggnaden under natten då 

uppvärmningsbehovet är större.  

Betong är det byggnadsmaterial som är bra lämpat att 

använda för värmelagring då dess värmekapacitet 

(förmåga att lagra värmeenergi) är högre än många 

andra material. Värmekapaciteten för några vanliga 

byggnadsmaterial visas i tabell 5.1 där värden från 

”Tillämpad byggnadsfysik”(2010) av Bent-Åke Petersson. Material som betong och tegel har nästan 

dubbelt så hög värmekapacitet än trä och järn.  

Vätskan eller luften som slingorna i energilagret är fyllda med pumpas igenom system för att värmen 

ska kunna transporteras in och ut från betongplattan. På detta sätt används värmen från energilagret 

när behovet finns. Hur mycket energi som kan lagras i plattan beror dels på byggnadens 

rumstemperatur om energilagret är kopplat till värmeåtervinning från ventilationssystemet, 

solpanelernas omfattning om dessa är inkopplade och tjockleken på energilagret. I ett test gjort i 

Concordia University, Kanada 2009 försökte man få fram exakta värden på hur mycket energi som 

lagras i energilager med olika tjocklekar, längder och alla slingor var luftfyllda. Resultatet av deras 

test kan ses i tabell 5.2, i den kan det konstateras att med ökad tjocklek och längd på energilagret så 

kan man lagra en större mängd energi.
77

 Dock visar inte detta test hur mycket av den lagrade energin 

som kan utvinnas till att värma en byggnad. 

 

 

  

                                                   
76 Solar Energy, nr 11, “Modeling, design and thermal performance of a BIPV/T system part 2”  
77 Solar Energy, nr 11, “Modeling, design and thermal performance of a BIPV/T system part 2” 

Tabell 5.2 

Tabell 5.1 
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5.4 Till- och frånluftsventilation med återvinning – FTX-system 

Principen med denna teknik är att man tillvaratar den värme som finns i frånluften i byggnaden. 

Luften värms när den kommer in i byggnaden genom människor, armaturer och framförallt 

byggnadens uppvärmningssystem så finns det mycket värme att återvinna ur frånluften. FTX-system 

består vanligen (beroende på kraven) av följande delar
78

: 

 Uteluftsintag 

 Spjäll 

 Luftfilter 

 Luftvärmare  

 Luftkylare 

 Fläkt 

 Värmeväxlare 

 Ljuddämpare 

Det är värmeväxlaren i systemet som gör det möjligt att återvinna värmen i frånluften, de vanligaste 

värmeväxlarna är roterande-, vätskekopplade-batterivärmeväxlare och plattvärmeväxlare. Hur bra en 

värmeväxlare är beror på dess temperaturverkningsgrad, detta är en apparatkonstant som bestäms av 

den värmeväxlande ytans storlek och värmeövergångstalen på båda sidor om den värmeöverförande 

ytan bland annat. Den roterande värmeväxlaren har ett roterande plåthjul med många små kanaler, när 

den varma frånluften passerar hjulet under rotation så lagras värmen i plåten. Värmen avges sen till 

den kalla uteluften när hjulet vrids runt sin axel. Temperaturverkningsgraden för denna typ är ca 85 

%.  

I en plattvärmeväxlare så passerar istället frånluften tunna parallella metallplåtar vars 

värmeledningsförmåga är hög. Mellan plåtarna bildas det i sig smala springor där frånluften strömmar 

i en riktning och uteluften i motsatt riktning då sker ett värmebyte mellan uteluften och frånluften. 

Temperaturverkningsgraden för denna värmeväxlare är ca 50 – 60 %. Den tredje typen, 

vätskekopplad värmeväxlare (även kallat batterivärmeväxlare) består av två luftbatterier som är 

ihopkopplade med en vätskekrets. Batterierna sitter i aggregatet. Genom vätskekretsen så cirkulerar 

vatten mellan batterierna med hjälp av en pump. Det ena batteriet tar värme från frånluften och 

skickar värmen till det andra batteriet med en pump där värmen avges till tilluften. 

Temperaturverkningsgraden för denna värmeväxlare är ca 50 %.
79

 

Med ett FTX-system är det möjligt att energibehovet för eftervärmning av tilluften minskas med 

omkring 80 % och detta är då möjligt med hjälp av värmeväxlare. Dock kräver ett FTX-system 

mycket elenergi till fläktar, filtren måste bytas med jämna mellanrum och systemet kräver relativt 

mycket plats och skötsel. Därför är det vanligast att installera FTX-system i större byggnader såsom 

kontor och industrier.
80
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79 ibid 
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6. Beräkningar 

6.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras utvalda beräkningar och en beskrivning av de aktuella förskolorna. Viktiga 

faktorer om dess design och energiprestanda beskrivs också. Framtagen information används i 

följande energiberäkningar för att få fram skolans aktuella energianvändning och sedan se hur 

andelen köpt energi ökar då man byter värmeförsörjningssystem. Detta ska även visa hur byggnaden 

förhåller sig till de olika kraven i Sverige utifrån de olika värmeförsörjningsmetoderna. 

6.2 Objektbeskrivning 

6.2.1 Österskolan 

Fastighetsbeteckning: Österskolan 

Adress: Mossavägen 32 

 247 32 Södra Sandby 

Denna förskola i Lunds kommun har analyserats, skolan är en om- och tillbyggnad och den är 

projekterad enligt Miljöprogram SYD miljöklass A. För mer detaljerad beskrivning se bilaga 1. 

Österskolan finns i Södra Sandby, då skolan varit i dåligt skick en längre tid med höga fukthalter i 

grunden. Den befintliga byggnaden har krypgrund och tillbyggnaden kommer ha en 

grundkonstruktion av typen platta på mark med underliggande isolering. Befintlig byggnad är uppförd 

huvudsakligen i ett plan. Över den norra delen finns en kallvind som används som 

installationsutrymme. Den befintliga byggnaden inrymmer grupprum, lärosalar, 

administrationslokaler, gymnastiksal med omklädningsrum och duschrum. Tillbyggnaden kommer 

också vara i ett plan och inrymma lärosalar, grupprum, gemensamutrymmen, ateljéer och 

administrativa lokaler. Efter ombyggnad så skall den befintliga byggnaden ha tillagningskök, matsal, 

elevvård, grupprum och bibliotek.  

Efter om- och tillbyggnaden så kommer skolan ha en total yta på 1740 m
2
. Beställarens krav är att 

byggnadens energisystem skall högst nå 50 kWh/m
2
, år, den uppfyller då kraven för Miljöprogram 

SYD: s krav för nivå A. Uppvärmningssystemet kommer bestå av solfångare, värmepump, el-kassett 
och värmeabsorberande solslingor. Ett så kallat energilager kommer även installeras i skolan 

betongplatta, syftet med detta lager är att lagra och återvinna värme från både solfångare och 

ventilation. 
 

Atemp: 1639 m
2
 

Omkrets: 237 m 

Antal personer: ca 115 - 130 st. 
 

Hela byggnaden kommer att ha golvvärme som huvudsaklig uppvärmning. Österskolans 

värmeförsörjningssystem består av en el-kassett, värmepump, värmeabsorberande solslingor och 

solfångare på taket. I nybyggnadens betongplatta kommer ett energilager att installeras, detta 

energilager både lagrar och återvinner energi från ventilation och solfångarna. Ventilationssystemet är 

anslutet till energilagret för att samla övertemperaturer från den dagliga verksamheten och utnyttja 

denna under natten.  

Skolan har också ett ytjordvärmesystem installerat, detta system är kopplat till skolans värmepump 

och består av slingor som är nedgrävda i trädgården som tar tillvara på markens överskottsvärme från 

solen. Antalet slingor är 6x400 m. Denna värme förs sedan in till husets värmesystem via slingorna. 

På taket sitter 25 m
2
 solpanel installerade i söder riktning vars genererade värme går till 
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tappvarmvatten. Det sista värmetillförande delen i uppvärmningssystemet är de solabsorberande 

slingorna som ska integreras i det inglasade pedagogiska uterummet. Det pedagogiska uterummet 

fångar in solvärme genom det glasade taket, värmen som uppstår ska sedan tas tillvara på genom 

värmeslingor i väggar och golv. Rummet i sig blir som en solfångare.  

Ventilationssystemet i Österskolan kommer bestå av ett FTX-system med roterande värmeväxlare 

med en temperaturverkningsgrad på 85 % och ett SFP-tal på 1,5 kW/m
3
,s. Övertemperaturer i 

frånluften kommer att tas till vara på genom att värmeväxlaren flyttar värmen till energilagret i 

grundplattan. Denna anslutning skall förhoppningsvis (om energilagret fungerar) göra att 

återvinningen ser till att det alltid är en jämn temperatur i byggnaden då energi från grundplattan 

antingen tar eller ger energi till återvinningen.  Denna energilagring gör att byggnaden får ett bidrag 

av värme när väl temperaturen i skolan sjunker. För mer ingående presentation av Österskolan se 

bilaga 1. 

6.2.2 Teknikförskolan  

Fastighetsbeteckning: Teknikförskolan 

Adress: Mårtenshusgatan 10  

302 51 Halmstad 

Teknikförskolan är belägen på Mårtenshusgatan 10 i Halmstad. Förskolan består av två byggnader 

som är sammankopplade med en inglasad gångpassage som inte är uppvärmt. Ena byggnaden är äldre 

och mindre till ytan medan den större byggnaden är uppförd 2010. Den nyare byggnaden är mer 

välisolerad och har dess fönster och dörrar har bättre U-värde än den äldre. Beställaren till den 

nybyggnationen av Teknikförskolan angav att det var BBR:s krav på specifik energianvändning som 

skulle uppfyllas. Totalt så befinner sig ca 90 personer i förskolan under arbetstid, barn och personal. 

