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Abstract 

This rapport contains an examination of the energy consumption of a 
kindergarten, which areas that have the largest impact on the energy consumption 
and what can be done to reduce those areas in ways that are relatively easy and 
profitable. It is also analyzed if it is possible to reduce the energy consumption 
from today’s consumption to a consumption that fulfils the demands placed on 
low energy houses by FEBY.  

The focus has been on reducing the energy consumption of the areas ventilation, 
heating system and hot water system, since those seemed to be the easiest ones to 
affect and since the building is quite recently built. 

There are different kinds of ventilation systems, at the moment the building have 
a CAV-system, which means that the ventilation is too high during large parts of 
the day. There are different ways to manage the ventilation system, for example 
presence detection, humidity sensors, CO2 sensors, temperature sensors and 
season adjustment. Many of those are in the end dependent on CO2 sensors to 
guarantee a good indoor climate, therefore the focus have been placed on this 
system.   

The building is heated through district heating which is relatively easy to connect 
to a couple of sun panels to contribute to the heating system and hot water 
system. There are different ways of connecting district heating with solar panels 
and those are described, as well as the cost and the repayment time. A comparison 
with a building with an electric heating system has been made as well. 

It is important to get solutions that are profitable, that the repayment time isn’t 
too long. Solar cells and wind turbines are examined as well, but the repayment 
time for solar cells are too long at the moment. The repayment time for solar cells 
varies between 42 - 75 years, while the expected lifetime is 25 years. Concerning 
ventilation, a reduced ventilation of 10, 20, 30, 40 and 50 % have been examined. 
With only reduced ventilation the demands on low energy houses could not be 
matched, but it was possible in two cases with the use of solar panels. The usage 
of a wind turbine meant that the ventilation had to be reduced even less to match 
the demands on low energy houses. The repayment times for the solar panels and 
the wind turbine are both around 14 years.  

 

Keywords: 

Energy consumption, ventilation, ventilation governed by needs, sun panels, CO2 
sensors in ventilation, humidity sensors, presence detection, solar cells, wind 
turbines, FEBY, BBR, low energy houses, mini energy houses 
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Sammanfattning 

Rapporten behandlar en undersökning av energiförbrukningen vid en projekterad 
förskola och vilka poster som har störst inverkan på energiförbrukningen, samt 
vad som kan göras för att åtgärda dessa på ett sätt som är relativt enkelt och som 
är lönsamt. Det ses över om det är möjligt att få ner energiförbrukningen från 
dagens förbrukning som uppfyller BBR:s krav, till att uppfylla de lägre 
energikraven som gäller för minienergihus enligt FEBY. 

Med utgångspunkt i energiförbrukningsberäkningen som gjorts och det faktum att 
förskolan är relativt nybyggd så har fokus lagts på att minska ner posterna 
ventilation, värmesystemet och varmvattnet då dessa är de poster som är lättast att 
påverka.  

När det gäller ventilation finns olika styrsätt, byggnaden har i nuläget ett CAV-
system, vilket innebär att ventilation under stora delen av dagen är för hög. Det 
finns olika saker att styra ventilationen och minska ner den på, däribland 
närvarogivare, fuktgivare, koldioxidgivare, temperaturgivare samt 
årstidsanpassning. Många av dessa är dock i slutändan beroende av 
koldioxidgivare för att garantera inomhusklimatet, så därför har fokus lagts på 
detta system.  

Byggnaden värms upp via fjärrvärme och det är relativt enkelt att koppla på 
solfångare för hjälp av uppvärmning av värmesystemet och varmvattnet. Det finns 
olika sätt att koppla in solfångare på system med fjärrvärme och de olika sätten 
beskrivs och undersöks, liksom kostnad och återbetalningstid för en anläggning 
med solfångare. En jämförelse med en byggnad med eluppvärmning har också 
gjorts.  

Det är viktigt att få ekonomisk lönsamhet i det hela och således att 
återbetalningstiden inte ska vara för lång. Även solceller och vindkraftverk tas 
upp, dock är återbetalningstiden för solceller i nuläget alltför lång för att vara 
ekonomiskt försvarbart. Återbetalningstiden för solceller varierar mellan 42 – 75 
år, medan den beräknade livslängden ligger på 25 år. När det gäller ventilationen 
så har minskad ventilation med 10, 20, 30, 40 och 50 % undersökts. Med enbart 
minskad ventilation kan inte kravet för lågenergihus uppfyllas, men inräknat 
solfångare så nåddes i två fall lågenergihus. Till sist så innebar medräknandet av ett 
vindkraftverk att ventilationen inte behövdes minskas lika mycket för att uppfylla 
kraven för lågenergihus. Återbetalningstiden för solfångarna beräknades till 14 år 
och återbetalningstiden för vindkraftverket till 14 år.  

 

Nyckelord 

Energiförbrukning, ventilation, behovsstyrd ventilation, solfångare, 
koldoxidstyrning, fuktgivare, närvarostyrning, solceller, vindkraftverk, FEBY, 
BBR, lågenergihus, minienergihus 
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1 Inledning 

 

I denna rapport redovisas ett examensarbete som genomförts vid Tekniska 
Högskolan i Jönköping, som en del i den treåriga byggnadsingenjörsutbildningen. 
Arbetet har gjorts i samarbete med konsultföretaget COWI.  

Avsikten med denna rapport är att undersöka energianvändningen i en förskola 
och åtgärder som kan göras för att minska denna. Fokus ligger tekniska lösningar 
och på att få ekonomiskt hållbara lösningar som är möjliga att genomföra utan 
alltför stora åtgärder.  

 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

 

Sverige och världen behöver minska sin energianvändning. Ett av Sveriges 
miljömål är att den totala energianvändningen per uppvärmd area ska minska för 
bostäder och lokaler. [1] Bostads- och servicesektorn stod 2008 för ca 35 % 
Sveriges energianvändning, [2] så åtgärder är nödvändiga. 
 

Energibesiktningar och undersökningar av innemiljön i skolor och förskolor 

genomfördes 2006 av Energimyndigheten och Boverket. Resultatet visade att det 

inte fanns något samband mellan energianvändning och innemiljö i de undersökta 

byggnaderna, en hög energianvändning innebar inte nödvändigtvis en bättre 

innemiljö och tvärtom. Det är således möjligt att vidta energieffektiviserande 

åtgärder utan att det finns risk för en sämre innemiljö i byggnaderna.  

Undersökningen från energimyndigheten och Boverket visar också att den 

sammanlagda kostnaden för underhålls- och reparationsarbetet uppgår till ca 5 

miljarder. En viktig aspekt i det hela är också att hitta ekonomiska lösningar. [3] 

Det finns idag ett stort befintligt bestånd av byggnader och lokaler som inte 
uppfyller dagens energikrav. Men det finns även mycket som byggs idag, som 
uppfyller dagens energikrav men som ändå har en ganska hög energiförbrukning 
sett till vilka krav som skulle kunna komma i framtiden och vad som är tekniskt 
möjligt att uppnå idag. Därför är det viktigt att se vad som kan göras för att 
minska ner energiförbrukningen för relativt nya byggnader och vad som kan göras 
i framtiden vid nybyggnation.  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka en förskolas energiförbrukning 
och vad som kan göras för att minska denna. Vilka poster är det som är stora när 
det gäller energiförbrukningen? Vad finns det för tekniska lösningar tillgängliga 
och vad har de för återbetalningstid?  
 
En befintlig projektering har undersökts och fokus har legat på vad som kan göras 
i nuläget för att förbättra byggnaden med tanke på i första hand 
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energiförbrukning/pris men även vad som skulle kunna göras annorlunda till 
nästa gång för att uppnå en lägre energiförbrukning vid nybyggnation. Den 
byggnad som har undersökts är Arredalens förskola i Rosenlund, Jönköping som 
invigdes 2009 och som företaget COWI projekterade. Byggnaden uppfyller i 
nuläget de energikrav som ställs i BBR, men inte mer än så. 
 
