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Sammanfattning  

År 2009 uppgick den slutliga energianvändningen inom bostads- och servicesektorn i 

Sverige till 149 TWh, vilket svarade för 39 procent av den totala energianvändningen. 

Av denna energianvändning stod bostäder och lokaler för 87 procent. 

 

Växjö stad med dess kommun, invånare, företag, organisationer och Universitet 

arbetar gemensamt för en minskad energianvändning. Initiativtagare till detta 

examensarbete var Tony Timm på InPro installationsconsult AB i Växjö. InPro 

installationsconsult är i sin tur medlem i föreningen Goda Hus som arbetar med 

utveckling och forskning inom området energieffektivt byggande.   

 

Syftet med rapporten har varit att undersöka hur energieffektiviseringsåtgärderna som 

genomförts på Bokelundskolan i Växjö påverkat energianvändningen. De åtgärder 

som genomförts är; nytt ventilationssystem, nytt värmesystem, driftoptimerad 

injustering av värmesystemet, nya fönster med U-värde 1.2 W/(m2K), tilläggsisolering 

under fönster samt tilläggsisolering av krypgrund. För beräkning av 

energianvändningen har beräkningsprogrammet Vip-Energy 1.5.5 använts. 

 

Beräkningar på energianvändning för olika typer av fönster har även genomförts. De 

alternativ som studerats är renoverad byggnad med gamla fönster på U-värde 2.7 

W/(m2K) och renoverad byggnad med fönster på U-värde 0.9 respektive 0.7. 

Fönsterbytet har även studerats ur ett kostnadsperspektiv där den årliga kostnaden för 

fönster har beräknats med annuitetsmetoden.  

 

Slutsatsen är att bytet av värme-och ventilationssystem var den största bidragande 

faktorn till minskad energianvändning på skolan. Bytet av fönster gjorde att 

energianvändningen minskade men inte lika påtagligt. Vid jämförelse av fönster med 

bättre U-värde, 0.7 och 0.9, konstaterades att fönster med U- värde 1.2 var mest 

lönsamt med tanke på investeringskostnaderna.  
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Sammanfattning 

År 2009 uppgick den slutliga energianvändningen inom bostads- och servicesektorn 

i Sverige till 149 TWh, vilket svarade för 39 procent av den totala 

energianvändningen. Av denna energianvändning stod bostäder och lokaler för 87 

procent. 

 

Växjö stad med dess kommun, invånare, företag, organisationer och Universitet 

arbetar gemensamt för en minskad energianvändning. Initiativtagare till detta 

examensarbete var Tony Timm på InPro installationsconsult AB i Växjö. InPro 

installationsconsult är i sin tur medlem i föreningen Goda Hus som jobbar med 

utveckling och forskning om energieffektivt byggande.   

 

Syftet med rapporten har varit att undersöka hur energieffektiviseringsåtgärderna 

som genomförts på Bokelundskolan i Växjö påverkat energianvändningen. De 

åtgärder som genomförts är; nytt ventilationssystem, nytt värmesystem, 

driftoptimerad injustering av värmesystemet, nya fönster med U-värde 1.2 

W/(m2K), tilläggsisolering under fönster samt tilläggsisolering av krypgrund. För 

beräkning av energianvändningen har beräkningsprogrammet Vip-Energy 1.5.5 

använts.  

 

Beräkningar på energianvändningen med olika typer av fönster har även 

genomförts. De alternativ som har studerats är renoverad byggnad med gamla 

fönster på U-värde 2.7 W/(m2K) och renoverad byggnad med fönster på U-värde 

0.9 respektive 0.7. Fönsterbytet har även studerats ur ett kostnadsperspektiv där den 

årliga kostnaden för fönster har beräknats med annuitetsmetoden.  

 

Slutsatsen är att bytet av värme-och ventilationssystem var den största bidragande 

faktorn till minskad energianvändning på skolan. Bytet av fönster gjorde att 

energianvändningen minskade men inte lika påtagligt. Vid jämförelse av fönster 

med bättre U-värde, 0.7 och 0.9, konstaterades att fönster med U- värde 1.2 var 

mest lönsamt.   
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Abstract 

The purpose with this report is to examine how the implemented energy efficiency 

measures on Bokelundskolan in Växjö have had impact on the energy use. The 

measures which have been implemented are, new ventilation system, new heating 

system, optimized adjustment of the heating system, new windows with U-value 1.2 

and lower window height, insulation under windows and in the crawl space. The 

school's energy use before and after rebuilding has been calculated with the 

calculation program, Vip-Energy 1.5.5.  

Calculations of energy use for the school with windows on U-value, 0.9 and 0.7 

have also been done. The replacement of windows has been studied from a cost 

perspective. The conclusion is that the exchange of heat and ventilation system was 

the biggest contributor to reduced energy use on Bokelundskolan. The evaluation of 

windows with different U-value showed that windows with U-value 1.2 were the 

most profitable.   

 

Key Words:  Energy efficiency measures, Vip-Energy 1.5.5, Bokelundskolan  
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Förord 

Initiativtagare till detta examensarbete är Tony Timm på InPro installationsconsult 

AB i Växjö. InPro installationsconsult är i sin tur medlem i föreningen Goda Hus. 

Goda Hus är en förening i Sydostsverige som vill skapa ett centrum för utveckling 

och forskning om energieffektivt byggande. Medlemmar i denna förening är både 

offentliga och privata aktörer. Goda hus och Linnéuniversitetet har ett nära 

samarbete och det finns ett avtal som säger att Goda Hus ska delfinansiera en 

professur och en forskningsgrupp på Linnéuniversitetet (Goda Hus, 2011). Från 

Goda Hus har styrelsemedlemmen Per Wickman varit kontaktperson. 

 

Handledare under examensarbetet när det gäller frågor om värme-och 

ventilationssystem har varit Tony. Tony har även hjälpt till med frågor som berört 

beräkningsprogrammet Vip-Energy 1.5.5.  

 

Fastighetsägare för skolan är kommunens fastighetsbolag VöFAB där 

kontaktpersonen under examensarbetet har varit Bruno Birgersson. Bruno har gett 

information om byggnaden före och efter renoveringen och har tillhandahållit med 

ritningar och värden på värme- och ventialtionssystemen.  

 

Handledare på skolan har varit Leif Gustavsson, professor i byggteknik. Leif har 

varit rådgivare gällande rapportens struktur och innehåll.  

 

Vi vill tacka alla dessa personer för handledning och stöd under vårt examensarbete.  

 

 

 

15 Juni 2011 

Frida Petersson & Kristina Viberg 
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1 Introduktion 

Den globala uppvärmningen är idag något som har hög prioritet på många länders 

agenda. I Kyoto- avtalet från 1997 har industriländerna skrivit på att de ska minska 

sina utsläpp av koldioxid med drygt 5.2 procent till år 2008-2012, med 1990 som 

referens. Eftersom byggsektorn står för en stor del av koldioxidutsläppen är det 

viktigt att fokusera på energieffektivisering av byggnader (Miljöbörsen, 2011).   