Förskolan värms primärt av fjärrvärme men förskolan har också ett FTX-system för att tillvarata 

värme i frånluften.  

Den tempererade arean Atemp är 1273 m
2
 och rumshöjden är 2,7 m.  

Grundkonstruktionen är en platta på mark av betong med underliggande isolering,   
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6.2.3 Kravuppfyllelser 

Skolan ska uppfylla miljöprogram SYD: s kriterier för miljöklass A som hänvisar till de krav som 

ställs på passivhus enligt FEBY utöver de krav BBR ställer. Följande beräkningar har gjorts för hand 

enligt de ekvationer och tabeller som FEBY och BBR ställt upp. För mer detaljerade beräkningar se 

bilaga 6. 

FEBY: s krav 

Värmeförlustfaktor (VFTDVUT) 

VFTDVUT för Klimatzon 3 = 15 W/m
2
Atemp   

VFTDVUT för Österskolan = 21,7 W/m
2
Atemp   Se bilaga 6 

21,7 > 15: Österskolan uppfyller inte kravet för värmeförlusttalet enligt FEBY: s kravspecifikation. 

Levererad energi: 

Maximal mängd levererad energi för lokaler i klimatzon 3 är 25 kWh/m
2
,år. Skolan är även större än 

400 m
2
 och får därför inget extra tillägg. 

BBR:s krav: 

Då beräkningarna genomförts i två fall, ett där förskolan använder sitt dimensionerande system och 

ett fall då de köper in värme direkt så kommer BBR ställa olika krav beroende på hur byggnaden får 

sin värme. Då skolan använder sitt dimensionerande värmesystem så klassas den som elvärmd lokal 

och då den köper in värme så klassas den som icke-elvärmd lokal. 

BBR krav på lokalers specifika energianvändning i klimatzon 3 är 55 kWh/m
2
, år plus tillägg då 

uteluftsflödet av utökade hygienska skäl är större än 0,35 l/s per m
2
 i temperaturreglerade utrymmen. 

Där qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen och får högst 

tillgodoräknas upp till 1,0 l/s per m
2
 enligt tabell 4.2. Icke-elvärmda lokaler får använda 80 kWh/m

2
, 

år plus tillägg då uteluftsflödet av utökade hygienska skäl är större än 0,35 l/s per m
2
 i 

temperaturreglerade utrymmen. Byggnadernas specifika energianvändning får maximalt då vara: 

Österskolan: 

Beräkning 1: Dimensionerat system  61,8 kWh/m
2
, år  Se bilaga 7 

Beräkning 2: Endast köpt energi  90,5 kWh/m
2
, år - 

Teknikförskolan: 

Beräkning 1: Dimensionerat system  90,5 kWh/m
2
, år  Se bilaga 7 

Beräkning 2: Värmepump,solpanel, FTX-System 61,8 kWh/m
2
, år -  
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6.4 Isover Energi 3 beräkningar 

 

6.4.1 Allmänt 

Isover energi 3 är ett beräkningsprogram vars syfte är att se om en byggnad uppfyller de krav som 

BBR ställer på värmeisolering och energianvändning. Datorprogrammet är framställt av företaget 

Saint-Gobain Isover AB, i detta projekt är det version 3.0.4 som jag har haft tillgång till. Detta 

program beräknar: 

 Värmegenomgångskoefficienter, U-värden för byggnadsdelar 

 Värmegenomgångskoefficienter ψ-värden för de mest förekommande linjära köldbryggorna 

 Genomsnittligt värmegenomgångskoefficient Um-värde 

 Byggnadens beräknade specifika energianvändning 

Isover Energi 3 är mest lämpat att använda då man vill få ett värde på byggnadens täthet, detta för att 

det finns brist på detaljer och hantering i installationsdata, Isover tar t.ex. inte hänsyn till fastighetens 

driftstider. Detta gör att det beräknade resultatet på specifik energianvändning kommer skilja sig från 

det verkliga. I detta projekt har jag valt att använda Isover energi 3 till beräkning av Um-värde och 

specifik energianvändning. 

6.4.2 Österskolan resulterande Um-värde från Isover Energi 3 

Nedan presenteras de Um-värden programmet beräknat för Österskolans till-, om- och hela 

byggnaden, för mer ingående presentation se bilaga 2. 

  Resultat från Isover BBR: s krav (BBR 19) 

  [W/m2,˚C]  [W/m2,˚C]  

Befintlig byggnad 0,21  0,60 Se bilaga 2 

Tillbyggnad  0,16  0,60 - 

Hela byggnaden 0,18  0,60 - 

6.4.3 Österskolan specifik energianvändning från Isover Energi 3 

Indatan i Isover är tagen från Energimyndighetens rapport ”Energianvändning & innemiljö i skolor 

och förskolor – Förbättrad statistik i lokaler, STIL2” med genomsnittliga värden för 

verksamhetsenergi och fastighetsenergi för förskolor. I Isover är också antalet personer i byggnaden 

begränsat till 100 stycken vilket också måste ta hänsyn till i resultatet då Österskolan i genomsnitt har 

mellan 115 -130 personer. 

Nedan presenteras beräknad specifik energianvändning och installerad eleffekt för hela Österskolan, 

med de två valda värmeförsörjningssystemen, den dimensionerande och en där värmen levereras till 

skolan. Isover kan inte räkna med Österskolan energilager på grund av det är en relativt ny teknik. För 

mer ingående presentation se bilaga 3 och även bilaga 7 för justerade BBR- krav. 
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Beräkning 1: dimensionerat systemet: 

   Resultat från Isover BBR: s krav   

Specifik energianvändning        20 kWh/m2,år 61,8 kWh/m2,år Se bilaga 3  

 

Beräkning 2: endast köpt energi: 

  Resultat från Isover BBR: s krav    

Specifik energianvändning          68 kWh/m2,år 90,5 kWh/m2,år Se bilaga 3  

Kommentar: I beräkningen där skolan endast köper in energi till uppvärmning så klassar Isover 

Energi 3 byggnaden som icke eluppvärmd och ställer därför annorlunda krav på specifik 

energianvändning och installerad eleffekt. Men trots detta så uppfyller den beräkningen krav satta av 

BBR med ca 25 %. I den beräkningen var inte byggnadens FTX-system heller inte inräknat då ett 

sådant system ses som en energisparande åtgärd. 

6.4.4 Teknikförskolan resulterande Um-värde från Isover Energi 3 

Nedan presenteras de Um-värden programmet beräknat för Teknikförskolan, för mer ingående 

presentation se bilaga 2. 

  Resultat från Isover BBR: s krav (BBR 19) 

  [W/m2,˚C]  [W/m2,˚C]  

Teknikförskolan 0,25  0,60 Se bilaga 2 

  

6.4.5 Teknikförskolan specifik energianvändning från Isover Energi 3 

Indata i Isover är tagna från Energimyndighetens rapport ”Energianvändning & innemiljö i skolor 

och förskolor – Förbättrad statistik i lokaler, STIL2” med genomsnittliga värden för 

verksamhetsenergi och fastighetsenergi för förskolor. I teknikförskolan vistas ca 90 personer dagligen 

och överskrider då inte Isovers gräns på 100 personer som i Österskolans fall. 

Även här kommer två beräkningar göras, en med Teknikförskolans dimensionerande värmesystem, 

fjärrvärme och FT-system. I den andra beräkningen så räknar man är solpaneler och 

ytjordvärmepump inräknat för att se hur mycket energi som kan sparas in genom dessa installationer. 

Både solpanelerna och ytjordvärmepumpen kommer vara i samma storlek som för Österskolan för att 

få en rättvis jämförelse.  

Beräkning 1: dimensionerat systemet: 

   Resultat från Isover BBR: s krav   

Specifik energianvändning        59 kWh/m2,år 80 kWh/m2,år  Se bilaga 3  
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Beräkning 2: Teknikförskolan med solpanel, ytjordvärmepump och FTX-system 

  Resultat från Isover BBR: s krav    

Specifik energianvändning          29 kWh/m2,år 55 kWh/m2,år  Se bilaga 3  

Kommentar: Som i beräkningen för Österskolan så klassar Isover beräkning 2 som att byggnaden är 

eluppvärmd. I båda beräkningarna så uppfylls BBR:s krav med goda marginaler. 

6.5 VIP Energy- beräkningar 

6.5.1 Allmänt6.5.4 

VIP- Energy är ett datorprogram som beräknar energiförbrukning i byggnader. Programmet är 

framtaget av Structural Design Software in Europé AB och versionen som jag har tillgång i detta 

projekt är VIP 2.1.2 . VIP-Energy är avsett för beräkning av en byggnads energiförbrukning under en 

tidsperiod som vanligtvis omfattar ett år men även kortare perioder kan beräknas. Energiflöden 

beräknas med hänsyn till påverkan av klimatfaktorerna lufttemperatur, sol vind och luftfuktighet. 

Varierande krav på rumstemperatur och luftväxling styr beräkningen. 