Byggnaden har undersökts med utgångspunkt i det projekteringsunderlag som 
finns på byggnaden och fokus har legat på att bibehålla standarden fast med lägre 
energiförbrukning.  
 
En viktig faktor att ta hänsyn till är ekonomin. Det är viktigt att de lösningar som 
undersöks och föreslås ska löna sig ekonomiskt på längre sikt, annars blir de inte 
attraktiva. Detta gäller både sett till de åtgärder som kan göras i ett befintligt 
system och vad som kan göras vid ett nyproduktion.  
 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att få ner energiförbrukningen på 
byggnader/anläggningar som används för förskoleverksamhet eller liknande 
verksamhet.   

1.2.2 Mål 

Målet är att försöka få fram en ekonomisk lösning för att få ner förbrukningen i 
dessa byggnader/anläggningar med hänseende på marknadspriset och eventuella 
förändringar som skulle kunna uppstå i framtida period (5-10 år)  
 

1.2.3 Frågeställningar 

Följande frågeställningar har formulerats som utgångspunkt för arbetet: 
 

1. Vad frambringar den höga energiförbrukningen? 

Denna fråga utgör utgångspunkten för arbetet, då den behandlar det problem som 
finns (den höga energiförbrukningen) och vad som bidragit till det här problemet.  

 

2. Vad finns för olika lösningar för att få ner energiförbrukningen och vad 

lönar sig ekonomiskt?  

Denna fråga fokuserar på att hitta lösningar som kan minska energiförbrukningen 
på byggnaden och göra så att den uppfyller kraven för ett lågenergihus. Då 
byggnaden redan är byggd fokuseras främst på lösningar som går att installera i 
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efterhand på ett förhållandevis enkelt sätt, samt på lösningar som är ekonomiska 
och som inte har alltför lång återbetalningstid.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

Undersökningen har begränsats till Arredalens förskola. Resultatet kan tänkas vara 
applicerbart på andra typer av byggnader med samma typ av verksamhet. Analysen 
och resultatet kommer således inte att behandla andra typer av byggnader såsom 
kontor, bostadshus etc. då de har andra förutsättningar. Då det handlar om en 
redan färdig byggnad måste hänsyn tas till vad som skulle vara möjligt att göra idag 
och som inte blir alltför dyrt och komplicerat att installera. Fokus ligger på 
tekniska lösningar snarare än beteendemässiga lösningar, vad som kan ändras när 
det gäller installationer av ny teknik eller ändring av befintliga system snarare än 
vad som kan ändras hos hyresgästernas beteenden för att få ner 
energiförbrukningen.  

 

1.4 Disposition 

 

Rapporten inleds med en presentation av bakgrunden till arbetet, 
problembeskrivningen samt syfte och mål för arbetet. Vidare redovisas de 
frågeställningar som ligger till grund för arbetet och de avgränsningar som gjorts.  

Efter det redovisas metod och genomförande och därefter presenteras den 
bakomliggande teorin, alltså de krav som finns på byggnaden och teori och teknik 
för de olika systemen och installationerna som föreslås för energiminskning.  

Sedan följer en presentation av Arredalens förskola med allmän information om 
förskolan samt uppgifter som rör energiförbrukningen.  

Efter det analyseras den nuvarande energiförbrukningen utifrån frågeställningarna 
och beräkningar görs för olika tekniska lösningar, gällande minskning av 
energiförbrukning, pris samt återbetalningstid.  

I kapitlet diskussion och slutsatser diskuteras forskningsfrågorna och slutsatser 
dras utifrån de data som fåtts fram. Vidare diskuteras metoden och förslag ges på 
vad som kan undersökas vidare i framtiden. Efter det följer en lista på de 
referenser som finns i arbetet och rapporten avslutas med bilagor.   
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2 Metod och genomförande 

För att besvara första frågeställningen, vad frambringar den höga energiförbrukningen?, 
gjordes en fallstudie på projekteringen av Arredalens förskola utgående ifrån 
material som tillhandahållits av konsultföretaget COWI som projekterade 
byggnaden. Fokus låg på att undersöka de poster som var stora i 
energiförbrukningsberäkningen för att se vilka de var och om det var möjligt att 
minska ner på dem.  

För att besvara den andra frågeställningen, vad finns för olika lösningar för att få ner 
energiförbrukningen och vad lönar sig ekonomiskt?, gjordes en litteratursökning för att få 
fram vad det kan finnas för tekniska lösningar när det gäller att få ner de poster 
som bedömdes vara stora och möjliga att åtgärda. Information om olika lösningar 
inhämtades från tillverkare av de olika lösningarna.  

Beräkningar gjordes sedan med utgångspunkt i det material som insamlats i 
litteraturstudierna. Pris och livslängd på solfångare beräknades liksom vad en 
minskad ventilation skulle innebära när det gäller energiförbrukningen. Därefter 
gjordes beräkningar på användandet av de föreslagna lösningarna och dess 
inverkan på den totala energiförbrukningen.  

Ett antal intervjuer gjordes under arbetets gång med representanter från företaget 
COWI som projekterade Arredalens förskola. De vi har talat med är Johan Sköld 
och Martin Fransson. Vi har även haft kontakt med Thomas Olsson, Magnus 
Rundqvist, Jan Härelind, Torbjörn Isacsson från kommunen som till viss del har 
hand om driften av Arredalens förskola. 
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3 Teoretisk bakgrund 

 

3.1 Energiförbrukning 

3.1.1 Definitioner 

Byggnadens energianvändning – Det är den energi som vid normalt användande 
av byggnaden under ett normalår behöver levereras. Ofta benämns den som köpt 
energi och omfattar energi för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 
byggnadens fastighetsenergi.  

Byggnadens fastighetsenergi – Det är den delen av fastighetselen som är relaterad 
till byggnadens behov. I denna ingår saker såsom fast belysning i allmänna 
utrymmen och driftsutrymmen, energi som används i värmekablar, pumpar, 
fläktar, motorer, styr- och övervakningsutrustning och dylikt. Även pumpar och 
fläktar för frikyla räknas. Apparater som är avsedda för annan användning än för 
byggnaden, såsom t.ex. belysning i trädgård och på gångstråk, räknas inte.   

Atemp – Är arean av samtliga uppvärmda våningsplan som begränsas av 
klimatskärmens insida och som värms upp till mer än 10 oC. Även area som 
upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt etc. räknas in, däremot räknas 
area för garage eller annan lokal ej in.  

Byggnadens specifika energianvändning – Är byggnadens energianvändning delat 
på Atemp uttryckt i kWh/m2/år. Här räknas inte hushållsenergi in och inte heller 
verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande krav på värme, 
vatten och ventilation, anpassat till byggnadens verksamhet.  

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient Um – Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient för alla byggnadsdelar och köldbryggor. 

Elvärme – Är ett uppvärmningssätt med elektrisk energi, där den installerade 
eleffekten för uppvärmning är större än 10 W/m2. Detta kan t.ex. handla om 
luftvärmpepumpar av olika typer, direktvärkande elvärme, vattenburen elvärme, 
luftburken elvärme, elektrisk golvvärme, elektrisk varmvattenbredare etc.  

Klimatzoner: 

I – Norrbotten,s Västerbottens och Jämtlands län. 

II – Västternorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

III – Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, 
Södermanlands, Örbebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, Skåne, Hallands, 
Blekinge och Gotlands län. [4] 
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3.1.2 Förbrukning 

Enligt BBR (Kap 9 s. 4) ska: 

”Byggnader vara utformade så att energianvändningen begränsas genom låga värmeförluster, lågt 
kylbehov, effektiv värme- och kylanläggning och effektiv elanvändning” 

De krav som ställs på byggnaden när det gäller den specifika energiförbrukningen 
är max 100 kWh/m2/år för lokaler placerade i klimatzon III. Då byggnaden har 
ökad ventilation p.g.a. hygieniska skäl så läggs ytterligare 70(0,69*0,35) (bilaga 1) = 
23,80 kWh/m2/år till och det totala maxvärdet hamnar då på 124 kWh/m2/år. [4]  

För att byggnaden ska klassas som ett minienergihus så får den specifika 
energianvändningen max uppgå till max 70 kWh/m2/år [5] och för passivhus 
gäller max 50 kWh/m2/år. [6] Vidare har FEBY effektkrav som en byggnad måste 
uppfylla för att få kallas minienergihus eller passivhus.  

