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Förord	  

Det	  här	  examensarbetet	  är	  på	  15	  högskolepoäng	  och	  är	  gjort	  inom	  utbildningen	  

Högskoleingenjör	  Energiteknik	  vid	  Luleå	  Tekniska	  Universitet.	  Examensarbetet	  har	  

gjorts	  i	  samarbete	  med	  Norsjö	  Kommun.	  Jag	  vill	  börja	  med	  att	  tacka	  Sune	  Eriksson	  vid	  

Norsjö	  Kommun	  som	  varit	  min	  handledare	  under	  projektets	  gång.	  Vidare	  vill	  jag	  tacka	  

Henrik	  Sundkvist,	  Jarl	  Sjölin	  samt	  Gunnar	  Marklund	  även	  dessa	  vid	  Norsjö	  Kommun.	  Till	  

sist	  vill	  jag	  tacka	  Olov	  Karlsson	  vid	  Luleå	  Tekniska	  Universitet	  som	  har	  funnits	  till	  hands.	  	  

	  

Examinator:	  Olov	  Karlsson	  

Handledare:	  Gunnar	  Landsell	  

	   	  



	   	  

Sammanfattning	  

Energieffektivisering	  har	  kommit	  att	  bli	  ett	  växande	  område	  där	  fler	  och	  fler	  ser	  nyttan	  

av	  att	  ha	  en	  energieffektiv	  fastighet.	  Människor	  blir	  mer	  och	  mer	  miljömedvetna	  och	  

söker	  nya	  smarta	  lösningar.	  Framförallt	  lösningar	  där	  pengar	  kan	  sparas	  in	  är	  

eftertraktade.	  Norsjö	  kommun	  vill	  vara	  med	  i	  arbetet	  mot	  ett	  mer	  energieffektivt	  

samhälle,	  därför	  gjordes	  detta	  arbete	  som	  innebär	  en	  genomgång	  av	  

energianvändningen	  i	  fastighet	  Bastuträsk	  7:1.	  Bastuträsk	  7:1	  består	  av	  tre	  byggnader,	  

där	  två	  av	  byggnaderna	  byggdes	  1941	  och	  den	  tredje	  1971.	  	  Vissa	  fönster	  är	  inte	  utbytta	  

sedan	  1954,	  vilket	  innebär	  att	  relativt	  stora	  mängder	  värme	  försvinner	  ut	  genom	  dessa	  

fönster.	  Detta	  medför	  att	  stora	  besparingar	  kan	  göras	  här.	  För	  att	  studera	  vilka	  delar	  

som	  har	  möjlighet	  att	  förbättras	  undersöktes	  följande:	  

	  	  

• Värmesystem	  

• Ventilationssystem	  

• Belysning	  

• Dusch-‐	  och	  kranmunstycken	  

• Klimatskal	  

	  

Resultatet	  visar	  att	  det	  finns	  delar	  som	  går	  att	  byta	  ut	  för	  att	  fastigheten	  ska	  bli	  mer	  

energieffektiv,	  genom	  att	  byta	  ut	  ett	  duschmunstycke	  kan	  8	  liter	  vatten	  per	  minut	  sparas	  

samt	  att	  cirka	  15	  kronor	  per	  spolad	  timme	  för	  varje	  duschmunstycke	  kan	  sparas.	  Om	  26	  

stycken	  fönster,	  dvs.	  framsidan	  på	  skolbyggnaden,	  skulle	  bytas	  ut	  så	  kan	  

uppskattningsvis	  cirka	  7,5	  kronor	  per	  uppvärmd	  kWh	  sparas.	  Detta	  genom	  att	  endast	  

byta	  ut	  fönstren	  till	  ett	  minskat	  U-‐värde	  från	  2,5	  till	  1.	  	  Då	  inga	  värden	  på	  fönstren	  fanns	  

att	  tillgå	  är	  2,5	  ett	  uppskattat	  värde	  efter	  årgång	  och	  skick.	  	  