Valet av indata i programmet kan göras på två sätt, katalogdata och indata. Katalogdata är data som 

kan återanvändas i flera beräkningsobjekt då det finns lagrat i programmet och indata är specifikdata 

för det aktuella objektet. VIP jämför beräknade värden för specifik energianvändning och Um-värde 

med aktuella krav ställda av BBR vilket i denna version är BBR 19. I VIP kan man inte lägga in 

värden för energilager såsom Österskolan har då denna typ av värmelagring är okänt för programmet. 

Detta program har jag använt för att beräkna specifik energianvändning och genomsnittligt Um-värde 

för Österskolan. Österskolans energilager kan inte räknas med i VIP och därför kommer resultatet 

avvika från det verkliga. Nedan presenteras resultaten av beräkningar utförda i VIP och för mer 

detaljerad information se bilaga 4. 

6.5.2 Österskolans resulterande Um-värde från VIP-Energy 

Genomsnittligt Um-värde för hela byggnaden 

Resultat VIP-Energy 0,173 W/m
2
,K  Se bilaga 4 

BBR: s krav (BBR 19) 0,60 W/m
2
,K  

 

6.5.2 Österskolan specifik energianvändning från VIP-Energy 

Beräkning 1: dimensionerat system (solpanel, ytjordvärmepump och FTX-system). 

 

Specifik energianvändning:    

Resultat VIP-Energy 36 kWh/m
2
, år  Se bilaga 4 

BBR: s krav (BBR 19) 61,8 kWh/m
2
, år 

 

Mängd ”köpt” energi: För att lättare se hur mycket energi byggnaden sparar med sitt dimensionerande 

värmesystem så lägger vi ihop resultaten från VIP i tabell 6.1, se nästa sida 
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Tabell 6.1 Energibesparing från solfångare, värmepump och FTX-system Österskolan beräkning 1 

 

Räknar man in energibesparingen från ventilation och solfångare blir resultatet följande: 

Specifik energianvändning Krav BBR Krav FEBY  

                  [kWh/m
2
,år]      -        - 

VIP-Energy  17,2    61,8      25 

Beräkning 2: endast köpt energi (Värme levereras direkt till byggnaden). 

Specifik energianvändning: 

Resultat VIP-Energy 60 kWh/m
2
,år  Se bilaga 4 

BBR: s krav (BBR 19)  90,5 kWh/m
2
,år Se bilaga 7 

 

6.5.3 Österskolans specificerade energiflöden  

I tabell 6.2 presenteras resultaten av de årliga specifika energiflödena för beräkning 1: dimensionerat 

system och beräkning 2: Endast köpt energi. 

Tabell 6.2 Specificerade energiflöden för Österskolan beräkning 1 och 2 

Värmeförsörjningssätt Återvinning 

ventilation 

Återvinning 

Värmepump 

Solfångare Personvärme Processenergi 

i rumsluft 

Värmeförsörjning Elförsörjning 

 [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Dim. Värmesystem 36210 1807 4432 35747 48457 3095 48132 

Endast köpt energi 0 0 0 35747 48457 31545 49333 

 

6.5.4 Teknikförskolans resulterande Um-värde från VIP-Energy 

Genomsnittligt Um-värde för hela byggnaden 

Resultat VIP-Energy 0,283 W/m
2
,K  Se bilaga 4 

BBR: s krav (BBR 19) 0,60 W/m
2
,K  

 

6.5.5 Teknikförskolans specifik energianvändning från VIP-Energy 

Beräkning 1: dimensionerat system (fjärrvärme plus FTX-system). 

Specifik energianvändning:    

Resultat VIP-Energy 99 kWh/m
2
, år  Se bilaga 4 

BBR: s krav (BBR 19) 90,5 kWh/m
2
, år 

Återvinning ventilation Återvinning VP Solfångare Specifik energianvändning Köpt energi

[kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år]

22,0 1,1 2,7 43 17,2
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Mängd ”köpt” energi: För att lättare se hur mycket energi byggnaden sparar med sitt dimensionerande 

värmesystem så lägger vi ihop resultaten från VIP i  tabell 6.3, se nedan 

Tabell 6.3 Energibesparing från solfångare, värmepump och FTX-system för Teknikförskolan beräkning 1 

Återvinning 

ventilation 

Återvinning 

värmepump 

Solfångare Specifik 

energianvändning 

Köpt energi 

[kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] 

51,7 0 0 99 47,3 

 

Räknar man in energibesparingen från ventilation och solfångare blir resultatet följande: 

Specifik energianvändning Krav BBR   

                  [kWh/m
2
,år]      -         

VIP-Energy  47,3    90,5      

 

Beräkning 2: Teknikförskolan med solpaneler, ytjordvärmepump och FT-system. 

Specifik energianvändning: 

Resultat VIP-Energy 80 kWh/m
2
,år  Se bilaga 4 

BBR: s krav (BBR 19)  61,8 kWh/m
2
,år Se bilaga 7 

Mängd ”köpt” energi se nedan i tabell 6.4 

Tabell 6.4 Energibesparing från solfångare, värmepump och FTX-system för Teknikförskolan beräkning 2 

Återvinning 

ventilation 
Återvinning 

värmepump 
Solfångare Specifik 

energianvändning 
Köpt energi 

[kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] 

43,7 9,5 2,24 80 24,6 

 

Räknar man in energibesparingen från ventilation och solfångare blir resultatet följande: 

Specifik energianvändning Krav BBR   

                  [kWh/m
2
,år]      -         

VIP-Energy  24,6    90,5 

 

6.5.6 Teknikförskolans specificerade energiflöden  

Nästa sida presenteras de årliga specifika energiflödena för beräkning 1: dimensionerat system och 

beräkning 2: med solpanel, ytjordvärmepump och FTX-system i tabell 6.5. 
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Tabell 6.5 Specifika energiflöden för Teknikförskolan beräkning 1 och 2. 

Värmeförsörjningssätt Återvinning 

ventilation 

Återvinning 

Värmepump 

Solfångare Personvärme Processenergi 

i rumsluft 

Värmeförsörjning Elförsörjning 

 [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Dim. Värmesystem 65754 0 0 31087 42487 94814 57487 

Endast köpt energi 55661 3041 3082 21119 27934 63886 55487 

 

6.6 FEBY – beräkning av värmeförlusttal 

Österskolan ska uppfylla FEBY:s krav för passivhus och ett av dessa krav är att ha ett tillräckligt lågt 

värmeförlusttal VFTDVUT.  

Krav FEBY, klimatzon 3 15 W/m
2
Atemp    

VFTDVUT för Österskolan  21,7 W/m
2
Atemp   Se bilaga 6 

21,7 > 15: Österskolan uppfyller inte kravet för värmeförlusttalet enligt FEBY: s kravspecifikation. 
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7. Resultat och analys  
I detta kapitel redovisas resultat från undersökningar av två olika värmeförsörjningssystem, 

genomsnittligt Um-värde för Österskolan och teknikförskolan i förhållande till ställda energikrav 

tillsammans med en sammanställd intervju med projektledaren för Österskolan. 

7.1 Resultat och analys av beräkningar 

Österskolan: 

Genomsnittligt Um-värde: 

  Um-värde Krav BBR 

  [W/m
2
,K]       - 

Isover Energi 3 0,18     0,60 

VIP-Energy  0,173     0,60  

Resultaten varierar av den orsaken att datorprogrammen hanterar indata annorlunda. Enligt resultaten 

så uppfyller förskolan BBR: s krav på Um-värde och är ca 70 % mindre än vad det måste vara. För att 

se hur Österskolans Um-värde påverkar dess specifika energianvändning så måste det jämföras med 

resultaten från beräkning 1 och 2.  

Beräkning 1: dimensionerat system 

Denna beräkning jämförs med de krav som ställts av Miljöprogram SYD genom FEBY och BBR. 

Beräkning 1 genomfördes för att man tydligt ska se vilka tekniker man har använt för att öka 

energibesparingen i förskolan. Beräkningen utfördes i två datorprogram, Isover Energi 3 och VIP-

Energy för att se den totala specifika energianvändningen. Eftersom förskolan inte är färdigställd och 

inte är i drift så har jag inte kunnat genomföra en normalårskorrigering. Resultaten från de båda 

beräkningsprogrammen presenteras nedan.  Mer ingående presentation finns under bilaga 3 och 4.  

Specifik energianvändning Krav BBR Krav FEBY  

                  [kWh/m
2
,år]      -        - 

Isover Energi 3 20    61,8      25 

VIP-Energy  17,2    61,8      25 

Ingen av datorprogrammen ovan är kapabla att hantera energilager och de har därför inte kunnat 

räkna med den energibesparingen. Då kan man inte heller räkna med den energin de vill ta tillvara på 

i förskolans pedagogiska uterum. Resultaten skiljer sig bland annat på grund av att de hanterar indata 

och drifttider på olika sätt. Båda uträkningarna visar att förskolan klarar krav satta av BBR med stora 

marginaler. De visar också att den uppfyller FEBY: s krav på årlig levererad energi med ca 5 

kWh/m
2
,år och då är inte energilagret inräknat så därför kan man anta att den verkliga 

energianvändningen är mindre. Eftersom det inte finns konkret data över hur mycket man kan få ut av 

den lagrade energin så kan man inte få ett utförligt svar förrän man genomfört en 

normalårskorrigering på Österskolan. 
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Beräkning 2: endast köpt energi 

Denna beräkning jämförs med de krav ställda av BBR och inte med Miljöprogram SYD: s då 

beräkningens syfte är att se om Österskolan endast med sitt klimatskal kommer uppfylla BBR: s 

krav.. Resultaten från Isover och VIP presenteras nedan. Mer ingående presentation finns under bilaga 

3 och 4. 