Lågenergihus är ett gammalt begrepp och det används för byggnader som har 
betydligt lägre energianvändning än vad kraven förskriver. Det finns ingen gräns 
för hur mycket bättre ett hus ska vara än normen för att få kallas lågenergihus och 
begreppet inrymmer båda minienergihus och passivhus. [7] 

Vidare finns krav när det gäller det totala beräknade u-värdet som ska ligga på max 
0,266 W/m2*K.  

 

3.2 Ventilation 

 

Det krävs ventilation i en byggnad för att uppfylla hygieniska krav avseende frisk 
luft (koldioxidhalt), ventilera bort dåligt lukt, fukt, emissioner från byggmaterial 
etc. Den luft som tas in utifrån via ventilationen måste värmas upp för att 
temperaturen i rummet inte ska sänkas till vilket är energikrävande. Genom att 
minimera ventilationen kan energi sparas, men samtidigt så måste ventilationen 
hållas på en viss nivå för att uppfylla de hygieniska och termiska krav som finns.   
 
Enligt BBR så ska ventilationen vara minst 0,35 l/s/m2 samt 7 l/person vid 
normal användning av lokalen. [8]  
 
Vidare finns det krav från arbetsmiljöverket som blir aktuella eftersom byggnaden 
används för förskoleverksamhet. Dessa krav är:  
 

 En koldioxidhalt under 1 000 ppm (miljondelar) eftersträvas. 

 Uteluften ska tillföras i tillräcklig mängd 

 Uteluftsintag ska vara lämpligt placerade med hänsyn till uteluftens 

föroreningshalt och temperatur 

 Tilluften skall vara fri från luftföroreningar, tilluftens halt av 

luftföroreningar ska vara väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärdena där 

sådana finns 
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 Luft skall tillföras på lämpligt sätt så att besvärligt drag ej uppstår 

 Ventilationssystem med återluft får installeras endast om en särskild 

utredning har visat att de är lämpligt [9] 

Idag finns många olika ventilationssystem. Ett system är CAV (Constant Air 
Volume) systemet vilket innebär att det är ett konstant flöde av luft under alla 
timmarna på dygnet och systemet är då dimensionerat efter det värsta scenariot. 
Alla andra timmar på dygnet ventileras det för mycket. Detta ventilationssystem är 
energikrävande då ny uteluft som tas in behöver värmas upp och fläktarna får gå 
på högvarv hela tiden. CAV är ett system som bör undvikas i lokaler och större 
byggnader.  
 
Ett annat system är VAV (Variable Air Volume) systemet som har ett variabelt 
luftflöde som varierar efter temperatur/luftkvalitet i rummet. Ett miniflöde ställs 
in på ventilationen och när temperaturen ökar eller luftkvaliteten blir sämre så 
ökas luftflödet efter inställt värde. Systemet kan även kopplas in mot en 
närvarostyrning. Ventilationen går då på minflöde tills den känner av närvaro och 
går då upp i ett högre inställt flöde. Med hjälp av behovsstyrd ventilation så finns 
möjlighet att spara in en del på energisidan, både i drift av ventilationen och i 
minskade uppvärmningskostnaden. [10] 
 
Olika typer av givare till VAV-system: 
 

 Närvarogivare – används både för belysning och ventilation. Närvarogivare 

används främst vid allmänna byggnader med oregelbundet utnyttjande och 

oregelbundna tider, men fungerar även bra vid fasta tider. Används också 

för att styra belysningen.  

 Fuktgivare – mäter fukthalten i t.ex. omklädningsrum. Används främst i 

badrum, toaletter och omklädningsrum där det förekommer mycket fukt. 

 Koldioxidgivare – Används oftast i föreläsningssalar etc. då människor är 

stillasittande men ändå behöver luft med god kvalitet och det är svårt att 

mäta med andra typer av givare.  

 Temperaturgivare – Används oftast där det finns ett värmebatteri till att 

förvärma luften till rätt temperatur för att motverka kalldrag. [11] 

 Återluftssystem – Används oftast där man har stora luftomsättningar och 

volymer i lokaler t.ex. i idrottshallar. När det gäller dessa system är det 

vanligt att värma lokalen med hjälp av luften (ventilationsaggregat) och i så 

fall måste systemet även köras nattetid under uppvärmningssäsongen med 

100 % återluft för att värmehålla lokalen.  

Det är också viktigt att se till att uteluften kommer in i rätt mängd under 

normal drift för att säkerställa att BBR:s krav uppfylls. Återluften måste 

också renas innan den kommer tillbaka. Vid nyprojektering används sällan 
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återluftssystem längre utan FTX-systemen blir istället mer och mer vanligt. 

[12] 

 

Om systemet också måste köras nattetid under uppvärmningssäsongen för att 

hålla värmen i lokalen förloras en del energi jämfört med om det hade varit möjligt 

att stänga av systemet och låta ett vanligt värmesystem hålla värmen igång för att 

slippa den extra elkostnaden. Det skulle inneburit en högre investeringskostnad 

men skulle samtidigt ge mindre energiåtgång under uppvärmningssäsongen, då 

elen oftast är som dyrast.  

3.2.1 Årstidsanpassning av ventilationssystem 

 
Det är möjligt att ha ett årstidsanpassat ventilationssystem för att både minska 
energiförbrukningen och förbättra inomhusklimatet. Om luftflödet reduceras 
vintertid för att minska energiförbrukningen ger detta också ett bättre 
inomhusklimat som inte blir lika torrt. Normalt blir det runt 10-20 % RH i mellan- 
och södra Sverige under vinterhalvåret detta kan jämföras med det 
rekommenderade RH som ligger på 40-60 % vilket är det mest optimala sett hur 
ett hälsomässigt perspektiv. [13] 
 
Systemet innebär även att kalldrag motverkas då det inte tas in lika mycket luft när 
det är kallt ute. På sommaren när det blir varmare bör luftflödet öka markant för 
att luftkvaliteten och RH inomhus ska bibehållas. Det är dock viktigt att se till att 
undvika obehagligt drag i lokalerna.  
 
Om årstidsanpassad ventilation används och man kommer under BBR:s krav på 
0,35 l/s/kvm så måste det verifieras att den avsaknade luftmängden kan 
kompenseras på annat sätt än via den huvudsakliga ventilationen, t.ex. via 
läckande eller otätheter i fönster, dörrar och fasader, då man får större termiska 
krafter i byggnaden. Vid noggrannare verifiering eller nyare hus med mycket hög 
täthet måste luftkvalitetsgivare användas för att hålla koll på luftkvaliteten och då 
endast ventilera det som behövs. [12] 
 
Vid årstidsanpassad ventilation räknas det med att det krävs 1,5 - 2 omsättningar i 
skolorna och kontoren vintertid, när det är som kallast utomhus, och upp emot 8 - 
10 oms när det är varmast utomhus under sommarhalvåret. Behovet ligger på ca 5 
oms och en koldioxidhalt på max 1000 ppm i en fullsatt lokal. Denna sänkning av 
ventilationsflödet vintertid medför en stor energibesparing på uppemot 60 %. 
Detta kan genomföras med dagens effektiva FTX-system med värmeväxlare som 
har en effektivitet på upp till 85 %, beroende på temperatur. Dessa drar dock mer 
ström p.g.a. fläktarna och luftmotståndet och installationen av en värmeväxlare 
medför även en större investering och ett större underhåll. 
 