 

Vid analys om minskning av energianvändning och koldioxidutsläpp inom 

byggsektorn är det viktigt att studera alla faserna under en byggnads livstid. 

Livscykeln för en byggnad sträcker sig från att utvinna råmaterial till att byggnaden 

rivs alternativt nedmonteras och materialet kastas eller återanvänds. Faser 

däremellan är; förädling av råmaterial till byggnadsmaterial, byggnation, nyttjande av 

byggnaden och underhåll. Alla dessa faser ingår i byggnadens livscykel och det är 

användning av primärenergi under denna livscykel som måste minskas (Gustavsson, 

Joelsson och Sathre, 2009). 

Inom EU har prioriteten av energieffektivisering och minskning av koldioxidutsläpp visats 

genom att direktiv 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda antagits. I Sverige har 

direktivet visat sig i regelverket genom lag och förordning om energideklaration för 

byggnader (Elmroth 2009, s.53). 

 

År 2009 uppgick den slutliga energianvändningen inom bostads- och servicesektorn 

i Sverige till 149 TWh, vilket svarade för 39 procent av den totala 

energianvändningen. Av denna energianvändning stod bostäder och lokaler för 87 

procent. Inom sektorn, för bostäder och lokaler, gick 60 procent av den slutliga 

energianvändningen till byggnaders uppvärmning och varmvatten 

(Energimyndigheten, 2011).  

 

I Sverige har Riksdagen som mål för energieffektivisering inom bebyggelsesektorn att 

reducera energianvändningen per uppvärmd yta i lokaler samt bostäder. Med 

energianvändning för år 1995 som referens ska energianvändningen minskas med 20 

procent till år 2020 samt med 50 procent till år 2050 (Dodoo, Gustavsson och Sathre, 

2010).  

 

Energieffektivisering är inte bara ett mål för Riksdagen. Växjö stad med dess 

kommun, invånare, företag, organisationer och Universitet arbetar gemensamt för 

att minska energianvändningen. Detta examensarbete kommer att ge en inblick i hur 

olika energieffektiviseringsåtgärder bidragit till minskad energianvändning på 

Bokelundskolan i Växjö.  
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1.1 Bakgrund 

Bokelundskolan är en lågstadieskola, byggd på 1970-talet med ca 230 elever och 40 

vuxna som ligger ute på området Araby i Växjö (Växjö Kommun, 2011). Skolan 

består av tre friliggande byggnader, hus 01, 02 och 04. Hus 01 består av klassrum, 

administrativa lokaler samt ett bibliotek. Hus 02 har kök, matsal, gymnastiksal, 

omklädningsrum och slöjdsal. Hus 04 har lokaler för förskola. Det är hus 01 som 

kommer att studeras i denna rapport. 

 

År 2008 blev skolans ventilationssystem inte godkänt vid den obligatoriska 

ventilationskontrollen(OVK). Orsaken till detta var att systemet var nedsmutsat och 

hade en bristande konstruktionslösning. En ombyggnation av hus 01 blev därför 

nödvändig, vilket genomfördes under sommaren 2009 och 2010 (Birgersson, 2011). 

 

OVK infördes 1991 av Riksdag och Regering, detta efter att allvarliga problem med 

inomhusmiljö i allmänna lokaler uppmärksammats. Målet är att alla byggnader ska 

ha en dokumenterad fungerande ventilation år 2015 (Boverket, 2011). Enligt 

arbetsmiljöverkets regelverk får uteluftsflödet inte understiga 7 l/s och person + 

0.35 l/s per m² golvarea i rum där personer vistas under längre perioder. Orsaken 

till areatillägget är att föroreningar från inredning och verksamhet ska ventileras bort 

(Warfvinge och Dahlblom 2010, s 2:7).  
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är att undersöka hur energieffektiviseringsåtgärderna som 

genomförts på Bokelundsskolan har påverkat energianvändningen.  

Rapporten ska även innehålla en studie över hur fönster med bättre U-värde hade 

påverkat energianvändningen. Fönsterbytet kommer även studeras ur ett 

kostnadsperspektiv. Med annuitetmetoden kommer den årliga kostnaden för 

fönster med U- värde 1.2, 0.9 och 0.7 beräknas. 
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2 Ventilation och värmesystem för 

ursprunglig byggnad 

I källaren till hus 02 sitter undercentralen för fjärrvärmen. Genom kulvertar i 

marken distribueras sedan värmen till hus 01 och 04. Innan renoveringen var 

värme- och ventilationssystemet för hus 01 uppdelat i fyra delar; husdel A, B1, B2 

och B3. Husdel A betjänade de administrativa lokalerna och husdelarna B1-B3 

betjänade klassrummen (Timm, 2011).  

 

De administrativa lokalerna betjänades av ett tilluftsaggregat som var placerat i 

krypgrunden under lokalerna. Värmebatteriet i tilluftsaggregatet värmde upp luft till 

ca 18 grader för inblåsning till de olika lokalerna. Inblåsning av tilluft skedde via 

tilluftsdon i taket. Tilluften skapade därmed ett övertyck i lokalen vilket gjorde att 

frånluften från de administrativa lokalerna fördes ner som överluft i krypgrunden. 

Överluftskanaler ner till krypgrunden bestod av hål i bjälklaget som var placerade 

längs med ytterväggen i lokalerna (Timm, 2011).  

 

Frånluftsfläkten var placerad på yttertaket och skapade ett insug för frånluften från 

krypgrunden. Frånluftsfläkten evakuerade sedan frånluften från de administrativa 

lokalerna, WC och städ. Tilluftsaggregatet och frånluftsfläktarna för de 

administrativa lokalerna saknade värmeåtervinning. Uppvärmningen av de 

administrativa lokalerna betjänades av ett radiatorsystem (Timm, 2011).  

 

Husdel B1, B2 och B3 bestod av klassrum och betjänades av tilluftsaggregat som 

var placerat i krypgrunden. Respektive tilluftsaggregat bestod av ett 

förvärmningsbatteri och fyra eftervärmningsbatteri, ett för respektive klassrum. 

Klassrummen hade inga radiatorer utan uppvärmningen skedde med 

övertempererad tilluft på ca 23 grader. Uppvärmning av tilluftstemperaturen 

betjänades av eftervärmningsbatterierna (Timm, 2011). 

 

Frånluften i klassrummen fördes ner som överluft till krypgrunden via hål i 

bjälklaget som var placerade längs med ytterväggarna. Med denna teknik värmde 

frånluften upp krypgrunden. En frånluftsfläkt placerad på yttertaket evakuerade 

frånluft från klassrum via krypgrunden. En frånluftsfläkt placerad på yttertak 

evakuerade frånluft från WC och städ. Tilluftsaggregat och frånluftsfläktar för 

klassrum saknade värmeåtervinning (Timm, 2011). 