	   	  



	   	  

Abstract	  

Energy	  efficiency	  has	  become	  a	  growing	  area	  where	  more	  and	  more	  people	  see	  the	  

benefits	  of	  having	  an	  energy	  efficient	  building.	  People	  are	  becoming	  more	  and	  more	  

environmentally	  conscious	  and	  are	  looking	  for	  new,	  intelligent	  solutions.	  Above	  all,	  

solutions	  where	  money	  can	  be	  saved.	  Norsjö	  Kommun	  wants	  to	  be	  a	  part	  of	  becoming	  a	  

more	  energy	  efficiency	  society,	  therefore	  was	  this	  work	  done,	  which	  involves	  a	  review	  of	  

the	  property	  Bastuträsk	  7:1.	  Bastuträsk	  7:1	  consists	  of	  three	  buildings,	  two	  of	  the	  

buildings	  were	  built	  in	  1941	  and	  the	  third	  in	  1971.	  Some	  buildings	  are	  not	  replaces	  since	  

1954,	  therefore	  major	  improvements	  can	  be	  made	  there.	  To	  see	  which	  parts	  that	  have	  

the	  possibility	  to	  improve	  following	  parts	  has	  gone	  through:	  

	  

• Heating	  systems	  	  

• Ventilation	  systems	  	  

• Lighting	  	  

• Shower	  and	  faucet	  heads	  	  

• Climate	  Scale	  	  

	  

The	  result	  shows	  that	  there	  are	  parts	  that	  can	  be	  replaced	  so	  the	  property	  become	  more	  

energy	  efficient,	  by	  replacing	  a	  shower	  head	  8	  liters	  of	  water	  per	  minute	  can	  be	  saved	  

and	  about	  15	  Swedish	  kronor	  per	  hour	  for	  each	  shower	  head	  can	  be	  saved.	  By	  replacing	  

26	  pieces	  of	  windows,	  ie	  front	  of	  the	  school	  building	  estimated	  about	  7.5	  Swedish	  kronor	  

per	  heated	  kWh	  can	  be	  saved.	  This	  is	  only	  by	  replacing	  the	  windows	  with	  a	  reduced	  u-‐

value	  from	  2.5	  to	  1.	  Since	  there	  are	  no	  values	  on	  the	  windows	  available	  is	  2.5	  an	  

estimated	  value	  depending	  on	  vintage	  and	  condition.	  
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  

Energieffektivisering	  har	  blivit	  ett	  växande	  område,	  fler	  och	  fler	  ser	  nyttan	  av	  att	  ha	  en	  

energieffektiv	  fastighet.	  Eftersom	  människor	  i	  dagens	  samhälle	  blir	  mer	  miljömedvetna	  

är	  fler	  smarta	  lösningar	  för	  att	  få	  en	  energieffektiv	  fastighet	  eftertraktade.	  	  Norsjö	  

Kommun	  vill	  vara	  med	  i	  arbetet	  mot	  ett	  mer	  energieffektivt	  samhälle.	  

	  

Detta	  projekt	  går	  ut	  på	  att	  energi-‐kartlägga	  Bastuträsk	  skola	  och	  sedan	  se	  om	  det	  finns	  

förbättringar	  att	  göra	  ur	  en	  energisynpunkt.	  

	  

1.2	  Syfte	  
Syftet	  med	  projektet	  är	  att	  få	  djupare	  förståelse	  för	  hur	  energikartläggning	  och	  

förbättringar	  går	  till.	  Detta	  ger	  en	  inblick	  i	  hur	  det	  kan	  vara	  att	  arbeta	  som	  en	  

energiingenjör.	  

	  

1.3	  Mål	  

Målet	  med	  det	  här	  arbetet	  var	  att	  ta	  fram	  eventuella	  energiförbättringar	  som	  finns	  att	  

göra	  i	  fastigheten	  Bastuträsk	  7:1	  samt	  att	  få	  en	  ökad	  förståelse	  inom	  området	  

energieffektivisering.	  	  