Det anses att en sänkning av ventilationsflödet vintertid ger ett bättre 
inomhusklimat p.g.a. att den relativa fuktigheten inomhus inte blir lika låg som vid 
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fullt ventilationsflöde. Hur mycket det är möjligt att sänka luftflödet beror också 
på hur mycket överskottsvärme som finns i lokalerna och vilken luftkvalitet som 
eftersträvas. [14] 
 

3.3 Solfångare 

 

Om byggnaden kompletteras med solfångare så kan energiförbrukningen minskas. 
Det finns två olika sorters solfångare: 
 

1. Plana solfångare som kan byggas in i taket vid nybygge eller en större 

renovering vid t.ex. ett takbyte. Dessa solfångare fungerar också som 

klimatskydd och skyddar byggnaden mot väder och vind. Nackdelen är att 

de är mindre yteffektiva än rörsolfångare. 

 

2. Rörsolfångare är mer yteffektiva än de plana solfångarna. Rörsolfångarna 

kan monteras på huset men även på fasaden och de blir effektivare vid 

större monteringsvinkel på vinterhalvåret. Oftast ger de ett överskott av 

energi på sommaren.  

Effektivitet för solfångare. 
 
En jämförelse mellan två olika solfångare från olika tillverkare: 
 
Först Intell-heat 24 rörs panel som ger en effekt på 1659 kWh/år vid 50oC utbyte, 
vilket är detsamma som 712kWh/kvm/år (2.91kvm). [15] 
 
Den andra solfångaren är Aquasol Zenit 24rörs panel som ger en effekt på 
1664kWh/år vid 50oC utbyte, det är 743 kWh/kvm/år (2,24kvm). [16] 
 
Då det inte skiljer sig markant mellan modellerna i denna klass så har Intell-heat 
använts i beräkningarna i detta arbete då de levereras av ett företag från 
Huskvarna som ligger i närheten av Rosenlund och man således får en lokal 
koppling och korta leveranssträckor. 
 

3.3.1 Bidrag för solfångare 

 
Boverket ger bidrag för installation av solfångare. Stödets storlek är beroende av 
solfångarnas årliga värmeutbyte och stöd lämnas i regel med 2,50 kr för varje 
producerad kWh/år. Stödet är begränsat till max 7500 kr för småhus eller 3 
miljoner kr per projekt. [17] 
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3.3.2 Inkopplingsalternativ för solfångare 

 
Solfångare kan kopplas in till fjärrvärmen, dock krävs tillstånd från 
fjärrvärmeverket. Vid inkoppling av solfångare till byggnader med fjärrvärme finns 
det flera olika alternativ. I fallet med Arredalens förskola så finns två alternativ 
som kan bli mer aktuella och som är värda att undersöka: 
 
Alternativ1.  
 
Första alternativet är en inkoppling av solfångarna direkt på primärsidan av 
fjärrvärmekulverten och leverera värme genom att ta returvattnet från 
fjärrvärmekulverten och värma upp den i solfångaren och skicka vidare den till 
framledningen, vilket görs via en värmeväxlare. Alternativ 1 är det billigaste och 
enklaste alternativet att installera i befintlig byggnad. Anläggningen kan byggas hur 
stor som helst och överskottsvärmen kan eventuellt säljas till fjärrvärmebolaget. 
Om solfångarna kopplas in på returledningen för att värma upp det förbrukade 
varmvattnet innan det går tillbaka ut på nätet så kan man använda solfångarna 
både till varmvattnet och värmesystemet. 
 
Solfångarna har ca 25 % mindre verkningsgrad i detta alternativ jämfört med 
alternativ 2 då de arbetar mot varmare vatten (ca 65-70 oC) än om solfångarna 
hade arbetat med en framledningstemp på 50oC. Detta alternativ har också ett 
kortare säsongsutbyte. Alternativ 1 lämpar sig för större anläggningar där man 
eventuellt kan sälja överskottet.  
 
 
Alternativ 2.   
 
Solfångarna kopplas på som en sekundäranläggning som värmer/förvärmer det 
inkommande kallvattnet. Anläggningen dimensioneras för att klara av 
varmvattenbehovet och varmvattencirkulationens förluster momentant på 
sommarens varmaste dagar. Räcker inte solfångarna till för att värma upp det 
inkommande kallvattnet så tar fjärrvärmen över. Fjärrvärmen är då den primära 
värmekällan och solfångarna blir den sekundära. Denna anläggning bör inte 
överdimensioneras eftersom man inte har någon lagring av varmvattnet. 
Solfångarna har upp till 50 % bättre verkningsgrad gentemot alternativ 1 då de 
arbetar mot kallt vatten istället för varmt. Alternativ 2 kan även leverera mer 
värme på tidig vår, sen höst och vintertid då de kan ta till vara på den lilla 
solinstrålningen som kommer och använda den till förvärmning av kallvattnet som 
sedan värms upp till rätt temperatur av fjärrvärmen efteråt. 
 
Detta kopplingsalternativ ger högre verkningsgrad på solfångarna. Vid 
förvärmning av kallvattnet får även solfångarna ett längre säsongsutbyte. Dock går 
det inte att vid förvärmning av kallvattnet även använda solfångarna till 
värmesystemet då solfångarna endast är kopplade till inkommande vatten.  
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Alternativ 2 är ett bra alternativ för mindre anläggningar där man vill ha ett 
komplement till sin värmeanläggning med så hög effektivitet och låg 
återbetalningstid som möjligt. [18] 
 
Det finns även ett tredje alternativ som fjärrvärmeleverantörerna dock är mer 
negativt inställda till. Det går ut på att koppla solfångarna till returledningen för att 
få så liten differens mellan inkommande vatten och utgående eftersom det är 
skillnaden man betalar för. Detta alternativ ogillas av fjärrvärmeleverantörerna då 
fjärrvärmeverkens värmeväxlare är mycket effektivare vid kallare returledning än 
om de får varmare och det då blir dyrare för fjärrvärmeleverantörerna. [19] 
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4 Arredalens förskola 

 
Arredalens förskola öppnades sommaren 2009 och innehåller i nuläget tre olika 
avdelningar, varav en är för barn med speciella behov. Förskolan ligger i 
Rosenlundsområdet i Jönköping. [20] 

Bild: Arredalens förskola Källa: Roselunds förskolas rektorsenhet 
 

4.1 Ventilation 

Byggnaden har i nuläget ett CAV (Constant Air Volume) system och nuvarande 
ventilation är 1,89 l/s/m2. Systemet är påslaget mellan 6-18 måndag till fredag, 
övriga tidpunkter är ventilationen avstängd. Luftflödet är taget ifrån beräkningen 
som gjordes under projekteringen och är inte nödvändigtvis ett värde som 
stämmer överens med flödet idag i byggnaden. [12] 
 

4.2 Energiförbrukning 

Utgångspunkt är den energiberäkning som gjordes av COWI under projekteringen 
av Arredalens förskola. Beräkningen utfördes då i programmet BV2 och nedan 
följande värden är tagna ifrån denna beräkning. (Bilaga 2) 

4.2.1 Förutsättningar 

Förutsättningar som gäller för beräkningen är att hänsyn till yttre avskuggningar 
och solinstrålning har tagits, det räknas med ett luftläckage på 0,2 oms/h  
 
Vidare så har värmealstring från de personerna i byggnaden medräknats. Den 
totala uppvärmda arean för Arredalens föreskola är 997 m2. Byggnaden är försedd 
med ett FTX-system. (Bilaga 2) 

4.2.2 U-värden 

U-värden enligt beräkning utförd av COWI. (Bilaga 2) 
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 U-värde 

Tak 0,188 

Väggtyp 1 0,191 

Väggtyp 2 0,194 

Fönster (medel) 1,2 

Dörrar 1,5 

Golf, yttre Rf 0,161 

Golv, inre Rf 0,125 

Golv, övrigt 0,115 

Figur 1 Tabell u-värden Arredalens förskola 

Byggnaden har i nuläget ett totalt u-värde på 0,174 W/m2K vilket uppfyller 
tidigare nämnda krav, se 3.1.2.  