Biblioteket byggdes till på 1990-talet och betjänades därför av ett enskilt FTX-

aggregat med roterande värmeväxlare (Birgersson, 2011).  
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3 Energieffektiviserande åtgärder 

Renoveringen av skolan omfattade; nytt ventilationssystem, nytt värmesystem, 

driftoptimerad injustering av värmesystemet, nya fönster med lägre fönsterhöjd, 

tilläggsisolering under fönster samt tilläggsisolering av krypgrund (Birgersson, 2011).   

3.1 Ventilation  

Byggnaden har försetts med två nya ventilationsaggregat av FTX typ. Ett större som 

betjänar klassrum och bibliotek samt ett mindre som betjänar administrativa lokaler 

(Timm, 2011).                                                                                                      

FTX-system är till- och frånluftsventilation med återvinning. Dess funktion är att 

filtrera, värma och eventuellt kyla luften. FTX-systemet består av två kanalsystem, 

ett för tilluft respektive frånluft (Warfvinge och Dahlblom 2010, s 2:16 ). 

Värmeåtervinning i respektive FTX- aggregat sker i form av en roterande 

värmeväxlare (Timm, 2011). 

3.1.1 Roterande värmeväxlare 

En roterande värmeväxlare har som uppgift att värma tilluften med frånluften. Den 

består av ett rotorhjul som har ett stort antal små kanaler som bildas när korrugerad 

metallplåt lindas lager på lager. Rotorhjulet roterar med hjälp av en motor och en 

rem. Värme i plåten lagras när rotorn passerar den varma luften i frånluftskanalen. 

Därefter vrids rotorn kring sin axel och när den passerar tilluftskanalen med 

uteluftsflödet avger den värme (Warfvinge och Dahlblom 2010, s 2:54). 

3.1.2 Luftvärmare i ventilationsaggregat 

För att tilluften ska klara att hålla rätt temperatur behöver den värmas under större 

delen av året. I första hand används den roterande värmeväxlaren, men vid låga 

temperaturer krävs det att luften eftervärms i ett luftvärmebatteri (Warfvinge och 

Dahlblom 2010, s 2:48). Luftvärmebatteriet i ventilationsaggregatet är vattenburet 

och betjänas av fjärrvärme (Timm, 2011).  

3.2 Värmesystemet 

Värmesystemet består av fyra delar; värmare i rummen, distributionssystem, 

värmekälla och ett system för styrning och reglering av värmetillförsel (Warfvinge 

och Dahlblom 2010, s 4:1). Värmare i rummen består av vattenburna radiatorer och 
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distributionssystemet är ett tvåvägskopplat-system, en tilloppsledning respektive 

returledning. Värmekällan till byggnaden är fjärrvärme (Timm, 2011).  

3.2.1 Fjärrvärmesystem 

I det centrala värmeverket värms vatten upp till en temperatur mellan 70 och 120 

grader. Distributionen av värmen sker i nedgrävda välisolerade rör där 

primärvattnet, det vill säga fjärrvärmevatten cirkulerar. För att inte riskera att vattnet 

börjar koka distribueras det under högt tryck. Primärvattnet överförs i 

fjärrvärmecentralen via en värmeväxlare till sekundärsidan. I en fjärrvärmecentral 

finns det minst två värmeväxlare, en för byggnadens uppvärmning och en för 

tappvarmvatten.                                                                                                        

På sekundärsidan sitter shuntgrupperna, se bild 1, med uppgiften att reglera och 

styra temperaturen till värmesystemet och till luftvärmebatterierna (Warfvinge och 

Dahlblom 2010, s 4:67-68, 4:70).  

 

Bild 1. Shuntgrupper i fläktrummet 
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3.2.2 Fläktluftvärmare  

Fyra fläktluftvärmare har placerats i krypgrunden för att försäkra en temperatur på 

15 grader (Bygghandlingar, 2011 sid. 5), se bild 2.   

Fläktluftvärmarna är behovsstyrda så vid värmebehov i krypgrunden öppnas 

styrventilen. Det är en temperaturgivare som styr den automatiska 

luftvärmarregleringen av fläkten för att hålla inställd temperatur. När det inte finns 

något värmebehov stänger styrventilen och fläkten stannar (Fläkt Woods Sverige, 

2011).   

 

Bild 2. Fläktluftvärmare i krypgrunden 

3.2.3 Sorptionsavfuktare  

I krypgrunden finns det fyra sorptionsavfuktare, se bild 3, speciellt anpassade för 

fuktsanering. Dessa kontrollerar att den relativa fuktigheten inte blir för hög.  

En sorptionsavfuktare har funktionen att den fuktiga luft som finns i utrymmet sugs 

in i en roterande rotor. Där fångar rotorn upp de vattenmolekyler som finns i 

luften. Rotorn består av ett stort antal luftkanaler som har en impregnerad yta med 

ett fuktabsorberande medel.  

 

Efter en tid blir rotorn mättad varefter den måste torkas ut. Torkningen sker med 

hjälp av en värmare som blåser varm luft genom rotern. Vattenmolekylerna 

förångas då och fukten blåses ut ur avfuktaren och från de utrymme som ska 

avfuktas som vattenånga. En sorptionsavfuktare har ett brett användningsområde 

och avfuktar effektivt inom temperaturerna minus 20 grader till plus 40 grader 

(Munters, 2011). 
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Bild 3. Sorptionsavfuktare 

3.2.4 Driftoptimerad injustering av värmesystemet 

En driftoptimering av värmesystemet görs för att få det lika varmt i alla rum oavsett 

avstånd till undercentralen. Samtliga radiatorer ska hålla samma temperatur genom 

hela skolbyggnaden (Energi Effektiviserings Företagen (EEF), 2011).  

Värmesystemet injusteras för fullflödesfallet, till värden som finns angivna på 

ritningar (Bygghandlingar, 2011 s. 32).  

3.3 Fönsterbyte 

De fönster som tidigare fanns på Bokelundskolan hade ett U-värde på 2.7 W/(m2 

K) och var monterade som kassetter. Vid renoveringen byttes de ut till NorDan:s 

Ntech fönster med U-värdet 1.2, se bild 4. Detta är ett två glas fönster med en 

isolerande varmkant. Mellan rutorna är det argongas och de har en god 

ljudreduceringsförmåga. Storleken på de nya fönstrena var dessutom cirka 650 mm 

mindre i höjdled.  

Två andra fönster från NorDan är också tänkta att studeras, det är Ntech 0.9 och 

Ntech 0.7. Dessa klarar kraven för passivhus i Sverige. Ntech med 0.9 är ett tre glas 

fönster med argongas mellan rutorna. Det har två energibeläggningar och en 

isolerad varmkant.  

Ntech 0.7 är ett svanmärkt tre glas fönster med argongas mellan rutorna. Den 

isolerade 105 mm karmen och 80 mm bågen ger ett bra isoleringsvärde i hela 

konstruktionen (Fönsterboken Nordan, 2011 s. 14).   
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Bild 4. Nya fönster på Bokelundskolan 

3.4 Tilläggsisolering av krypgrund 

Tilläggsisolering av det yttre randfältet och källarväggar har gjorts i krypgrunden,se 

bild 5, för att bibehålla värmen från fläktluftsvärmarna bättre. På kortsidorna har en 

50 mm tjock isolering med en bredd på 2.4 m lagts ut. Längs långsidorna ligger en 

50 mm tjock isolering med en bredd på 3.0 m. Hela källargrundmuren har 

tilläggsisolerats med 50 mm.   