Specifik energianvändning           Krav BBR 

              [kWh/m
2
,år]                            - 

Isover Energi   68            90,5 

VIP-Energy  60            90,5 

I dessa beräkningar har kraven på energianvändning från BBR korrigerats eftersom byggnaden 

förskolan i detta fall köper in sin värme och klassas då som en icke elvärmd lokal och följer då kraven 

i tabell 3.1. Resultaten från de båda programmen skiljer sig med 8 kWh/m
2
,år vilket beror på att de 

båda hanterar indata på olika sätt och detaljgrad. Den största skillnaden är att VIP, som i beräkning 1, 

räknar med förskolan driftstider till skillnad från Isover. 

Tabell 7.1Specifika energiflöden för Österskolan beräkning 1 och 2. 

Värmeförsörjningssätt Återvinning 

ventilation 

Återvinning 

Värmepump 

Solfångare Personvärme Processenergi 

i rumsluft 

Värmeförsörjning Elförsörjning 

 [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Dim. Värmesystem 36210 1807 4432 35747 48457 3095 48132 

Endast köpt energi 0 0 0 35747 48457 31545 49333 

 Men i de båda resultaten klarar BBR: s krav med stora marginaler, det är nästan att de klarar de krav 

som ställs på elvärmda lokaler i klimatzon 3 (tabell 3.2): 55 kWh/m
2
,år + tillägg för hygieniska skäl 

vilket i detta fall ger 61,8 kWh/m
2
,år. Denna gräns skulle uppnås i detta fall om solpaneler och ett 

ventilationssystem med återvinning installeras om man ser i specificerade energiflöden från VIP (se 

tabell 7.1 ovan), där återvinning från ventilation och energi från solpaneler sparar totalt ca 38 MWh/år 

som blir ca 23,2 kWh/m
2
,år. 

Subtrahera resultaten från Isover och VIP med den besparingen så fås följande specifika 

energianvändning: 

 Specifik energianvändning Krav BBR (elvärmda lokaler) 

       [kWh/m2,år]                                     - 

Isover Energi           45,4                 55 

VIP-Energy           38                 55 

Båda resultaten uppfyller BBR: s krav för elvärmda lokaler trots att skolan nu får sin värme levererad, 

notera att kraven från BBR inte har korrigerats för hygieniska skäl. Dessa resultat från beräkning 2 

visar att Österskolans klimatskal som gör att förskolan uppfyller BBR: s krav.  

Österskolan Um-värde, vilket är den parameter som anger hur bra isolerat dess klimatskal är, visade 

sig vara ett väldigt lågt och bra värde jämfört med krav från BBR. Det tydliggörs med resultaten från 

beräkning 2 att teoretiskt skulle Österskolan uppfylla BBR: s krav utan sina energieffektiva system 

och genom att installera energisparande system såsom solpaneler och ventilationssystem med 
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värmeåtervinning klara av att uppfylla krav ställda på elvärmda lokaler.  

Värmeförlustalet 

Krav FEBY, klimatzon 3 15 W/m
2
Atemp    

VFTDVUT för Österskolan  21,7 W/m
2
Atemp   Se bilaga 6 

21,7 > 15: Österskolan uppfyller inte kravet för värmeförlusttalet enligt FEBY: s kravspecifikation. 

Detta trots att skolans Um-värde är lågt, dock säger FEBY tydligt i sina kravspecifikationer att 

värmeförlusttalet inte är en dimensionerande parameter utan endast viktigt i beställarens 

kravspecifikation. Det får därför antas att man vid projektering av Österskolan prioriterat 

värmeförsörjningen framför klimatskalet, vilket enligt beräkning 1 lyckades understiga FEBY: s 

energikrav med 5 kWh/m
2
,år. Vidare visar det sig i beräkning 2 att Um-värdet, som är en viktig del av 

värmeförlusttalet, var tillräckligt för att Österskolan uppfyller BBR: s krav för energianvändning. I 

beräkning 2 når dock inte förskolan upp till FEBY: s krav. 

Teknikförskolan 

Genomsnittligt Um-värde: 

  Um-värde Krav BBR 

  [W/m
2
,K]       - 

Isover Energi 3 0,25     0,60 

VIP-Energy  0,283     0,60 

Resultaten varierar av den orsaken att datorprogrammen hanterar indata annorlunda, precis som i 

resultaten från Österskolan. Enligt resultaten så uppfyller förskolan BBR: s krav på Um-värde och är 

ca 45 % mindre än vad det måste vara enligt BBR.  Även här måste Um-värdet jämföras med 

resultaten av dess specifika energianvändning från beräkning 1 och 2 för att se hur stor inverkan det 

har. Resultaten från de båda beräkningsprogrammen presenteras nedan.   

Beräkning 1: dimensionerat system 

Teknikförskolan är dimensionerat att uppfylla BBR:s krav till skillnad från Österskolan och därför 

kommer resultaten från beräkning 1 bara jämföras med deras krav. Resultaten ska visa om 

Teknikförskolans valda värmesystem och byggnadsmaterial är tillräckligt för att klara dessa. Mer 

ingående presentation finns under bilaga 3 och 4. 

Specifik energianvändning Krav BBR  

                  [kWh/m
2
,år]      -       

Isover Energi 3 59    90,5       

VIP-Energy  47,3    90,5       

Resultaten skiljer sig bland annat på grund av att de hanterar indata och drifttider på olika sätt. Båda 

uträkningarna visar att förskolan uppfyller BBR:s krav med goda marginaler. En stor faktor som gör 

att förskolan gör det är dess FTX-system, denna gör att man kan återvinna 51,7 kWh/ m
2
 per år.  



Energieffektiva värmesystem 2014 
 

 
44 

Beräkning 2: Men solpaneler, ytjordvärmepump och FTX-system 

Här kommer resultaten att jämföras med FEBY:s krav för att se om Teknikförskolan uppfyller 

FEBY:s krav med fler energibesparande system som Österskolan. Mer ingående presentation finns 

under bilaga 3 och 4. 

Specifik energianvändning Krav BBR Krav FEBY  

                  [kWh/m
2
,år]      -        - 

Isover Energi 3 29    61,8      25 

VIP-Energy  24,6    61,8      25 

Resultaten från beräkning 2 skiljer sig en del även här på grund av datorprogrammens skillnader. Men 

de resultaten som presenteras visar att Teknikförskolan lyckas nästan uppfylla FEBY:s krav för 

passivhus när det gäller specifik energianvändning.  För en närmare jämförelse mellan beräkning 1 

och två får man analysera Teknikförskolan specificerade energiflöden i tabell 7.2: 

Tabell 7.2 Specifika energiflöden för Teknikförskolan beräkning 1 och 2. 

Värmeförsörjningssätt Återvinning 

ventilation 

Återvinning 

Värmepump 

Solfångare Personvärme Processenergi 

i rumsluft 

Värmeförsörjning Elförsörjning 

 [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] 

Dim. Värmesystem 65754 0 0 31087 42487 94814 57487 

Endast köpt energi 55661 3041 3082 21119 27934 63886 55487 

Här märks det att med energitillskott från ytjordvärmepumpen och solpanelerna gör det möjligt att 

ytterligare sänka sin energiförbrukning i Teknikförskolan. 

 

7.2 Resultat av intervju 
Nedan presenteras en sammanställning av en intervju med Christel Leveen, projektledare inom 

Lundafastigheter som äger och kommer driva Österskolan. Hela intervjun finns att läsa i bilaga 5. 

I intervjun med Christel Leveen, projektledare inom Lundafastigheter vars uppgift är att hantera 

beslut och beställning från barn- och skolhanteringen i Lundafastigheter. Orsaken bakom om- och 

nybyggnationen av Österskolan var dess begränsade storlek och dåliga skick. När skolan är 

färdigställd kommer det nya barnantalet vara 115 st. I väggarna på den befintliga delen var syllarna 

fuktiga vilket inte är förvånande då skolan är byggd på 1970-talet men det upptäcktes även PCB i 

fogar. Österskolan är inte den enda byggprojekt som Lundafastigheter genomfört enligt Miljöprogram 

SYD, de var en tid då alla deras projekt var tvungna att anmälas till Miljöbyggprogram SYD men i 

dagsläget så håller det på att bestämmas om nya byggprojekt endast ska uppnå klass Miljöbyggnad.  

Miljöbyggnad är en byggnadsklassificering som drivs av Sweden Green Building Council sedan 

2011. De är en ideell förening vars medlemmar är företag och organisationer inom den svenska 

fastighets- och byggnadsbranschen. Klassificeringen är utformad för de förhållanden som finns i 

Sverige och genom detta forma byggnader av hög kvalitet samtidigt som de har en effektivare 
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energianvändning. En Miljöbyggnad kan få betygen guld, silver eller brons beroende på ambitionen 

hos beställaren.
81

 

Att arbeta med Miljöprogram SYD har enligt Christel Leveen varit bra och dåligt. Hon säger att SYD: 

s krav på akustik i miljöklass A i version 2 är orimligt och ger en byggnad som är mindre hanterbar. 

Men när det gäller deras strängare energikrav så anger hon att de är svåra men inte omöjliga att uppnå 

genom innovativa lösningar. 