4.2.3 Energiförbrukningsberäkning 

Beräkningen är utförd i BV2 av COWI. (Bilaga 2) Tilluften värms med ett 
värmebatteri som värms via fjärrvärmen. [12] 
 

Värmeenergi kWh/m2/år 

Radiatorvärme 40,38  

Värmning av tilluft 14,27 

Varmvatten 23,37 

Summa 78,02 

 
Kylenergi  0 
 

Fastighetsel kWh/m2/år 

Belysning 1,91 

Maskiner 1,86 

Fläktar 11,79 

Summa 15,56 

Figur 2 Tabell Specifik energiförbrukning Arredalens förskola 
 
Totalt:  93,57 kWh/m2/år 
 
BBR:s krav  124 kWh/m2/år 
 

Verksamhetsel kWh/m2/år 

Belysning  10,81  

Maskiner  10,55  

Summa 21,36 

Figur 3 Tabell Verksamhetsel Arredalens förskola 
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Villkor 
15 % av belysningen räknas som fastighetsel. Resterande räknas som 
verksamhetsel.  
15 % av maskinel räknas som fastighetsel. Resterande räknas som verksamhetsel.  
Byggnaden är av typen lokalbyggnad och är lokaliserad i klimatzon III.  
 
Barnen på Arredalens förskola har lite olika speciella behov, t.ex. ljusrum och 
bubbelpool. Detta är inget som är med i energiberäkningen från början.  Det är 
inget som ökar på den totala energiförbrukningen nämnvärt vid normal 
användning men bör ändå beaktas. 
 
Byggnadens verkliga energiförbrukning under 2010/2011 för fjärrvärme och 
elförbrukning, med avsaknad av vissa värden (Bilaga 3): 
 

 
 
Figur 4 Arredalens fjärrvärmeförbrukning under 2010 kWh 
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Figur 5 Arredalens fjärrvärmeförbrukning under 2010 kWh 
 
Fullständiga värden på fjärrvärmen saknas men antagandet görs att förbrukningen 
kommer se liknande ut som tidigare månader. Då fås en energiförbrukning för 
byggnaden när det gäller fjärrvärme: 
 
85610*(12/9)/997 = 114,5 kWh/m2/år.  
 
Det kan jämföras med det beräknade teoretiska värdet för värmeenergin som låg 
på 78,02 kWh/m2/år. Det verkliga värmebehovet blev alltså högre än det 
beräknade.  
 
För el blir det:  
55917*0,15/997 = 8,4 kWh/ m2/år. 
 
Detta kan jämföras med det beräknade teoretiska värdet för elförbrukningen vilket 
låg på 15,56 kWh/m2/år. Det verkliga behovet av el blev alltså lägre än det 
beräknade.  
 
Detta blir totalt 122,9 kWh/m2/år. Den verkliga energiförbrukningen är således 
alltså betydligt högre än de beräknade teoretiska värdena på 93,57 kWh/ m2/år. 
Detta är dock bara för ett år och det är svårt att dra några direkta slutsatser utan 
att ha uppgifter för flera år, då det kan skilja sig åt från år till år beroende på om 
det har varit en ovanligt kall och lång vinter etc. Dock antas att värdena kan ses 
som representativa även för andra år och att förbrukningen kommer ligga nära de 
beräknade värdena.  
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5 Resultat och analys  

 

5.1 Vad frambringar den höga energiförbrukningen? 

 

Utgående från den energiförbrukningsberäkning som gjorts av COWI så är den 
stora posten i energiförbrukningen värmeenergi som totalt ligger på 78,02 
kWh/m2/år. Den stora posten här är radiatorvärme, alltså uppvärmning av 
lokalerna följt av varmvatten är en annan stor post att se vidare på. Den minsta 
posten i den här kategorin är uppvärmning av tilluft. Det är dock en ganska 
betydande andel. Post nummer två, kylenergi, är i nuläget nere på noll så här finns 
inget problem. Den sista posten, fastighetsel, är en betydligt mindre post än 
värmeenergin och utgör inte en stor del av energiförbrukningen, men är ändå en 
viktig post att se vidare på.  

 

Värmeenergi kWh/m2/år 

Radiatorvärme 40,38  

Värmning av tilluft 14,27 

Varmvatten 23,37 

Summa 78,02 

 
Kylenergi  0 
 

Fastighetsel kWh/m2/år 

Belysning 1,91 

Maskiner 1,86 

Fläktar 11,79 

Summa 15,56 

Figur 2 Tabell Specifik energiförbrukning Arredalens förskola 
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5.2 Vad finns för olika lösningar för att få ner 

energiförbrukningen och vad lönar sig ekonomiskt?  

 

Utgående från den energiförbrukningsberäkning som gjorts av COWI så är den 
stora posten i energiförbrukningen värmeenergi. I värmeenergi ingår posterna 
radiatorvärme, varmvatten och uppvärmning av tilluft. De lösningar som 
undersökts här gäller för att minska energiförbrukningen när det gäller varmvatten 
och uppvärmning av tilluften, då dessa är enklare att göra något åt i efterhand, 
jämfört med radiatorvärme som är kopplat till värmesystemet och där 
uppvärmningen sker via fjärrvärme, vilket ändå får ses som en bra 
uppvärmningsform.  

Ett sätt att minska posten radiatorvärme skulle kunna vara att göra huset tätare, 
förse det med mer isolering i väggar och tak samt byta ut fönster och dörrar till 
nya med bättre u-värden. Men då byggnaden är projekterad och byggd relativt 
nyligen så uppfyller den dagens energikrav. Isolering etc. är enligt dagens standard 
och således skulle troligen inte någon form av tilläggsisolering vara ekonomiskt 
försvarbart då det inte skulle få ner energiförbrukningen så mycket att det skulle 
bli lönsamt. U-värden på väggar, fönster och dörrar är relativt låga. I framtiden 
kan man kanske tänka sig att byta ut fönstren till fönster med bättre u-värden, när 
slitaget gör att de ändå behöver bytas, men det kommer troligen inte att hända 
under en överskådlig framtid. I nuläget har byggnaden dessutom uppvärmning via 
fjärrvärme, vilket är såväl relativt billigt som miljövänligt. Någon anledning till att 
byta uppvärmningssätt finns således inte.  

Vidare finns posten fastighetsel, vilket är en betydligt mindre post än 
värmeenergin. Det kan finnas åtgärder att göra här också, som att se till att alla 
lampor är lågenergilampor, att maskiner etc. är av den energisnålaste sorten o.s.v. 
men det är inget som koncentreras på i detta arbete. I sammanhanget kan dock 
nämnas att en minskad ventilation troligen även skulle innebära att posten fläktar 
minskar vilket skulle leda till en lägre energiförbrukning. Vidare så kommer här att 
undersökas två lösningar som kan ge en minskad elförbrukning, solceller och 
vindkraftverk. 

5.2.1 Ventilationen 

 

Byggnaden har alltså ett CAV-system (Constant Air Volume). I nuläget har 
byggnaden en konstant luftflöde på 1,93 l/s/m2, vilket är dimensionerat efter 
värsta fallet, alla övriga tidpunkter ventileras det för mycket. Systemet är påslaget 
mellan 6-18 måndag till fredag, övriga tider är systemet avstängt.  
 
När det gäller en eventuell minskad ventilation ger det också andra effekter, såsom 
minskat fläktbehov och således minskad fläkteffekt vilket leder till minskad 
energiåtgång.  
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Koldioxidstyrning valdes då detta är den enda styrningen som kan styras efter 
BBR:s krav och ändå ge en god inomhusmiljö med sänkt luftflöde under BBR:s 
krav. Med koldioxidstyrning kan man få ned ventilationen efter luftkvalitet i 
lokalen utan att inomhusklimatet försämras. Detta kan då medföra en 
energibesparing på upp till 50 % genomsnittsförbrukning eller 100 % 
energibesparing kortare tider, då ingen vistas i lokalen. 
 