 

Bild 5. Tilläggsisolering i krypgrund 
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4 Teori  

För att beräkna energianvändningen i en byggnad används idag ofta databaserade 

energiberäkningsprogram. Programmen gör speglingar av en komplex verklighet 

och det som skiljer dem åt är främst graden av förenkling (Energi & Miljö, 2011(1)). 

Det finns program som är enklare och inte kräver så mycket indata samt de mer 

avancerade och detaljerade som kräver större mängd indata. Mängden indata som 

behövs och komplexitet av programmet är dock inget som garanterar att 

beräkningen blir mer exakt och noggrann (Energi & Miljö, 2011(3)).  

 

Gemensamt för alla beräkningsprogram är att det finns osäkerheter ur många 

aspekter. Inget av programmen är så flexibelt att det kan ge en exakt kopia av 

verkligheten utan det är verkligheten som måste anpassas till programmets 

förutsättningar. Denna anpassning görs av användaren vilket skapar viss osäkerhet. 

Hur användaren lägger in värden i programmet är beroende på vilka erfarenheter 

och kunskaper denne besitter (Energi & Miljö, 2011(2)). 

 

För att beräkningen ska likna den komplexa verkligheten är det bra att dela in 

byggnaden i zoner. Zonindelning gör det möjligt att beräkna energianvändningen 

för en byggnad där kraven på temperatur skiljer sig mellan olika våningsplan eller 

rum. Om bygganden betjänas av olika ventilaitonsaggregat kan det vara lämpligt att 

dela in varje aggregat i en enskild zon (Energi & Miljö, 2011(2)). 

 

När det gäller samtliga energiflöden blir dessa mer eller mindre modeller av det 

verkliga flödet. Exakta värden och samtliga förutsättningar är en omöjlighet. 

Speciellt osäker indata är internvärme från personer, belysning och apparater, 

luftläckage samt solavskärmning (Energi & Miljö, 2011(2)). 

 

En annan osäkerhet är klimatet. Det finns ingen gemensam standard vilket gör att 

klimatfilerna mellan programmen skiljer sig. Ett typiskt väderår kan tas fram på 

olika sätt (Energi & Miljö, 2011(2)).  

 

I en byggnad skiljer man på, värmeeffektbehov och värmeenergibehov. 

Värmeeffekten anges i watt och är direkt kopplat till investeringskostnaderna medan 

värmeenergibehovet anges i kilowattimmar och hör i ihop med driftkostnaderna 

(Warfvinge och Dahlblom 2010, s 4:3).   

 

Energieffektiviserande åtgärder på en byggnad innebär ofta stora investeringar. 

Det kan därför vara lönsamt att göra en investeringskalkyl i den besultsfattande 

fasen.  
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Annuitetsmetoden är en form av investeringskalkyl som beräknar hur lönsam en 

investering är i förhållande till sin livstid. Alla inbetalningar och utbetalningar för 

investeringen fördelas lika över investeringens livstid. Det är en bra metod att 

använda när olika investeringar med olika ekonomisk livslängd ska jämföras. Oftast 

går annuiteten att utläsas från speciella tabeller, men den går även att räkna ut med 

hjälp av annuitetsfaktorn (Skärvad och Olsson 2007, s 312).  

4.1 Energiberäkningsprogram 

Som tidigare nämnts är utbudet av energiberäkningsprogram stort. Samtliga 

program som används bör ha genomgått en validering. En validering är en form av 

godkännande som görs för att se hur noggrant beräkningsprogrammet beräknar ett 

visst värde i förhållande till ett givet referensvärde.  

Det finns två olika sätt att utföra en validering på, komparativ validering och 

empirisk validering. Komparativ validering är den som än så länge används och 

innebär att resultat jämförs mot program som redan blivit godkända (Energi & 

Miljö, 2011(2)). 

Nedan följer en beskrivning av fyra vanliga energiberäkningsprogram; BV², IDA 

Indoor Climate and Energy, Enorm 2004 och Vip- Energy 1.5.5. En fördjupad 

beskrivning av Vip- Energy 1.5.5 har gjorts i avsnitt 4.2.  

4.1.1 BV² 

Syftet med programmet är främst att studera olika tekniska lösningar. Det är ett 

enkelt program vid jämförelse av lönsamhet, driftkostnader och energianvändning.  

Programmet är unikt med sin anpassningsbara struktur, när förändringar görs i 

något tekniskt system eller i en byggnadsdel visas det direkt i resultatet.  

Det har ett stort utbud av olika typer av värmeproduktion och i nästan varje del av 

programmet går det att välja mellan en begränsad mängd indata eller mer detaljrik 

och omfattande indata (bv2, 2011).  

4.1.2 IDA Indoor Climate and Energy  

IDA Climate and Energy från företaget Equa Solutions är ett svenskt program. Inte 

länge efter det blev IDA´s simuleringsmiljö tillgänglig på den öppna marknaden. 

Flexibiliteten är stor när det kommer till IDA ICE. Programmet är utformat för 

simulering av enklare fall till mer komplexa och avancerade fall (Equa Solutions AB, 

2011(1)). 
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IDA ICE flexibilitet ger möjligheten att röra sig fritt i programmet mellan de olika 

menyerna. Att det är kompatibelt mot både BIM1, 2D-CAD och 3D-CAD gör det 

möjligt att utgå från befintliga ritningar. Mjukvaran går smidigt och snabbt att 

expandera och programmet kan noga kontrolleras av kritiska användare. Med hjälp 

av programmet IDA ICE kan det termiska inneklimatet såväl som 

energianvändningen i hela byggnaden undersökas. 

 

Byggnadsdelar som fönster följer ISO standarden och programmet ger en möjlighet 

till animerade resultat med sol och skuggning. Presentationsgrafiken i programmet 

är mycket bra (Equa Solutions AB, 2011(1)). 

4.1.3 Enorm 2004 

Enorm 2004 har samma upphovsmän som IDA ICE. Simuleringsprogrammet har 

ett brett användningsområde men riktar sig främst till personer som vill göra en 

utförlig energiberäkning. Programmet är anpassat till att följa Boverkets Byggregler, 

BBR. Denna anpassning ger möjligheten att snabbt och enkelt verifiera att kraven 

för energibehov följs vid uppförande av ny bebyggelse. Programmet ger även 

möjligheten att beräkna energibehovet för redan befintlig bebyggelse. 

Sedan slutet av 1980-talet har det varit det mesta sålda i Sverige.  

 

Programmet ger bland annat svar på genomsnittlig luftläckning och styrd 

luftomsättning, värmepumpars beräknade årsvärmefaktor samt värmeväxlarens 

återvinning. Det totala behovet av köpt energi som finns redovisas sedan på olika 

poster exempelvis värmeenergi, elenergi till fläktar och pumpar (Equa Solutions AB, 

2011(2)).  