Vid frågan om vad som är viktiga faktorer att tänka på vid byggande av nya skolor och förskolor så 

var det mycket viktigt att bygga med sunda och miljöklassade material, gärna A eller B ur Sunda Hus 

databas. Detta för att få en hälsosam allergifri inomhusmiljö. Hon säger att ett bra material är bra då 

den är bra i alla avseenden gällande miljö d.v.s. under framställning, produktion och livstid.  

När det gäller just barn så säger Christel att man ska lägga stor vikt på de mjuka parametrarna som 

t.ex. hur ett barn upplever miljön omkring sig. Vid produktion av en skola eller förskola råder hon att 

man sätter sig på knä någon gång i ett rum i lokalen för att bättre förstå det ett barn ser. Detta för barn 

upplever att de flesta byggnader ”för vuxna” som extremt tråkiga.  

Under produktionstiden är det även vanligt att barnen är kvar i intilliggande byggnad eller i 

paviljonger på skolgården och just därför är det viktigt att man underrättar samtliga berörda om 

byggarbetsplatsen och även till byggarbetarna om barnen för att inga olyckor ska ske. 

När det gäller standardisering av energisnåla förskolor tycket Christel att det är fel att uttrycka sig just 

så för förskolor. Hon säger att i Lunds kommun så har det framförts krav att Lundafastigheter ska 

köpa in minimalt med energi till deras fastigheter och med det så ställs det enorma krav när de bygger 

nya fastigheter. Hon säger också att dessa högre krav inte är omöjliga att uppfylla, för de har 

konsulter som tar fram lösningar till att minska energiåtgången i byggnaderna. Men varken hon eller 

Lundafastigheter vet hur detta faller ut förrän om några år fram. 

När det gäller de satta miljömålen till 2020 och 2050 så var Christel både positiv och negativ. Hon 

tror att just ombyggnadsprojekt kommer ha problem med att uppnå målen men inom nyproduktion så 

kan det vara möjligt. Hon säger att för vi inom byggbranschen endast bygger möjligheten att kunna 

spara energi och sen är det viktigt att brukarna är medvetna om det. Det vill säga att brukarna och 

förvaltarna måste se till att byggnadens energisparande lösningar och åtgärder håller under hela 

byggnadens livstid. Hon säger att bygga det är en kedja där alla inblandade måste jobba för att få ner 

energianvändningen. 

När det gäller regeringens miljömål, Miljöprogram SYD och bostadsminister Stefan Attefalls kritik 

mot kommuners strängare energikrav i byggande så är Christel blandade åsikter. När det gäller 

Miljöprogram SYD så tror hon inte att det är det rätta verktyget för att nå de satta miljömålen. Men 

hon tycker att Stefan Attefall har fel i sina synpunkter. Hon ser hellre att kommuner i Sverige ska 

föregå med gott exempel när det gäller att bygga energisnålt och visa för privata aktörer att det är 

möjligt att genomföra. För det är många privata byggherrar idag som inte lägger tid eller pengar på att 

bygga energisnålt. Hon säger att det måste man också ha i åtanke, att bygga energisnålt är dyrare än 

att bygga vanligt. Vad det gäller Attefalls utredning om det borde bli förbjudet för kommuner att 

bygga efter strängare energikrav än de BBR ställer så tror och hoppas hon att detta inte händer. 

 

  

                                                   
81 Sweden Green Building Council - Miljöbyggnad 
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8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Att arbeta med Isover och VIP har jag haft erfarenhet från i tidigare kurser så jag visste hur och var 

man placerar specifika värden i de olika programmen. Jag hade även velat göra en 

normalårskorrigering för Österskolan i och med att en sådan energiberäkning är grundat på 

byggnadens verkliga energianvändning. Med det hade jag kunnat jämföra mina resultat för att se hur 

eller om de skiljer sig med förskolans verkliga energianvändning. En normalårskorrigering hade 

kunnat genomföras på Teknikförskolan för att den har stått i drift i flera år. Men i och med att det inte 

gick att genomföra på Österskolan så begränsade jag mig till att endast använda VIP och Isover.  

Projektledaren jag intervjuade var kunnig vänlig och intresserad vilket resulterade att jag fick 

utförliga svar på alla mina frågor. Dock borde jag tagit kontakt med energirådgivare inom olika 

kommuner för att få höra mer information och åsikter om att bygga efter strängare energikrav och 

förskoleverksamheter. Men jag tycker att de beräknade resultaten var viktigare i detta arbete och det 

är därför jag lagt mer tid på beräkning än att leta intervjuer. 

8.2 Resultatdiskussion 

I mina beräkningar visade det sig att steget det krävs att uppfylla Miljöprogram SYD: s krav efter 

BBR: s ligger i byggnadens värmeförsörjningssystem. Om inte Österskolans energibesparande 

åtgärder med så uppfyller ändå förskolans BBR:s krav med god marginal. Det får mig att fundera 

över om det inte behövs strängare energikrav från BBR för att klara miljömålen? Förskolan är 

uppförd med moderna material, klimatskalet har inte överdrivet tjock isolering och endast med köpt 

energi så klarade Österskolan av att uppfylla BBR: s krav. Resultaten visar att en nybyggd förskola 

skulle antingen kombinera ett energieffektivt värmeförsörjningssystem med ett bra klimatskal eller 

prioritera den ena framför den andra för att uppnå BBR: s krav samt uppnå en lägre 

energianvändning.  

Resultaten för Teknikförskolan visar ytterligare hur stor inverkan en värmepump och solpaneler har 

på en byggnads energiförbrukning. Teknikförskolan klarade nästan av att uppfylla FEBY:s krav för 

passivhus med solpaneler och ytjordvärmepump installerat. Byggnaden kan alltså bli betydligt mer 

energieffektiv genom att ersätta fjärrvärmen med solpaneler och en värmepump. Också viktigt att 

påpeka är att Teknikförskolan är uppförd 2010 och dess klimatskal är därför modernt och håller ett 

bra Um-värde på ca 0,25- 0,283 W/m
2
,K. Det är ju inte lika bra som Österskolans, men den är ju 

byggd efter betydligt strängare energi- och miljökrav. 

Miljöprogram SYD säger att byggherren kan välja att följa FEBY: s eller SIS: s energikrav när man 

ska följa deras program, i detta arbete begränsade jag mig till endast FEBY så jag kan inte säga att 

resultaten om energiförbrukning klarar SIS: s energikrav. Men i och med att Miljöprogram SYD säger 

att man ska följa en så kan det antas att de båda kravspecifikationerna inte skiljer sig från varandra 

markant. 

Förskolor kräver mycket energi enligt Energimyndighetens undersökning så skulle det enligt mig vara 

i kommunernas intresse att de bygger alla eller de flesta nya förskolor i passivhusformat. Priset för 

sådana byggen är högre men samtidigt så kommer investeringen att löna genom låg energianvändning 

under dess livstid. Kommuner äger ofta många typer av byggnader med olika energiförbrukningar och 

eftersom jag i detta arbete endast studerat och räknat på förskolor så kan jag inte säga att en kommun 

ska ställa samma krav på alla sina om- och nybyggnationer. Det kravet ställer Lunds kommun vilket 
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jag tycker inte är rättvist, istället tror jag det hade varit bättre att kommuner undersöker vilka av dess 

byggnader som drar mest energi och sedan undersöker om det finns lämpliga åtgärder för att minska 

den.  Teknikförskolan är ju ett exempel på hur en modern byggnad kan energieffektiviseras med 

solpanel och värmepump. Det skulle kunna vara i kommuners intresse att undersöka sina fastigheter 

för att se om energisparande åtgärder bör eller kan göras.  

Utifrån mina resultat så råder jag att förskoleverksamheter som köper in värme, t.ex. olja eller gas att 

de främst ska installera ett FTX-system då det i resultaten visade sig vara en stor energisparande 

faktor. Solpaneler rekommenderar jag starkt med då alla byggnader är försedda med tak, men det är 

mest lämpat för byggnader som inte är skuggade och takyta som är riktat söderut. Värmepumpar tror 

jag är framtiden för uppvärmning av byggnader framförallt för byggnader placerade i klimatzon 2 och 

3 där man har längre eldningstid. Samtidigt har de flesta ägare till småhus har möjlighet att installera 

en värmepump eftersom många hushåll har trädgård där ytjordvärmeslingor skulle kunna placeras. En 

slutsats jag kan dra från mina resultat är att ett energieffektivt värmeförsörjningssystem är viktigare 

än klimatskalets U-värde ur energisynpunkt när man projekterar en byggnad. Det finns mer energi att 

spara genom att installera värmepump, solpaneler och ventilation med värmeåtervinning än det finns 

med ett tätt klimatskal. I Teknikförskolan till exempel, där vore det ekonomiskt onödigt att lägga 

pengar på att förbättra isoleringen istället för värmeförsörjningssystemet. 

I intervjun nämnde Christel Leveen hur viktigt det är att man inte slutar tänka miljösmart och 

energismart projektering och produktion utan att det fortsätter under förvaltningen. Detta är en sak 

som lätt kan glömmas men slutar byggnadens energisparande system att fungera så skulle hela 

investeringen varit onödig. Jag anser att kommuner ska få fortsätta ställa egna energikrav att bygga 

efter, potentialen finns att klara de satta miljömålen och utöver det ge Sverige en status som visar att 

vi satsar på att bli ledande inom energisnålt byggande. Det initiativ Lund har tagit tillsammans med 

Malmö stad och Lunds universitet är ett steg i rätt riktning men jag ser hellre att BBR: s krav blir 

strängare för då skulle hela nationen komma igång med att bygga energisnålare. 