En beräkning har gjorts för ett VAV-system för att få en minskad ventilation med 
hjälp av koldioxidstyrning. Då den exakta minskningen är osäker p.g.a. antal 
personer i lokalen etc. så har beräkningar gjorts för flera procentuella minskningar, 
mellan 10-50 % minskning. Antagandet har gjorts att elen för att driva fläkten är 
linjärt beroende av minskningen av ventilationen, ner till 50 %. Övriga värden 
antas inte ändras även om ventilation minkas. 
 
 
 

Figur 6 Tabell Specifik energiförbrukning vid minskad ventilation i kWh/m2/år.  
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5.2.2 Solfångare 

 

5.2.2.1 Besparing och återbetalningstid  

 
Beräkning är gjord för intelli-heat (24 rörs modellen) med 1659 kWh/år/panel vid 
50oC.  [15] 
 
Beräkningar görs för uppvärmningssystem med fjärrvärme respektive 
direktverkande el. Arredalens förskola har i nuläget fjärrvärme som 
uppvärmningsalternativ. Direktverkande el illustrerar ett annat alternativ som kan 
vara aktuellt på andra, äldre byggnader.  
 

Arredalens förskola, uppvärmning med fjärrvärme 

 
Pris för fjärrvärme 
 
Fjärrvärme: 65-70oC ner till +2 utomhus och maximal temperatur är 100-120oC i 
framledningen vid kallare väderlekar. Retur ledningen håller 40-50oC lägre. Alltså 
runt 25-70oC. (min-max) [21] 
 
Genomsnittspris 72 öre/kWh vid en årsförbrukning på 50 000kWh exkl. moms  
Genomsnittspris 82 öre/kWh vid en årsförbrukning på 22 500kWh inkl. moms 
[22] 
 
Utbyte från solfångare 1659 kWh/år/panel vid 50oC. [15] 
 
Utgående ifrån dessa uppgifter ger panelen då en besparing på: 
 
1659 kWh/år*0,72kr/kWh=1194,5 kr/år/panel. [23] 
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Installation av 5st paneler 
 

- 5 st paneler kostar 83 080 inklusive tillbehör, exkl. installation. 5st paneler 

ger 5*1659=8295 kWh/år. [24] 

 
Fjärrvärme Med 5 st solfångare kan man spara 5*1194,5=5972,5 kr/år och detta 

ger då en återbetalningstid på 83 080 / 5972,4=13,9 år exkl. 
installationen och bidrag. 

 
Bidraget för 5 st solpaneler ligger på 2,5 kr/kWh/år och det ger då 2,5 kr*8295 
kWh=20737,5 kr i bidrag. [17] 
 

Installation av 8st paneler 
 

- 8 st kostar 132 486 inklusive tillbehör, exkl. installation. 8st paneler ger 

8*1659=13272 kWh/år. [24] 

 
Fjärrvärme Med 8st solfångare kan man spara 8*1194,5=9556kr/år och detta ger 

då en återbetalningstid på 132 486kr/9556kr=13,9 år exkl. installation 
och bidrag. 

 
Bidraget för 8 st solpaneler ligger på 2,5 kr/kWh/år och ger då 2,5 kr*13272 
kWh=33180 kr. [17] 
 

Besparing vid uppvärmning med direktverkande el 

 
Elpris 
 
Elpriset är ca 116,48 öre/kWh vid treårs avtal och ca 20 000 kWh förbrukning/år 
(inkl. moms). [25] 
 
Utbyte från solfångare 1659 kWh/år/panel vid 50oC. [15] 
 
Utgående ifrån dessa uppgifter ger panelen då en besparing på: 
 
1659kWh/år*1,16kr/kWh=1924,4 kr/år/panel. [23]  
 
 

Installation av 5st paneler 
 

- 5 st paneler kostar 83 080 inklusive tillbehör, exkl. installation. 5st paneler 

ger 5*1659=8295 kWh/år. [24] 

 



 

24 

Direkt el Med 5 st solfångare kan man spara 5*1924,4=9622 kr/år och detta 
ger då en återbetalningstid på 83 080/9622= 8,6 år exkl. 
installationen och bidrag. 

 
Bidraget för 5st solpaneler ligger på 2,5kr/kWh/år och det ger då 2,5kr*8295 
kWh=20737,5 kr i bidrag. [17] 
 

Installation av 8st paneler 
 

- 8 st kostar 132 486 inklusive tillbehör, exkl. installation. 8 st paneler ger 

8*1659=13272 kWh/år. [24] 

 
Direkt el Med 8st solfångare kan man spara 8*1924,4=15395,2 kr/år och detta 

ger då en återbetalningstid på 132 486kr/15395,2kr=8,6 år exkl. 
installation och bidrag. 

 
Bidraget för 8 st solpaneler ligger på 2,5 kr/kWh/år och ger då 2,5 kr*13272 
kWh=33180 kr. [17] 
 

Tabelljämförelse 

 

 
Fjärrvärme Direktverkande el 

Pris per kWh 72 öre 116,48 öre 

kWh/solpanel/år 1659 kWh 1659 kWh 

Besparing/år 1194,5 kr/år/panel 1924,4kr/år/panel 

Pris 5 st solpaneler 83 080 kr 83 080 kr 

kWh 8295 8295 

Besparing per år (totalt) 5972,5 9622 

Återbetalningstid 13,9 år 8,6 år 

Pris 8 st solpaneler 132 486 kr 132 486 kr 

kWh 13272 13272 

Besparing per år (totalt) 9556 kr 15395,2 kr 

Återbetalningstid 13,9 år 8,6 år 

Figur 7 Tabell Jämförelse mellan direktverkande el och fjärrvärme vid installation av solfångare  
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5.2.3 Solceller 

 
Solceller ger ström när solen lyser, även om den befinner sig bakom molnen. 
Det finns olika modeller att välja på. De modeller som ses närmare på här är 
nätanslutna solceller som kan anslutas direkt till det egna elnätet. Den ström som 
inte används går ut på det lokala nätet, antigen gratis eller så kan man sälja om 
överskottet är stort. 
 
För solcellssystem testade av energimyndigheten gäller:  

 
 

 
 
Figur 8 Diagram återbetalningstid för solceller   
 
Återbetalningstiden varierar mellan 42 och 75 år (exklusive bidrag), medan 
livslängden ligger på runt 25 år. [26] 
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5.2.4 Vindkraftverk 

 

Det finns många olika modeller på vindkraftverk. Den modellen som har valts i 
det här fallet valdes då den är testad under verkliga förhållanden och således har 
ett mer tillförlitligt resultat än om det bara varit testat i ett labb.  
 
Det vindkraftverk som har undersökts ligger på 1,55 kW max och har en 
rotordiameter på 3 m vilket innebär att det ger ett bygglovsfritt uppförande om 
den befinner sig två gånger längden ifrån tomtgräns. Vindkraftverket kopplas 
direkt till elnätet och överskott av el går ut på det lokala nätet.  
 
Det vindkraftverk som valts är Vindkraftverk 1550 ifrån LegoElektronik som ger 
ca 3500 kWh/år. Priset ligger på 58 000 kr inklusive alla tillbehör exklusive 
installationskostnad. [27] 
 
Vindkraftverket ger en besparing på 3500 kWh/år*1,16=4060 kr/år. Detta 
innebär att det har en återbetalningstid på 58000/4060= 14,3 år 

 

 

Figur 9 Diagram återbetalningstid för solfångare, solceller och vindkraftverk   

 

5.2.5 Energiberäkning 

 

Beräkningar för ventilationen gjordes för en minskning på 10-50 %, vilket innebar 
att energiförbrukning minskade från 14,27 kWh/m2/år till 7,14 – 12,84 
kWh/m2/år. Vidare kommer enligt beräkningar 8 stycken solfångare att ge en 
energibesparing på 13,54 kWh/m2/år och ett litet vindkraftverk beräknas ge ett 
bidrag på 3,57 kWh/m2/år. 
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Genom att minska ventilationen samt installera solfångare och ett vindkraftverk är 
det således möjligt att minska energiförbrukningen. Beroende på hur mycket 
ventilationen minskas fås olika resultat som redovisas i tabellen nedan.  
 