4.1.4 Vip- Energy 1.5.5 

Skaparen av Vip- Energy är Structural Design Software in Europe AB även kallat 

StruSoft. Detta är ett privatägt företag som funnits på marknaden sedan 2002. 

Erfarenheten inom byggbranschen är lång och utvecklingen av själva programvaran 

till Vip- Energy startade redan 1981 och stöttades då av SKANSKA. Idag är 

företaget marknadsledande i Norden med sina programvaror. Det finns mer än 10 

                                                      

1 BIM- Building Information Modelling. 
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000 användare av Vip- Energy och mer än 1 000 kunder i sammanlagt 20 länder 

(StruSoft, 2011).  

4.2 Fördjupad beskrivning av Vip- Energy 1.5.5 

Vip- Energy är ett program som är uppbyggt av tre dynamiska beräkningsmodeller. 

Med hjälp av kända värden och mätbara faktorer speglas energianvändningen i en 

byggnad. De energiflöden som beräknas gör programmet med hänsyn till 

klimatfaktorerna lufttemperatur, sol, vind och luftfuktighet. Figur 1 visar alla 

energiflöden som beräknas i programmet.  

Programmet är inte anpassat för dimensionering av installationer för värme-och 

kylsystem. I Vip- Energy kan energiutbyte mellan upp till tjugo zoner eller 

avgränsande celler beaktas. Separata inlagda zoner kan sedan sammankopplas och 

på så vis fås ett gemensamt värde på energianvändningen (Sunda hus rådgivning, 

2011). 

 
Figur 1. Samtliga energiflöden som bearbetas i VIP- Energy 1.5.5 

4.2.1 Klimatskal 

De material som finns i byggnaden specificeras av användaren. Om användaren inte 

specifikt vet stommens uppbyggnad finns det förinlagda lätta respektive tunga 

stommar i programmet. Isoleringsförmåga och värmelagringsförmåga i byggnaden 

räknar sedan programmet ut. Programmet använder sig av en så kallad w- RC- 
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modell. Den verkliga väggen omvandlas till värmemotstånd (R) och kapacitanser 

(C). Värmekapaciteten hos byggnaden bestämmer hur mycket överskottsvärme som 

kan lagras vid en viss temperaturökning och på så sätt ersätta uppvärmningsenergi. 

Programmet beräknar energianvändningen mellan stomme och övrig innemiljö 

genom konvektion och strålning timme för timme.  

 

Till- och frånluftsflöde specificeras av användaren. Varje del av klimatskalet 

beskrivs gällande orientering för vindtryck, nivå för beräkning av termiktryck och 

byggnadsdelens otäthet för beräkning av luftläckage, se figur 2 (Sunda hus 

rådgivning, 2011).  

 

Flödesegenskaper
och nivåer 
för otätheter.

LUFTLÄCKAGE

VENTILATION

VINDPÅVERKAN

 
Figur 2. Flödesegenskaper 

4.2.2 Solinstrålning  

Från en klimatfil hämtas den totala solinstrålningen som en byggnad utsätts för. 

Programmet registrerar vilken riktning strålningen kommer från och beräknar 

infallsvinkel mot fönster och andra ytor.  

 

Beroende på infallsvinkel reflekteras strålningen mot glaset. Den sol som når in i 

byggnaden delas upp på värme som tillförs via strålning och energi som tillförs 

genom att det varma glaset konvektivt värmer rumsluften. Solen värmer tak och 

väggytor, genom att välja absorbtionsfaktor för ytterytan kan användaren påverka 

hur stor inverkan detta ska ha på beräkningen (Sunda hus rådgivning, 2011). 

4.2.3 Klimatdata 

Klimatdata hämtas från det Schweiziska företaget Meteotest som har klimatstationer 

utspridda över hela världen. I Vip- Energy finns möjlighet att välja mellan 20 olika 

orter. Programmet anpassar klimatpåverkan efter lokala förhållanden. Vinddata är 

hämtade från ett fritt vindexponerat läge (Sunda hus rådgivning, 2011). 
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4.3 Val av metod 

Litteraturstudier och fördjupningar i tidigare examensarbeten visar att beräknade 

resultat för energianvändningen från beräkningsprogrammen Enorm och IDA ICE 

hamnar inom ett intervall på plus minus fem procent av det uppmätta värdet 

(Jansson och Wetterstrand 2005, s 25).  

I projektidén var förslaget att beräkningsprogrammet Vip- Energy 1.5.5 skulle 

användas. Tillgängligheten av programmet på skolan är en bidragande faktor till 

valet. Under utbildningen har Vip- Energy 1.5.5 introducerats och en enklare 

beräkning i programmet har utförts. Detta gjorde att lite kunskap om Vip- Energy 

fanns innnan examensarbetet påbörjades.  

Metodvalet har även diskuterats med Tony. Tony berättade att de tidigare använt sig 

av BV2 men att de övergick till Vip- Energy. Anledningen var att BV2 inte kunde 

hantera mer än ett ventilationsaggregat (Timm, 2011).  

Vid val av investeringskalkyl diskuterades olika alternativ med Leif. 

Annuitetsmetoden valdes då den tar hänsyn till kalkylränta och ekonomisk 

livslängd. 
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5 Metod 

För att få fram teoretiska värden på energianvändningen för skolbyggnaden före 

och efter renovering kommer energiberäkningar genomföras i Vip-Energy 1.5.5. 

Tre ytterliggare alternativ, gällande fönstertyper, på skolan kommer även att 

studeras. Första alternativet är renoverad byggnad med gamla fönster, dvs. U-värde 

2.7. Andra och tredje alternativet innefattar renoverad byggnad med fönster på U- 

värde 0.9 respektive 0.7 W/(m2K). 

5.1 Värmekamera 

Med hjälp av en värmekamera ska de temperaturer som värmesystemet håller idag 

studeras. Inte bara rumstemperatur ska loggas utan även temperaturer på fönster 

och krypgrunden. På så vis ger det en möjlighet att se om den renoverade 

byggnaden håller de projekterade temperaturerna samt om åtgärderna har gjort den 

tätare. Hus 02, som ännu inte är renoverad ska även studeras med värmekamera. 

Detta för att få en uppfattning om vilka temperaturer som hölls innan renoveringen 

av hus 01.  

5.2 Känslighetsanalys av resultat 

5.2.1 Ursprunglig byggnad  

För att säkerställa att resultaten från Vip-Energy är rimliga för den ursprungliga 

byggnaden kommer de att jämföras med uppmätta värden som VöFAB har sedan 

tidigare år. Bruno har tillhandahållit med värden för energianvändningen under åren 

2005-2008. Eftersom både el och fjärrvärme till Bokelundskolan loggas vid 

undercentralen i hus 02 finns det inga uppmätta värden på energianvändningen för 

respektive hus. Värdet på fjärrvärmeanvändningen som erhållits från Bruno är 

därför ett genomsnittsvärde över alla de tre byggnaderna. Värdena är även justerade 

i graddagar2. För att få mer rimliga värden att jämföra med har ett genomsnitt av el- 

och fjärrvärmeanvändningen under åren 2005-2008 beräknats, se tabell 1. 