9. Slutsats 
Sverige har med sina miljömål och energikrav ställda av BBR påbörjat nationens resa till förbättrad 

miljö- och klimatsituation. Nu ligger ansvaret hos invånarna att ta till sig information och själva bidra 

till att energianvändningen minskar.  

Debatten om att kommuner i Sverige inte ska få ställa upp egna energikrav vid om- och 

nybyggnationer pågår fortfarande och beslutet om det ska bli förbjudet är fortfarande inte bestämt. 

Christel Leveen som arbetat med Miljöprogram SYD anser att detta program inte är det rätta för att nå 

de satta miljömålen då de sätter rimliga krav på energi så ställer de orimliga krav på andra faktorer. 

Hon hoppas att det inte blir förbjudet för kommuner att bygga efter strängare energikrav. Sverige är 

det land i norden som har sämst energikrav och därför anser Christel Leveen att regeringen bör skriva 

om de krav BBR ställer. Bostadsminister Stefan Attefall anser däremot att man skulle skrämma bort 

framtida byggherrar genom strängare energikrav med argumentet att det blir dyrare och tar mer tid att 

bygga. Christel Leveen säger dock att det är viktigt att kommuner i Sverige visar att man genom goda 

exempel visar att det går att bygga energisnålt och att man på det sättet skulle bidra till att uppnå 

miljömålen.  

Resultaten visar hur mycket energi förskolan Österskolan förbrukar i två fall, ett med det 

dimensionerade systemet och ett där man köper in energi till värme. Resultaten visar att ett 

kombinerat värmeförsörjningssystem med solpaneler, ytjordvärmepump och värmeåtervinning i 
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ventilationen gör att skolan uppfyller Miljöprogram SYD: s krav på energianvändning, men det är på 

grund av dessa energisparande system som gör det möjligt att uppnå dem. Det uppfyller BBR: s krav 

med stora marginaler vilket inte är konstigt då de jämfört med FEBY: s är väldigt låga. Detta arbete 

har inte räknat med SIS: s kravspecifikationer som Miljöprogram SYD också säger att man kan följa, 

därför är det inte säkert att resultaten uppfyller dessa. 

Räknar man med att Österskolan endast köper in sin energi så visade det sig att byggnaden uppfyller 

BBR: s krav med god marginal. Detta betyder att det är skolans klimatskal som gör det möjligt att 

uppfylla BBR: s krav men inte Miljöprogram SYD: s. Skulle alla nybyggda förskolors klimatskal vara 

designat som Österskolan i detta projekt så skulle de uppfylla BBR: s krav på specifik 

energianvändning med god marginal utan några energisparande värmesystem. Samma beräkningar 

som var gjorda på Teknikförskolan visar att denna förskola uppfyller BBR:s krav på specifik 

energianvändning med sitt dimensionerande värmesystem bestående av fjärrvärme och FTX-system. 

Men genom att teoretiskt ersätta fjärrvärme med värmepump på dess gård och solpaneler på taket så 

uppfyller byggnaden nästan FEBY:s krav specifik energianvändning för passivhus. Det skulle därför 

ligga i kommuners och andra fastighetsägares intresse att undersöka sina fastigheter för att se om 

energibesparande åtgärder kan eller bör göras.  Eftersom förskolor har stor årlig energiförbrukning så 

kan det vara mycket lämpligt att dessa byggs efter passiv- eller nollenergihus standard. 

Genom att investera energisparande system som värmeåtervinning i ventilation, solpaneler och 

värmepump kan man sänka en byggnads energianvändning. Men det kräver också av förvaltarna att 

se till att underhålla dessa installationer för att de ska uppehålla god effektivitet. Hur trovärdiga 

beräkningsmetoderna jag använt mig av är kan dock ifrågasättas då de baserats på uppskattade värden 

och genomsnittliga värden för just förskolor.  

Min slutsats är att för att uppnå lägsta energiförbrukning hos en byggnad så måste ett effektivt 

värmeförsörjningssystem kombineras med ett klimatskal med lågt Um-värde. BBR:s energikrav kan 

uppfyllas genom att endast prioritera klimatskalet, därför skulle det vara lämpligt att Boverket ställer 

tuffare krav på energianvändning. Eftersom möjligheterna idag finns att kombinera flera 

uppvärmningssystem så är det upp till byggbranschen att använda dessa tekniker för att minska 

branschens miljöpåverkan och energiförbrukning. 

Mer forskning om hur energilager krävs, nuvarande data bekräftar inte om man får ut någon 

energisparande effekt med det. Därför skulle det vara intressant att undersöka Österskolans 

driftstatistik ett år efter dess färdigställande och jämföra denna med beräknad energianvändning för 

att se om energilagret bidrar till sänkt energiförbrukning. 
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11. Bilagor 

Bilaga 1 - Objektbeskrivning 

Fastighetsbeteckning: Österskolan 

Adress: Mossavägen 32 

 247 32 Södra Sandby 

Österskolan finns i Södra Sandby. Då skolan varit i dåligt skick en längre tid med höga fukthalter i 

grunden. Den befintliga byggnaden har krypgrund och tillbyggnaden kommer ha en 
grundkonstruktion av typen platta på mark med underliggande isolering.  Befintlig byggnad är 

uppförd huvudsakligen i ett plan. Över den norra delen finns en kallvind som används som 

installationsutrymme. Den befintliga byggnaden inrymmer grupprum, lärosalar, 
administrationslokaler, gymnastiksal med omklädningsrum och duschrum. Tillbyggnaden kommer 

också vara i ett plan och inrymma lärosalar, grupprum, gemensamutrymmen, ateljéer och 

administrativa lokaler. Efter ombyggnad så skall den befintliga byggnaden ha tillagningskök, matsal, 

elevvård, grupprum och bibliotek.  
 

Efter om- och tillbyggnaden så kommer skolan ha en total yta på 1740 m
2
. Beställarens krav är att 

byggnadens energisystem skall nå 50 kWh/m
2
, år, den uppfyller då kraven för Miljöprogram SYD: s 

krav för nivå A. Uppvärmningssystemet kommer bestå av solfångare, värmepump, el-kassett och 

värmeabsorberande solslingor. Ett så kallat energilager kommer även installeras i skolan betongplatta, 

syftet med detta lager är att lagra och återvinna värme från både solfångare och ventilation. 
 

Atemp: 1639 m
2
 

Omkrets: 237 m 

Antal personer: ca 130 st. 
 

Nedanför beskrivs konstruktionsdelarna: 

Ombyggnad av befintlig del: 

Yttervägg utifrån [mm]:  

108  tegel 

40 luftspalt 

5 vindskyddsskiva 

170 reglar med isolering 

120 befintliga reglar och ny isolering 

0,2 diffusionsspärr 

45 reglar och isolering 

2x13  gipsskiva 

U-värde: 0,11 W/m
2 °

C Area: 360,4 m
2
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Krypgrundshöjd är 1000 mm och plastfolie placeras på befintlig grusbädd. Bjälklag inifrån [mm]: 

Golvbeläggning 

Avjämning 

30 befintlig övergjutning 

100+100  befintlig cellplast 

60 befintlig betongplatta 

Plastfolie 

U-värde ca 0,18 W/m
2 °

C Area: 618 m
2
 

 

Yttertak i form av kallvind med plåttäckning utifrån [mm]: 

Aluminiumplåt 

Underlagspapp 

23 råspont 

Luftspalt säkrad med skiva 

Takstol 

400 Befintlig lösull på bjälklag 

0,2 diffusionsspärr 

23 befintlig glespanel 

13 befintlig gipsskiva 

U-värde = 0,08 W/m
2 °

C Area: 816,7 m
2
 

Nybyggnad: 

Yttervägg utifrån [mm]: 

108 tegel 

50 luftspalt 

5 vindskyddsskiva 

145 reglar och isolering 

145 reglar och isolering 

0,2 diffusionsspärr 

45 reglar och isolering 

2x13 gipsskiva 

U-värde = 0,11 W/m
2 °

C Area: 210,7 m
2
 

Yttervägg i det pedagogiska uterummet utifrån [mm]: 

20 puts 

Oorganisk putsskiva 

40 luftspalt 

195 reglar och isolering 

195 reglar och isolering 

0,2 diffusionsspärr 

45 reglar och isolering 

2x13 gipsskiva 
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U-värde = 0,14 W/m
2 °

C  

Platta på mark inifrån [mm]: 

Golvbeläggning 

Avjämning 

120 betongplatta 

100 cellplast (isolering av energilager 1100 mm under mark längs ytterrand) 

150 tvättad makadam 

Geotextilduk 

U-värde = 0,10 W/m
2 °

C. Area: 1021 m
2
 

 

Yttertak med plåttäckning i form av kallvind, utifrån [mm]: 

Aluminiumplåt 

Underlagspapp 

23 råspont 

Luftspalt säkrad med skiva 

400 mineralull 

450 takbalk 

0,2 diffusionsspärr 

45 reglar med isolering 

13 gipsskiva 

U-värde = 0,08 W/m
2 °

C Area: 1 259,3 m
2 

Plan över Österskolan 
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Dörrar och fönster 

Den befintliga delen kommer få nya fönster och fönsterdörrar för att minska byggnadens totala 

energiförbrukning. Samtliga fönster och fönsterdörrar skall ha ett U-värde på 0,80 W/m
2
°C, förutom i 

det pedagogiska uterummet där de utvändiga fönstren endast behöver ha ett U-värde på 1,2 W/m
2
°C. i 

övrigt så ska alla dörrars U-värde vara 1,0 W/m
2
°C. 