Figur 10 Tabell specifik energiförbrukning i kWh/m2/år vid minskad ventilation, installerade 
solfångare samt vindkraftverk  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11 Diagram Specifik Energiförbrukning i kWh/m2/år vid minskad ventilation, 
installerade solfångare samt vindkraftverk  
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6 Diskussion och slutsatser 

 

6.1 Resultatdiskussion  

 

Syftet med detta arbete är att få ner energiförbrukningen på 
byggnader/anläggningar som används för förskoleverksamhet eller liknande 
verksamhet. Målet är att försöka få fram en ekonomisk lösning för att få ner 
förbrukningen i dessa byggnader/anläggningar med hänseende på marknadspriset 
och eventuella förändringar som skulle kunna uppstå i framtida period (5-10 år)  
  

1. Vad frambringar den höga energiförbrukningen? 

Den stora posten är värmeenergi, där radiatorvärme, värmning av tilluft och 
varmvatten ingår. Störst här är radiatorvärme, men då byggnaden har fjärrvärme är 
detta i första hand kanske inte något stort problem, då fjärrvärme ändå får ses som 
ett relativt billigt och miljövänligt alternativ. Posten fastighetsel är betydligt 
mindre. Här utgör fläktar en betydande del av energiförbrukningen.  
 
Byggnaden drar mindre energi än BBR:s krav då den är relativt nybyggd och 
energieffektiv. Dock är det långt ifrån ett lågenergihus och med tanke på att allt 
fler byggnader byggs som lågenergihus, så kan energiförbrukningen ses som hög. 
Därför är det viktigt att se vad som kan göras för att minska energiförbrukningen 
även om BBR:s krav är uppfyllda.  
 

 

2. Vad finns för olika lösningar för att få ner energiförbrukningen och 

vad lönar sig ekonomiskt?  

 

De lösningar vi valt att ta upp är alltså: 

 

Koldioxidstyrning. 

Detta för att få ett behovsstyrt ventilationssystem istället för det nuvarande 
eftersom det nuvarande är konstant och därmed drar mer energi än vad som 
behövs. Vi har även tittat på årstidsanpassad ventilation och närvarostyrning men 
bägge slutar med en koldioxidstyrning för bästa funktion. Därför valde vi att 
endast ta med koldioxidstyrning som lämpligt alternativ för byggnaden.  

Vi har inga konkreta installationspriser på detta, då varje system anpassas efter 
byggnaden så är det svårt att säga generellt vad kostnaden skulle bli.  

Vi fick fram att man vid årstidsanpassad ventilation kunde man spara upp till 60 % 
och med en koldioxidstyrning kunde man spara mer och samtidigt få en smidigare 
funktion på det hela.  
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Solfångare 

När det gäller inkopplingsalternativ för solfångare på fjärrvärme så finns olika 
alternativ, vilka har tagits upp i kapitel 3.3.1. Vi har valt att beräkna för 
inkopplingsalternativ nr 1, d.v.s. en inkoppling av solfångare på primärsidan av 
fjärrvärmekulverten, p.g.a. att det är billigast/smidigast, men skulle man välja 
alternativ nr 2, där solfångarna kopplas på som en sekundäranläggning, så kommer 
man få ett högre energiutbyte men begränsad installerad effekt.  

Vi har beräknat hur många kWh anläggningen med solfångare ger per år. Detta är 
då inte jämnt fördelat över året, då man får som mest på sommaren, därför bör 
man dimensionera solfångarna efter denna effekt annars går energin till spillo.  

Solfångare har en återbetalningstid på ca 14 år och då de har en beräknad livslängd 
på 25-30 år så får det ses som en lönsam investering.  

Vindkraftverk 

Vi har valt ett vindkraftverk av mindre modell mest för att se om man kan dra 
någon nytta av det. Vindkraftverket till skillnad från solfångarna ger effekt året 
runt så länge det blåser.   

Vindkraftverket har en återbetalningstid på ca 14 år och bör hålla 20-25 år utan 
någon större service, med service kan man räkna på upp till dubbla livslängden. 
Det får ses som en lönsam investering.  

Solceller 

Solceller tog vi med mest för att det är på frammarsch men än så länge är de för 
dyra då de har en återbetalningstid på ca 60 år, men en beräknad livslängd på bara 
25-30 år. Det kan dock bli aktuellt i framtiden då priserna för solceller sjunker och 
energipriset går upp.   

 

Med ny och obeprövad teknik vet man aldrig hur lång livslängd den har eller hur 
mycket effekt den ger med tiden. Därför har vi valt att satsa på mer traditionell 
teknik, som även om den är relativt ny ändå har prövats under verkliga 
förhållanden och varit i bruk under flertal år och förnyats och utvecklats till det 
bättre.  

 

Byggnadens nuvarande beräknade förbrukning låg på 93,58 kWh/m2/år och 
klarade då BBR:s krav på 124 kWh/m2/år med god marginal. Som riktvärde så har 
vi valt att sikta in oss på det krav när det gäller specifik energiförbrukning som 
gäller för minienergihus, dock undersöker vi inte kraven som gäller för 
effektförbrukning då vår fokus har legat på att minska ner energiförbrukningen i 
första hand och inte att det skulle uppfylla kraven för ett minienergihus.   
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Med koldioxidstyrning på ventilationen är det teoretiskt möjligt att minska ner 
ventilationen upp till 50 % och det gav då en besparing som gjorde att 
energiförbrukningen kunde minskas ner till 80,55 kWh/m2/år. Med detta resultat 
började vi leta efter andra alternativ som kunde dra ner energiförbrukningen 
ytterligare.  

Vi undersökte vilken inverkan installation av solfångare skulle kunna ha på 
byggnaden och kom fram till att ett färdigt paket från Sol och Energiteknik AB 
med 8 st solfångare [23] ger oss en besparing på 13,54 kWh/m2/år och då 
kommer vi ner till en energiförbrukning på 67,01 kWh/m2/år och uppfyller 
kraven för lågenergihus. Vi har även 10 % marginal på ventilationen då det ger oss 
69,61 kWh/m2/år vid 40 % minskning av ventilationen.  

Om ett litet vindkraftverk tas med i beräkningen får vi en besparing på 3,57 
kWh/m2/år och räcker det om ventilationen minskas med 30 % för att det ska 
klara kravet för lågenergihus. Det landar då på 68,65 kWh/m2/år.  

 

6.2 Metoddiskussion 

 

Fördelen med att utgå undersöka projekterad byggnad är den verklighetskoppling 
som fås när man utgår ifrån ett konkret material. Nackdelen kan vara svårigheten 
som finns i att applicera det på andra typer av byggnader, samt frågan om 
huruvida det gäller för andra liknande byggnader, svårigheten i att göra en 
generalisering utgående ifrån endast en undersökt byggnad. Dock borde resultatet 
vara möjligt att applicera på liknande byggnader såsom andra förskolor och 
eventuellt skolor.  Vidare har det funnits en viss svårighet i att bedöma riktigheten 
i den information som fåtts fram och att få fram relevant information.  

 

6.3 Slutsatser och rekommendationer 

Slutsatserna vi drar av den här undersökningen är att det är möjligt att få ner 
energiförbrukningen på en förskola så att den uppfyller kraven för lågenergihus 
med hjälp av en riktig styrning på ventilationen och genom att installera 
solfångare. Utgångspunkten var en befintlig byggnad med bra energinivå, och den 
får ses som relativt enkelt att göra om till lågenergihus till en mindre investering 
och med en återbetalningstid som inte blir alltför lång.  