 

                                                      

2 ”Ger ett mått på hur temperaturen för en dag, månad eller år avvikit mot normal 

temperatur för en specifik ort eller station”, (SMHI, 2011). 
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År: El:  

kWh/(m2 år) 

Fjärrvärme: 

kWh/(m2 år) 

Totalt: 

kWh/(m2 år) 

2005 67.2  180.0  247.2  

2006 72.1  174.0  246.1  

2007 69.0  165.5  243.5  

2008 68.5  184.5  253.0  

Genomsnitt:  69.2  176.0  247.5  

Tabell 1. Uppmätta värden på el och fjärrvärme för hus 01, 02 och 04.  

Elanvändning för hus 01 före och efter renovering har beräknats av Bruno. 

Metoden han använt är hämtad från energimyndigheten, stilrapport 2 för skolor och 

lokaler. Uträkningen grundar sig på en schablonmall där först 8.5 kWh/m² räknats 

bort för köket i hus 02. Därefter har det beräknats att 44 procent av den 

kvarvarande elen gått till hus 01.   

Uträkning på elanvändningen för hus 01: 

(69.2-8.5) × 0.44 = 26.7 kWh/m2 

Värden som jämförts mot Vip- Energy:  

El: 26.7 kWh/m2 

Fjärrvärme: 176.0 kWh/m2  

Totalt: 202.7 kWh/m² 

5.2.2 Renoverad byggnad 

För att säkerställa att resultatet från Vip- Energy är rimligt kommer en 

värmemängdsmätare att användas. Denna värmemängdsmätare ska monteras på 

sekundärsidan i fjärrvärmecentralen och läsas av efter tre veckors tid, se tabell 2.  

En värmemängdsmätare sitter vid fjärrvärmecentralen för att avläsa och logga 

fjärrvärmeflödet samt temperaturerna på det inkommande och utgående 

primärvattnet. Detta används som grund för värmedebitering (Warfvinge och 

Dahlblom 2010, s 4:70). 
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Avläsning:  Hus 02 (MWh) Hus 01 (MWh) 

2011-04-26 4553.89 0 

2011-05-17 4564.73 2.98  

Resultat: 10.84 2.98 

Tabell 2. Värden från värmemängdsmätare 

Eftersom den renoverade byggnaden inte har varit i bruk ett år finns ingen årlig 

energianvändning att jämföra med. En uppskattning av denna har gjorts av Bruno. 

Elanvändningen har uppskattats med samma metod som för den ursprungliga 

byggnaden. Fjärrvärmen har uppskattats baserad på hitintills använd fjärrvärme. 

 

Fjärrvärme: 122 kWh/(m2år)  

El: 23 kWh/(m2år) 

Totalt: 145 kWh/(m2år) 

5.3 Annuitetsmetoden 

Med hjälp av annuitetsmetoden kommer den årliga kostnaden för fönster med U- 

värde 1.2, 0.9 och 0.7 beräknas, se formel nedan.  

Information om kostnaden för fönster med U-värde 0.9 respektive 0.7 har erhållits 

från leverantören Nordan. Från Bruno har kostnaden på monterade fönster 

erhållits. Vid beräkning av kostnader för fönster kommer även kringliggande 

arbeten, exempelvis montage, räknas in.  

 

 

G × 

 

r 

 1 – (1 + r ) -n       
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G= grundinvestering, utbetalningen vid investeringstillfället 

r= kalkylränta 

n= antal år 

(Skärvad och Olsson  2007, s 308-309) 
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6 Indata i Vip-Energy 1.5.5   

6.1 Framtagning av indata 

Indata som krävs för att genomföra beräkningar i Vip-Energy har tillhandahållits på 

olika sätt. Bruno har tagit fram gamla ritningar på skolan, ventilationsprotokoll,  och 

värden på de tidigare aggregaten. Han har även varit till hjälp vid montering och 

avläsning av värmemängdsmätaren. 

Tony har tillhandahållit med de nya bygghandlingarna. I dessa har indata för det nya 

värme-och ventilationssystemet kunnat avläsas. U-värden på de olika byggnadsdelarna 

har även detta tillhandahållits av Tony som i sin tur fått dessa uträknade av 

konstruktörsföretaget Pehrsco AB. 

Studier av omgivningen vid skolan har även genomförts för att uppskatta indata för 

vind och horisontalvinkel. För att få en uppskattning om verksamhetselen, gällande 

belysningen, har armaturerna på skolan räknats. När det gäller storlek på fönster, 

dörrar samt bröstningshöjd på fönster har mätningar genomförts på plats. Den indata 

som inte varit tillgänglig har uppskattats i samråd med Tony eller Bruno.  

När det gäller indata har vissa avgränsningar antagits. Detta beroende på olika 

faktorer. Krypgrunden har inte räknats med i Atemp. Anledningen till detta är att den 

inte räknas med i Atemp i VöFAB:s loggade värden. I den renoverade byggnaden har 

fläktrummet inte räknats med i Atemp av samma anledning. 

Beräkningar av köldbryggor har inte gjorts varken kring fönster eller vid hörn. Detta 

beslut fattades i samråd med Tony. Anledningen till beslutet var främst bristande 

kunskap i Vip-Energy. Med tanke på tidsbegränsningen valdes det därför att 

förenkla beräkningarna på detta sätt.  

Vid besök på skolan visade det sig att det var limträbalkar i takkonstruktionen. 

Dessa har inte beräknats i Vip- Energy.  
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6.2 Indata  

I följande stycken ses några av de indata som lagts in i Vip- Energy 1.5.5. Vid 

beräkningar i Vip-Energy har det räknats med en yta Atemp på 1572 m2. Av dessa är 

1514 m2 huvudbyggnad och de resterande 58 m2 är bibliotek.  