 

Uppvärmnings- och ventilationssystem 

Hela byggnaden kommer att ha golvvärme som huvudsaklig uppvärmning. Österskolans 

värmeförsörjningssystem består av en el-kassett, värmepump, värmeabsorberande solslingor och 

solfångare på taket. I nybyggnadens betongplatta kommer ett energilager att installeras, detta 

energilager både lagrar och återvinner energi från ventilation och solfångarna. Ventilationssystemet är 

anslutet till energilagret för att samla övertemperaturer från den dagliga verksamheten och utnyttja 

denna under natten.  

Skolan har också ett ytjordvärmesystem installerat, detta system är kopplat till skolans värmepump 

och består av slingor som är nedgrävda i trädgården som tar tillvara på markens överskottsvärme från 

solen. Antalet slingor är 6x400 m. Denna värme förs sedan in till husets värmesystem via slingorna. 

Det sista värmetillförande delen i uppvärmningssystemet är de solabsorberande slingorna som ska 

integreras i det inglasade pedagogiska uterummet. Det pedagogiska uterummet fångar in solvärme 

genom det glasade taket, värmen som uppstår ska sedan tas tillvara på genom värmeslingor i väggar 

och golv. Rummet i sig blir som en solfångare.  

Ventilationssystemet i Österskolan kommer bestå av ett FTX-system med roterande värmeväxlare 

med en temperaturverkningsgrad på 85 % och ett SFP-tal (Specific Fan Power) 1,5 kW/m
3
,s. 

Övertemperaturer i frånluften kommer att tas till vara på genom att värmeväxlaren flyttar värmen till 

energilagret i bottenplattan. Denna anslutning skall förhoppningsvis (om energilagret fungerar) göra 

att byggnaden alltid har en jämn temperatur då energi från bottenplattan antingen tar eller ger energi 

till återvinningen.  Denna energilagring gör att byggnaden får ett bidrag av värme när väl 

temperaturen i skolan sjunker. 

Flödet i ventilationen är enligt Arbetsmiljöverkets regelbok:
82

 

7 l/s + 0,35 l/s, m
2
 Atemp  

och läckaget i byggnaden får inte överstiga 0,4 l/s, m
2
 Atemp enligt kravspecifikation för nivå A för 

Miljöprogram SYD.  

 

  

                                                   
82 VVS-installationer 2010 
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Fastighetsbeteckning: Teknikförskolan 

Adress: Mårtenshusgatan 10  

302 51 Halmstad 

Teknikförskolan är belägen på Mårtenshusgatan 10 i Halmstad. Förskolan består av två byggnader 

som är samankopplade med en inglasad gångpassage som inte är uppvärmt. Ena byggnaden är äldre 

och mindre till ytan medan den större byggnaden är uppförd 2010. Den nyare byggnaden är mer 

välisolerad och har dess fönster och dörrar har bättre U-värde än den äldre. Totalt så befinner sig ca 

90 personer i förskolan under arbetstid, barn och personal. Förskolan värms primärt av fjärrvärme 

men förskolan har också ett FTX-system för att tillvarata värme i frånluften. SFP-talet för detta FTX-

system ligger på 1,7 kW/m
3
,s. 

Atemp = 1273 m
2
 

Rumshöjden är 2,7 m.  

Antalet personer = 90 st 

Nedanför beskrivs konstruktionsdelarna: 

Grundkonstruktion, platta på mark utifrån [mm]: 

200 Dränerat grus 

80 Cellplast 

100 Cellplast 

100 Cellplast 

120 Betong 

U-värde = 0,123 W/m
2 °

C Area = 532 m
2
 

Yttertak med tegelpannor i form av kallvind [mm] 

Tegelpannor  

Underlagspapp 

23 råspont 

Luftspalt säkrad med skiva 

500 lössprutad mineralull 

270 Armerad betong 

U-värde = 0,08 W/m
2 °

C Area = 568 m
2 

Ytterväggar [mm] 

108 Fasadtegel 

Luftspalt 

150 Cellplast 

150 Betong 

U-värde = 0,217 W/m
2 °

C Area = 1247 m
2 

Dörrar och fönster  

Samtliga fönster har ett U-värde på 1,0 W/m
2
,K och dörrarnas U-värde ligger på 1,2 W/m

2
,K. 
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Bilaga 2- Beräkning av Um-värde i Isover Energi 3 
 

Österskolan  

Resultat från Um-beräkning ombyggnad 

2014-04-11 13:12 

Objekt:  Österskolan i Lund befintlig del, Lokal - 

Utomhus Utförd av:   Rickard Jivsäter, Studielicens, 

Halmstad Högskola 

Sammanfattning 

Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 

0,21 W/m²,°C Um krav = 0,70 W/m²,°C 

Byggnaden uppfyller kraven på värmeisolering. 

Resultat från Um-beräkning nybyggnation 

2014-04-11 13:11 

Objekt: Österskolan, nybyggnad, Lokal - Utomhus Utförd 

av: Rickard Jivsäter, Studielicens, Halmstad Högskola 

Sammanfattning 

Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 

0,16 W/m²,°C Um krav = 0,70 W/m²,°C 

Byggnaden uppfyller kraven på värmeisolering. 

Resultat från Um-beräkning hela skolan 

2014-04-30 09:16 

 
Objekt:  Hela Österskolan, Lokal - Utomhus Utförd av: 

Rickard Jivsäter, Studielicens, Halmstad Högskola 

 

Sammanfattning 
 
Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,18 W/m²,°C 

Um krav = 0,70 W/m²,°C 

Byggnaden uppfyller kraven på värmeisolering. 
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Teknikförskolan 

Resultat från Um-beräkning 
2013-12-11 13:09 

 

Objekt:  Teknikförskolan Halmstad kommun, Lokal - Utomhus 

 

Utförd av: Rickard Jivsäter Studielicens, Halmstad Högskola 

 
Sammanfattning 
 

Um = (Summa U * A + Summa Psi*L)/Aom = 0,25 W/m²,°C 

 

Um krav = 0,70 W/m²,°C 

 

Byggnaden uppfyller kraven på värmeisolering.  
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Bilaga 3 – Resultat energiberäkning i Isover Energi 3 
 

Österskolan dimensionerat värmesystem 

Resultat från energiberäkning dimensionerat 

system 

 
Objekt: Österskolan,dimensionerat 

värmesystem 

Utförd av: Rickard Jivsäter Studielicens, 

Halmstad Högskola Beräkning enligt BBR 2008. 

Supplement februari 2009. 

 

Sammanfattning 
 
Klimatzon:        III Södra Sverige 

Närmaste ort:  Lund                       Län:     Skånelän             

Atemp bostad: 0,0  Atemp lokal:  1 639,0 m
2
 

Beräknad specifik energianvändning:    20 kWh/m².år 

BBR:s krav på uppmätt energianvändning: 55 kWh/m².år 
 

BBR rekommenderar att använda säkerhetsmarginaler så att 

kraven på specifik energianvändning verkligen uppfylls när 

byggnaden tagits i bruk. 

Summa installerad eleffekt för uppvärmning: 22,0 kW 
 
 

BBR:s maximalt tillåtna installerad eleffekt för uppvärmning: 42,2 kW  

BBR klassar byggnaden som eluppvärmd. 
 

Klaras kraven? 

 
Den beräknade specifika energianvändningen är 63 % lägre än BBR:s krav på uppmätt specifik 

energianvändning. 

 
Denna marginal borde vara tillräcklig. 
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Österskolan endast köpt energi 
Resultat från energiberäkning med köpt energi 

 
Objekt:               Hela Österskolan endast köpt energi 

Utförd av:  Rickard Jivsäter, Studielicens, Halmstad Högskola 

Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. 

 

Sammanfattning  

Klimatzon:        III Södra Sverige 

Närmaste ort:   Lund 

 
Län: 

 
Skåne län 

Atemp bostad: 0,0 Atemp lokal: 1 639,0 

m
2
m

2 
Beräknad specifik energianvändning:  68 kWh/m².år 
 

BBR:s krav på uppmätt energianvändning: 80 kWh/m².år 
 

BBR rekommenderar att använda säkerhetsmarginaler så att kraven på 

specifik energianvändning verkligen uppfylls när byggnaden tagits i bruk. 
 

Summa installerad eleffekt för uppvärmning 6,0 kW 

BBR klassar byggnaden som ej eluppvärmd. 

Klaras kraven? 
 
Den beräknade specifika energianvändningen är 15 % lägre än BBR:s krav 

på uppmätt specifik energianvändning. 
 
Denna marginal borde vara tillräcklig. 
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Teknikförskolan dimensionerat system, fjärrvärme och FTX-system 

Resultat från energiberäkning 
 

Objekt: Teknikförskolan Halmstad kommun 

Utförd av: Rickard Jivsäter Studielicens, Halmstad Högskola 

Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. 