När det gäller vidare undersökningar så kan det vara intressant att undersöka 
följande poster: solinstrålning, kombinerade solceller/solfångare (vattenkylda 
solceller = el + varmvatten), solceller som följer solen för att få en högre effekt 
och lägre återbetalningstid och belysning - byta till lågenergilampor/LED 
belysning. 
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8 Bilagor 

Bilaga 1 Ökad ventilation – tillägg till energiberäkningen 

Bilaga 2 Energiberäkning Arredalens förskola 

Bilaga 3 Energiförbrukning 2010/2011 Arredalens förskola 
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Program: PAROC Varmeberäkning 4.0 2008-02-01 l0:19:55
:=::==:::=:=:=:::====:::::=:_::::::::===

Beräknat av: Johan Sköld
Företag: Picon Teknikkonsult AB
Adress: Kapellgatan 2

553 17 Jönköping
Telefon: 036-860 66 88

Fs - Ytrelaterad vårmeförlustkoefficient

Objekt: Arredalens Förskola

Uppvännd area: 0 m, (Bostad) Uppvärmd nea: 997 m, (Lokal)

Byggnadsdel Benämning Typ Area Ukon Markkon Solavdrag
(bost/lok) (rn?) (Wm, K)

Ujust*Area
(wr9

trtu
('c) fc)

Tak
vägg
vagg
Fönster medel
Dörr
Golv
Golv
Golv

loGfl00+20
VäCCtyp I
VäCCtyp 2
Samtliga
Samtliga
Yttre M
Inre Rf
Öurigt

898,00 0,188
300,10 0.191
6r,s6 0,194
121,30 1,200
9,70 1,500
125,00 0,161
397,00 0,125
376,00 0,1l5

168,824
57,3t9
11,943
60,650
14,550
15,094
37,2t9
32,430

L
L
L
L
L
L
L
L

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,75
0,75
0,7s

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

0,00
0,00
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00

(Fönsterandel överstigande 15% av uppvärmd area och ej räknas med solavdrag)

Fs beräknad, inklusive köldbryggor (0,00):

Ukorr * Area:
Omslutande Area:
l8%o av uppvärmd area:
Summa fönster/dörr area:
Korrektion solavdrag:

Fs kravnivå:
Fs beräknad:

Byggnaden klarar kraven enligt BBR

Program: PAROC Värmeberäkning 4.0

Bostad

0,00 m2

0,00 m2

0,00 m2

0,00yo

0,000 Wm'zK
0,000 Wm, K

Lokal

2288,66m2
179,46m2
131,00 m2
0,00yo

0,266W/m2K
0,174W/m2K

Sammanvägt

398,029W/IK

0,174Wlm2K

0,266 Wm'K
0,174 Wm'K

2008-02-01 l0:19:55

Beräknat av:
Företag:
Adress:

Telefon:

Johan Sköld
Picon Teknikkonsult AB
Kapellgatan 2
553 l7 Jönköping
036-860 66 88

Fs - Ytrelaterad värmeförlustkoelficient

Objekt: Arredalens Förskola

Uppvärmd area: 0 m, @ostad) Uppvärmd area: 997 m, (Lokal)

Typ
(bost/lok)

Area
(m')

Ukon Markkon Solavdrag
(Wm'zK)

ti tucc) ("c)
Ujust*Area
(wrg

Byggnadsdel Benämning

BjEv08is
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Urbdraprnummer

FÖRSKOI-A ATTEdAIEN - ENERG I BERÄKN I NG
Fastighetsbeteckning :

Förutsättningar
Konstruktion
tl-valrOen (Wlm'X):
Ua""a= 0,19
Utar= 0,19
Uönster= 1,2
Uprmpana*= 0,12

Hustyp: Skola 1,2plan
Area per plan: 820 m2

Hänsyn till yttre avskuggning har tagits.
Solinstrålning = 0,67 (medelinstrålning)
Luftläckage =0,20 oms/h

Värmesvstem
Fjänvärme

Ventilationssvstem
Frånluftssystem med värmeåtervinning.
Luftflöde = 1,9 m3/s

Tappvarmvatten
Tappvarmvatten = 22,9kWNm2 är

lntem värmeqenererino
Värmealstring iform av de inhysande har medräknats.

Vårnftnns
Fredrik Olsson

Sida (antal idor)
1 (1)

Ddttn
080421

Resultat

Resultatet av energiberäkningen är följande:
Villansspecifikaenergianvändning: 93,6kWh/m2
BBR:s krav: max 124 kWh/m2

PICON TeknikkonsultAB
Första Långgatan 28 B
413 27 Göteborg

Besöksadress Första Långgatan 28 B
Orynr 556540-8332
Styrels€nssåte Göteborg

Telefun
Fax
lntemet

031 -301 1600
031 -301 1649
wwwpicon.se
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0712012 Energiberåkning Villor\Energiberäkning\Förskola Arredalen\Förskola Arredalen.bv2

00224:80421 103516

PICON Göteborg (En-användarlicens)

Specifik energianvändning CAV systenMax.flöde = 1,89 l/s,m2

klimatfil:

Specifik energianvändning för Lokalbyggnad
Värmeenelgi

Hadiatorvärme

40.38

Kylenergi
Flärkyla

0

Fa*tighet*el

Värmning av tilluft

14,?7

Varmvatten

lJ,JI

Summa

78,02 lkwh/|'rl

Summa

0.00 lkWh/rfl

Kylmaskin vattenkrets

0.00

Maskiner

1.86

Kylmaskin luftkyla

0.00

Fläktar

1 1.79

Eebsning

1.9'l

Exha elfiirbrukare

0.00

Summa

15,56 IkWh/rtFl

Specilik energianvändning 93.57 lk\#h/|lfl

Krav på specifik energianyändning enligt BBR 124 lkwh/dl

Verk*amhet*el
Maskiner

10.55

Belysning

10.s1

Summa

21.36 Iklrrh/nfl

0vanstående gäller med nedanstående villkor

15ä av belysning räknas som fastighetsel. Flesterande 852 räknas som verksamhetsel

15iä av maskinel räknas som fastighetsel. Flesterande B5Z räknas som verksamhetsel

Byggnaden är av typen lokalbyggnad

Byggnaden är lokaliserad iSödla klimatzonen

Medellultflödet = 0.63 [/s.nF] [enligt data hån bvZ för uppvämningsperiodJ

Tilläqs = 70. [ 0.69. 0.35]

Tilläss psa uteluftflöde = 23.80 kWh/m2

BV'2OO7A
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Jönköpings Kommun

8071302566700 Arredalens fsk (Objekt)

diff/årdiff/period2010Period

Fjärrvärme, flöde (m3)

726Jan

423Feb

198Mar

127Apr

86Maj

56Jun

50Jul

50Aug

125Sep

Okt

Nov

Dec

1 842Total

1 842Ackum

Fjärrvärme, flöde (m3)

2011-05-13 Sida 1 av 4
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Jönköpings Kommun

8071302566700 Arredalens fsk (Objekt)

diff/årdiff/period2010Period

Fjärrvärme (kWh)

36 322Jan

21 898Feb

10 190Mar

6 047Apr

3 625Maj

1 765Jun

1 331Jul

1 331Aug

3 101Sep

Okt

Nov

Dec

85 610Total

85 610Ackum

Fjärrvärme (kWh)

2011-05-13 Sida 2 av 4
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Jönköpings Kommun

8071302566700 Arredalens fsk (Objekt)

diff/årdiff/period20112010Period

Vatten (m3)

-89%47432Jan

-73%45167Feb

-94%353Mar

44Apr

47Maj

39Jun

38Jul

38Aug

49Sep

49Okt

43Nov

41Dec

951 040Total

-85%95652Ackum

Vatten (m3)

2011-05-13 Sida 3 av 4
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Jönköpings Kommun

8071302566700 Arredalens fsk (Objekt)

diff/årdiff/period20112010Period

El (kWh)

6%5 0544 773Jan

10%4 6584 220Feb

9%5 1574 747Mar

7%4 3924 106Apr

4 096Maj

4 466Jun

4 159Jul

4 875Aug

4 813Sep

5 175Okt

5 440Nov

5 047Dec

19 26055 916Total

8%19 26017 846Ackum

El (kWh)

2011-05-13 Sida 4 av 4
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