6.2.1 Klimatskal 

Väggtyp: 1 2 3 4 Tak Bjälklag 

U- värde: 0.34 0.27 0.23 0.24 0.26 3.4 

6.2.2 Fönster 

Ursprunglig 

byggnad: 

Mått, m: Antal, st:  U- värde, W/(m2K): 

1:1 1 × 2.3 112 2.7 

1:2 1 × 0.7 8 2.7 

1:3 1 × 2.3 2 2.7 

Bibliotek: Mått, m: Antal, st:  U- värde, W/(m2K): 

 1 × 2.3 11 2.7 

Renoverad 

byggnad: 

Mått, m: Antal, st: U- värde, W/(m2K): 

1 1 ×1.67 100 1.2 

2 1× 2.3 12 1.2 

3 1× 0.7 8 1.2 

4 1× 2.3 2 1.2  

Bibliotek Mått, m: Antal, st:  U- värde, W/(m2K): 
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 1× 2.3 11 1.2  

6.2.3 Dörrar 

Dörrtyp: 1 2 3 4 

Mått, m 2.1 × 2.1 2.1 × 0.9 2.1 × 1.0 1.0 × 0.9 

Antal, st 7 3 1 1 

U-värde, W/(m2K) 2.1 2.1 2.1 2.1 

6.2.4 Ventilationsaggregat 

Ursprunglig 

byggnad: 

Fläkttryck tilluft: Fläkttryck frånluft: Verkningsgrad: 

TA/FF-A1 600 Pa 600 Pa 52 % 

TA/FF-B1 600 Pa 600 Pa 52 % 

TA/FF-B2 600 Pa 600 Pa 52 % 

TA/FF-B3 600 Pa 600 Pa 52 % 

Renoverad 

byggnad: 

Fläkttryck tilluft: Fläkttryck frånluft: Verkningsgrad: 

01- LA01 597 Pa 618 Pa 74.6 % 

01- LA02 484 Pa 522 Pa 81.2 % 

Bibliotek: Fläkttryck tilluft: Fläkttryck frånluft: Verkningsgrad: 

       - 140 Pa 140 Pa 70 % 
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6.2.5 Elanvändning fläktar 

Ursprunglig 

byggnad: 

TA/FF  

TA/FF -1A: 4.32 kW  

TA/FF-B1 4.75 kW  

TA/FF-B2 4.75 kW  

TA/FF-B3 4.55 kW  

Renoverad 

byggnad: 

TF FF 

LA01: 5.5 kW 5.5 kW 

LA02:  1.1 kW 1.1 kW 

6.2.6 Elanvändning Cirkulationspump 

Ursprunglig 

byggnad: 

 

TA-C1 0.025 kW 

TA-D1 0.06 kW 

Renoverad 

byggnad: 

 

01-VS1- P1 0.13 kW 

01-LA01- P1 0.06 kW 

01-LA02- P1 0.06 kW 
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6.3 Kritik till indata  

Vid beräkningar i energiberäkningsprogrammet Vip-Energy 1.5.5 kräver det att 

användaren har kunskap och förståelse för programmets olika funktioner. Det är en 

stor fördel om användaren har tidigare erfarenhet av energiberäkningar och därmed 

vet vad som är rimliga värden. Med hjälp manualen om Vip-Energy och rådgivning 

från Tony har indata beräknats i programmet. 

6.3.1 Klimatskal 

De U-värden som tillhandahållits från konstruktören stämde inte med de U-värden 

som programmet uppgav efter att byggnadsdelarnas uppbyggnad hade definierats.  

Vid inmatning av indata i Vip-Energy upptäcktes det att vissa material saknades i 

materialkatalogen. Material som papp, mineralullsmatta, diffusionsplast och 

asfaboard fanns inte att välja. Asfaboarden lades till i materialkatalogen medan 

diffusionsplasten och pappen valdes att inte ta med i beräkningen. 

Mineralullsamattan ersattes av en träfiberplatta.  

Alla väggarna har inte varit definerade och har därför fått uppskattas. Det är endast 

information om väggtyp 1 och 3 som har tillhandahållits. När det gäller bjälklaget, 

golvet mellan källare och klassrum, har uppbyggnaden varit otydlig. Konstruktören 

som räknat på U- värde uppger lättbetong medan Tony anser att det borde vara 

vanlig betong. För uppbyggnad av samtliga byggnadsdelar se samtliga bilagor från 

Vip- Energy 1.5.5. 

6.3.2 Ventilationssystem  

För den ursprungliga byggnaden har fläkttrycket på till- och frånluftsfläkten och 

verkningsgraden på aggregaten fått uppskattas då värden inte funnits tillgängliga. 

Möjligheten att mäta de gamla aggregatens fläkttryck som sitter i hus 02 fanns. 

Denna mätning genomfördes inte då det skulle ta för långt tid samt troligtvis inte ge 

ett bättre värde än Brunos uppskattade värde.  

Indata för biblioteketets ventilationsaggregat har tillhandahållits av Bruno gällande 

verkningsgrad och luftflöde. Fläkttrycket har dock uppskattats av Bruno. El till 

cirkulationspump och fläktar har uppskattats i samråd med Tony.  

För den nya byggnaden har de flesta indata för ventilationssystemet funnits tillgängliga 

genom bygghandlingar och andra dokument från Tony. Gemensamt för alla 

ventilationsaggregat är att driftperioderna fått uppskattas med hjälp av terminschema.   
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7 Resultat 

7.1 Energianvändning 

Resultat från Vip- Energy jämfört med värden från VöFAB, se tabell 3 och 4. För 

samtliga värden från Vip- Energy se bilagorna 1, 2 och 3.  

7.1.1 Ursprunglig byggnad 

El:  

kWh/(m2år)             

Fjärrvärme: 

kWh/(m2år)                       

Totalt: 

kWh/(m2år)             

VöFAB 26.7  176.0  202.7  

Vip- Energy 40.2  146.1  186.3  

Tabell 3: Ursprunglig byggnad 

 

7.1.2 Renoverad byggnad 

El: 

kWh/(m2år)             

Fjärrvärme: 

kWh/(m2år)             

Totalt: 

kWh/(m2år)             

VöFAB 22.0  123.0   145.0  

Vip- Energy 24.1  47.1     71.2    

Tabell 4. Renoverad byggnad 
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Jämförelse mellan resultat från Vip- Energy och BBR, se bilder 6 och 7. 

 

Bild 6. Ursprunglig byggnad  

 

Bild 7. Renoverad byggnad 
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7.1.3 Fönster  

De tre olika fönstertyperna som studerats ger en bild av hur energianvändningen 

hade påverkats beroende på val av fönster. Alternativen är inget fönsterbyte eller 

fönster med bättre U-värde, se tabell 5. För beräkningar se bilaga 4, 5 och 6.   

El: 

kWh/(m2år)  

Fjärrvärme: 

kWh/(m2år) 

Totalt: 

kWh/(m2år) 

Renoverad, fönster 2.7 10.1  87.8  97.9  

Renoverad, fönster 0.9 24.0  45.9  69.9  

Renoverad, fönster 0.7 23.9  45.1  69.0  

Tabell 5. Resultat för fönster med olika U-värden 

 

 

Jämförelse mellan resultat från Vip- Energy och BBR, se bilder 8, 9 och 10. 

 

Bild 8. Renoverad byggnad med fönster 2.7 
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Bild 9. Renoverad byggnad med fönster 0.9 

 

Bild 10. Renoverad byggnad med fönster 0.7 
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7.2 Energikostnad    

Resultat av kostnaden för energianvändning per år, se tabell 6. Kostnaderna har 

beräknats på Atemp med ett pris för; fjärrväme 0.60 kr/kWh och el 1.20 kr/kWh. 