 

Sammanfattning 
 

Klimatzon: III Södra Sverige 

 

Närmaste ort: Halmstad  Län:  Hallands län 

 

Atemp bostad: 0,0    Atemp lokal: 1272,0 

 

Beräknad specifik energianvändning:   59 kWh/m².år 

 

BBR:s krav på uppmätt energianvändning: 100 kWh/m².år 

 

BBR rekommenderar att använda säkerhetsmarginaler så att kraven på 

specifik energianvändning verkligen uppfylls när byggnaden tagits i 

bruk. 

 

Summa installerad eleffekt för uppvärmning  0,0 kW 

 

BBR klassar byggnaden som ej eluppvärmd. 

 

Klaras kraven? 
Den beräknade specifika energianvändningen är 41% lägre än BBR:s 

krav på uppmätt specifik energianvändning. 

Denna marginal borde vara tillräcklig. 
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Teknikförskolan med solfångare, FTX-system och värmepump 

Resultat från energiberäkning 

 

Objekt: Teknikförskolan Halmstad kommun 

Utförd av: Rickard Jivsäter Studielicens, Halmstad Högskola 

Beräkning enligt BBR 2008. Supplement februari 2009. 

 

Sammanfattning 

 

Klimatzon: III Södra Sverige 

 

Närmaste ort: Halmstad  Län:  Hallands län 

 

Atemp bostad: 0,0     Atemp lokal: 1272,0 

 

Beräknad specifik energianvändning:     29 kWh/m².år  

 

BBR:s krav på uppmätt energianvändning:  55 kWh/m².år 

 

BBR rekommenderar att använda säkerhetsmarginaler så att kraven på 

specifik energianvändning verkligen uppfylls när byggnaden tagits i 

bruk. 

 

Summa installerad eleffekt för uppvärmning:   16,0 kW 

 

BBR:s maximalt tillåtna installerad eleffekt för uppvärmning:  33,1 kW (innehåller ett 

tillägg om Atemp är större 

än 130 m²och/eller q är större än 0,35 l/sper m²) 

 

BBR klassar byggnaden som eluppvärmd. 

 

Klaras kraven? 

Den beräknade specifika energianvändningen är 47 % lägre än BBR:s 

Krav på uppmätt specifik energianvändning. 

Denna marginal borde vara tillräcklig.   
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Återvinning ventilation Återvinning VP Solfångare Specifik energianvändning Köpt energi

[kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år]

22,0 1,1 2,7 43 17,2

Bilaga 4 Resultat från VIP-Energy 
Österskolan: 

Beräkning 1: dimensionerat system 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mängd köpt energi i beräkning 1: 
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Värmeförsörjningssätt Återvinning ventilation Återvinning VP Solfångare Personvärme Processenergi rumsluft Värmeförsörjning Elförsörjning

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Dim. Värmesystem 36210 1807 4432 35747 48457 3184 48132

Endast köpt energi 0 0 0 35747 48457 32243 49333

Beräkning 2: Endast köpt energi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specifika energiflöden i de olika beräkningarna 
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Teknikförskolan 

Beräkning 1: Dimensionerat värmesystem, fjärrvärme plus FTX-system 

 

Mängd köpt energi i beräkning 1: 

  

  

Återvinning ventilation Återvinning VP Solfångare Specifik energianvändning Köpt energi

[kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år]

51,7 0 0 99 47,3
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Beräkning 2: Teknikförskolan med värmepump, FTX-system och solfångare 

 

Mängd köpt energi i beräkning 2: 

 

 

Specifika flöden i de olika beräkningarna 

  

Återvinning ventilation Återvinning VP Solfångare Specifik energianvändning Köpt energi

[kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år] [kWh/m2,år]

43,7 9,5 2,24 80 24,6
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Bilaga 5 – Intervjufrågor  

 

Intervjufrågor till Christel Leveen, projektledare inom Lundafastigheter. 

1. Vilken är din roll som projektledare vid om- och tillbyggnaden av Österskolan? 

 

2. Vad var bakgrunden till om- och nybyggnationen av Österskolan, vilka problem fanns med 

den befintliga byggnaden? 

 

3. Är Österskolan det första projektet som du eller ni i Lundafastigheter genomfört efter 

Miljöprogram SYD? I så fall vilka andra byggnader har byggts enligt SYD: s krav? 

 

4. Hur har det varit att arbeta med Miljöprogram SYD? Har du upplevt att det uppkommit några 

komplikationer med kraven under den här byggprocessen, t.ex. entreprenör eller VVS? 

 

5. När man bygger en förskola eller skola, finns det något speciellt man måste tänka på under 

byggprocessen eller vid beställning? 

 

6. Med tanke på att förskolor brukar vara de kommunala verksamheter som har störst 

energianvändning inom kommunen. Tycker du att det borde bli en standard att bygga dessa i 

passivhus- eller nollenergihus format? Eller tror du det finns några nackdelar med det? 

 

7. Miljömålen som är satta i Sverige är att vi ska minska energianvändningen med 20 % per 

m
2
Atemp till 2020 och 50 % till 2050. Hur upplever du som arbetar inom byggbranschen att vi 

ligger till med detta mål?  

 

8. Tycker eller tror du att Miljöprogram SYD är viktigt för att uppnå detta mål? Anser du att 

BBR: s krav på energi och miljö är för ”svaga”? Med tanke på Stefan Attefalls kritik mot 

kommuners strängare energi- och miljökrav i kommunala byggnader. 

 

9. Stefan Attefall har beordrat en utredning av kommuners strängare energi- och miljökrav. Det 

kan bli så att det blir förbjudet för kommuner att bygga efter strängare krav än de som ställs i 

BBR. Tror du att det blir förbjudet? Tycker du att kommuner ska ha rätt att bygga efter 

strängare krav? 

 

 

Bilaga 6 – FEBY kravberäkningar 

 

Värmeförlustfaktor VFTDVUT 

Krav på VFTDVUT för Österskolan: 15 W/m
2
Atemp  för Klimatzon 3. 

Beräknat VFT för Österskolan: 

VFTDVUT = HT · (21 – DVUT) /Atemp 
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DVUT = -7,9 ⁰C för Lund (från ”Projektering av VVS-installationer”)
83

 

HT = Um · Aomsl + ρ· c · qläck + ρ· c · d · qvent·(1- v) 

Um = 0,18 W/m
2
,⁰C från bilaga 2, Isover Um-beräkning. 

Aomsl = 3794 m
2
  

qläck = 0,2 l/s,m
2 
-> 0,2 * 1639 = 327,8 l/s  (qläck taget från ”FEBY, lokaler 2012” då Österskolan inte är 

färdigställd ännu). 

c = 1000 J/kgK 

ρ = 1,2 kg/m
3
 

d = Ventilationen är igång under arbetstid 07:00 – 17:30, dvs 10,5 h multiplicerat med dagar och 

veckor = 10,5 * 5 * 53 = 2782,5 h,  sen i förhållande till hela året: 

d = 2782.5/8760 = 0.318 

qvent = 2000 l/s 

v = 80 %  

HT = (0,18 * 3794) + (1,2*1,0 *327,8) + (1,0*1,2*2000*(1-0,8)*0,318) = 1228,9 W/K 

VFTDVUT = 1228,9 * (21- (-7,9)) / 1639  = 21,7 W/m
2
Atemp   

Österskolans verksamhetstid är 50 timmar i veckan (10.00 – 17.00, vardagar) vilket är mindre än 60 

timmar. Därför fås inget tillägg. Se tabell 3.4 

21,7 > 15: Österskolan uppfyller inte kravet för värmeförlusttalet enligt FEBY: s kravspecifikation. 

Men enligt FEBY så kan VFTDVUT för den aktuella klimatzonen fås ur: 

Max VFTDVUT = 12,3 – 0,227 x DVUT12-dygn  

Max VFTDVUT = 12,3 – 0,227* (-7,9) = 14,1 W/m
2
Atemp   

21,7 > 14,1 : Österskolan uppfyller heller inte denna gräns.  

 

Bilaga 7 – BBR kravberäkning 

 

Österskolan och Teknikförskolan kommer få samma tillägg eftersom de ligger i samma klimatzon. 

BBR: s energikrav för elvärmda lokaler i klimatzon 3 är: 

Euppvärm = 55 kWh/m
2
,år 

                                                   
83 VVS-installationer 2010 
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Plus tillägget för uteluftsflödet p.g.a. hygienska skäl, se tabell 3.2. Där anges att qmedel får högst 

tillgodoräknas till 1,0 l/s. I denna beräkning sätter jag qmedel till 0,5 då förskolor kräver bra hygienska 

förhållanden. 

Tillägg = 45(qmedel – 0,35) 

45(0,5 - 0,35) = 6,75 kWh/m
2
,år 

Byggnadens specifika energianvändning blir: 

55 + 6,75 = 61,8 kWh/m
2
, år 

Specifik energianvändning då skolan endast köper värme, dvs den klassas som icke-elvärmd: 

Euppvärm = 80 kWh/m
2
,år 

Plus tillägget för uteluftsflödet p.g.a. hygienska skäl, se tabell 3.2. Där anges att qmedel får högst 

tillgodoräknas till 1,0 l/s. I denna beräkning sätter jag qmedel till 0,5 då förskolor kräver bra hygienska 

förhållanden. 

Tillägg = 70(qmedel – 0,35) 

70(0,5- 0,35)  = 10,5 kWh/m
2
,år 

Byggnadens specifika energianvändning blir: 

80 + 10,5 = 90,5 kWh/m
2
,år 
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