Alternativ: Årlig energikostnad 

Ursprunglig 213 540 kr 

Renoverad 89 900  kr 

Renoverad, gamla fönster 101 900 kr 

Renoverad, fönster 0.9 88 600  kr 

Renoverad, fönster 0.7 87 840  kr 

Tabell 6. Årlig energikostnad 

7.3 Investeringskalkyl 

Samtliga värden är beräknade på en avbetalningstid på 30 år, med en ränta på 4.5 

procent. Grundinvesteringarna som räknats med, se tabell 7.   

U- värde Grundinvestering 
för fönster 

1.2  959 000 kr 

0.9  1 031 000 kr 

0.7  1 124 750 kr 

Tabell 7. Grundinvestering för fönster  

 

Resultat på den årliga kostnaden för olika alternativ på fönster, se tabell 8. 

U- värde Årlig fönsterkostnad 

1.2  58 800 kr 

0.9  63 300 kr 

0.7  69 000 kr 

Tabell 8. Årlig fönsterkostnad 
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7.4 Årlig kostnad 

Den sammanlagda årliga kostnaden för energianvändning och fönsterkostnad, se 

tabell 9.  

Alternativ Total årskostnad 

Ursprunglig byggnad, 
2.7 

213 540 kr/år 

Renoverad byggnad, 
2.7 

101 900 kr/år 

Renoverad byggnad, 
1.2 

148 700 kr/år 

Renoverad byggnad, 
0.9 

151 900 kr/år 

Renoverad byggnad, 
0.7 

156 840 kr/år 

Tabell 9. Total årskostnad 

 

7.5 Värmekamera 

 

Renoverad byggnad 

Rumsluft i klassrum: 20.7°C 

Fönster i klassrum: 19.8°C 

Krypgrund: 15.7°C 

Hus 02 

Fönster i matsal: 16.6°C                                                                                 

Krypgrund: 16.3° 
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8 Diskussion 

Den specifika energianvändningen för den ursprungliga och nya byggnaden som 

beräknats i Vip-Energy ligger lägre än de värden som erhållits från Bruno.  

För den ursprungliga byggnaden är det beräknade värdet för elanvändning betydligt 

högre. Den beräknade fjärrvärmeanvändningen ligger däremot lägre än Brunos 

värde. För den nya byggnaden ligger den beräknade elanvändningen lite högre än 

den uppskattade medan värdet för värmeanvändningen är betydligt lägre. 

Orsaken till skillnaden mellan värden från Vip-Energy och de som tillhandahållits 

från Bruno kan beror på ett flertal faktorer. Vissa faktorer är vi medvetna om 

medan andra beror på okunskap om Vip-Energy.   

För den ursprungliga byggnaden är Brunos värden för fjärrvärmeanvändningen ett 

genomsnitt över alla tre byggnader. Elanvändning för enbart hus01 har beräknats 

med hjälp av en schablonmall. En jämförelse med beräknade värden från Vip-

Energy måste därför ses med reservation för felmarginaler. 

Den nya byggnaden blev klar hösten 2010, vilket gör att ingen rapport för 

årsförbrukningen av den specifika energianvändningen funnits att tillgå. De 

riktlinjer som funnits har istället varit uppskattningar.  

För att få ett säkrare värde att jämföra med monterades en värmemängdsmätare. 

Avläsningen från värmemängdsmätaren gav ett verkligt värde för hur mycket 

fjärrvärme den ombyggda skolan använde under en period på tre veckor. När vi 

skulle göra beräkningen i Vip- Energy för denna period uppstod svårigheter. Vi 

beslutade oss därför för att inte genomföra denna jämförelse, då vi ansåg att vår 

kunskap om programmet begränsade oss.  

Vid beräkningar i Vip-Energy är det många faktorer som har betydelse för 

resultatet. Material som användes när skolan byggdes hade troligtvis sämre 

isolerande egenskaper än material som används idag. Detta kan vara en faktor som 

påverkat att U- värdena i Vip- Energy blev lägre än de framräknade U-värdena från 

konstruktören. För att få en bra jämförelse mellan den beräknade 

energianvändningen i Vip-Energy och Brunos värden, korrigerades U-värdena för 

byggnadsdelarna genom ändring av delta U- värdet.  

Avgränsningen att inte räkna med köldbryggor har sannolikt påverkat resultatet 

avsevärt. På båda långsidorna av byggnaden sitter sammanlagt hundra fönster. 

Skillnaden mellan de gamla fönstrens köldbryggor och de nya hade troligtvis varit 

stora, då de gamla var monterade kassetter medan dagens är monterade karmar. 

Köldbryggor vid hörn har inte heller beräknats. En orsak till detta är att vi inte vetat 

hur konstruktionen ser ut i detalj.  
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När det gäller sammanlänkning av zoner är det svårt att veta hur programmet tolkar 

inmatade värden. Mellan ursprunglig byggnad och biblioteket är det en innervägg 

som är den angränsande ytan.  

Krypgrunden har inte räknats med i Atemp för varken den ursprungliga eller nya 

byggnaden. Vid beräkning i Vip-Energy har bjälklaget definierats att det angränsar 

mot ett varmt utrymme. För den renoverade byggnaden har fläktrummet inte 

räknats med i Atemp. Där har en av väggarna definierats att den angränsar mot ett 

varmt utrymme.  Hur detta påverkar resultatet är vi osäkra på.  

Under arbetets gång har vi insett programmets komplexitet. Det krävs att 

användaren har god kunskap om både programmet och VV-installationer. Vår 

kunskap om Vip- Energy 1.5.5 begränsade sig till en föreläsning och en mindre 

beräkning som vi gjort innan examensarbetet påbörjades. Vi har därför fått ta hjälp 

av Tony och manualen till programmet. Beräkningar i Vip-Energy har därför tagit 

längre tid än vad vi tänkt oss. Eftersom tiden för examensarbetet är begränsad har 

vi fått avgränsa vår inlärning av programmet till en rimlig nivå.   
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9 Slutsats 

Det är många faktorer som påverkar energianvändningen för en byggnad. Av de 

energieffektiviseringsåtgärder som genomförts på Bokelundskolan visade det sig att 

bytet av värme-och ventilationssystem påverkat energianvändningen mest. Att byta 

från ventilationssystem utan återvinning till FTX-aggregat har stor påverkan.  

Bytet från fönster med U-värde 2.7 till fönster med U-värde 1.2 gav minskad 

energianvändning. Den blev dock inte lika påtaglig som vid bytet av värme-och 

ventilationssystem. Om ett byte till fönster med U-värde 0.9 eller 0.7 gjorts hade  

energianvändningen minskat ytterligare, dock inte markant. Denna skillnad  i 

energianvändning hade därför inte minskat den årliga energikostnaden tillräckligt 

för att ett byte till fönster med U- värde 0.9 eller 0.7 varit ekonomiskt förvarbart. 

Detta då investeringskostnaden för fönster med U- värde 0.9 och 0.7 är högre än 

fönster med U- värde 1.2.  

Vip-Energy 1.5.5 är ett komplext energiberäkningsprogram. För få realistiska 

resultat krävs det att användaren har goda kunskaper om programmets funktioner 

men även om VV-installationer.    
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