	  

1.4	  Avgränsningar	  

Bastuträsk	  7:1	  är	  uppbyggt	  av	  tre	  byggnader,	  där	  ventilationen	  ser	  olika	  ut	  i	  varje	  

byggnad.	  Uppvärmningen	  är	  densamma	  i	  alla	  tre	  byggnader.	  Avgränsningar	  gällande	  

väggisolering	  t.ex.	  tilläggsisolering	  har	  gjorts	  då	  det	  inte	  var	  möjligt	  att	  utföra	  inom	  

tidsramen.	  Ingen	  elektronik	  i	  byggnaderna	  har	  undersökts	  förutom	  belysningen	  där	  en	  

överblick	  har	  gjorts,	  detta	  på	  grund	  av	  tidsbrist.	  
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2.	  Bakgrund	  

2.1	  Om	  skolan	  

Bastuträsk	  skola	  (Bastuträsk	  7:1)	  är	  belägen	  i	  Norsjö	  kommun	  och	  består	  av	  tre	  stycken	  

fastigheter.	  Huvudbyggnaden	  är	  fastigheten	  där	  all	  teoretisk	  undervisning	  sker	  och	  som	  

i	  detta	  arbete	  benämns	  skolbyggnad.	  Två	  mindre	  fastigheter	  ingår	  varav	  den	  ena	  är	  

gymnastikhall	  och	  den	  andra	  är	  slöjd/matsal/bibliotek	  benämns	  gymnastikhall	  

respektive	  slöjdbyggnad.	  Skolbyggnaden	  samt	  slöjdbyggnaden	  byggdes	  år	  1941	  medan	  

gymnastikhallen	  byggdes	  1971.	  	  

	  

2.2	  Beskrivning	  av	  nuvarande	  system	  

2.2.1	  Värmesystem	  

Det	  befintliga	  värmesystemet	  består	  av	  två	  stycken	  pelletspannor,	  en	  elpanna	  och	  en	  

varmvattenberedare	  med	  tre	  stycken	  elpatroner	  installerade.	  Pelletspannorna	  har	  en	  

effekt	  på	  40	  kW	  vardera	  och	  elpannan	  tillför	  med	  den	  spetsvärme	  som	  behövs	  när	  inte	  

pelletspannorna	  räcker	  till.	  Varmvattenberedaren	  har	  en	  volym	  på	  500	  liter,	  detta	  

värmesystem	  levererar	  värme	  och	  varmvatten	  till	  alla	  byggnader.	  Värmen	  och	  vattnet	  

levereras	  med	  hjälp	  av	  cirkulationspumpar.	  

	  

Skolbyggnad	  

Pannrummet	  för	  värmesystemet	  ligger	  i	  källaren	  på	  skolbyggnaden.	  Eftersom	  detta	  

värmesystem	  levererar	  värme	  och	  varmvatten	  till	  alla	  byggnader	  går	  det	  rörledningar	  

från	  skolbyggnaden	  till	  gymnastikhallen	  och	  slöjdbyggnaden	  för	  uppvärmning	  och	  

varmvatten	  till	  duschar	  och	  kranar.	  Uppvärmningen	  i	  skolbyggnaden	  styrs	  av	  manuella	  

termostater	  som	  sitter	  på	  elementen.	  

	  

Slöjdbyggnad	  

I	  denna	  byggnad	  styrs	  värmen	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  skolbyggnaden,	  av	  termostaterna	  på	  

elementen.	  Som	  tidigare	  nämnts	  levereras	  värmen	  och	  varmvattnet	  från	  

pelletsanläggningen	  i	  skolbyggnaden.	  
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Gymnastikhall	  

Omklädningsrummen	  värms	  av	  element	  där	  värmen	  levereras	  från	  pelletsanläggningen	  i	  

skolbyggnaden.	  Värmen	  i	  omklädningsrummen	  regleras	  med	  termostaterna	  på	  

elementen.	  Själva	  gymnastikhallen	  värms	  via	  tilluften	  på	  ventilationssystemet.	  Tilluften	  

värms	  upp	  med	  hjälp	  av	  ett	  vätskekopplat	  värmebatteri	  vars	  värme	  levereras	  från	  

pelletsanläggningen.	  Flödet	  till	  värmebatteriet	  hand-‐shuntas	  till	  önskad	  temperatur	  i	  

lokalen.	  

2.2.2	  Ventilation	  

Varje	  byggnad	  har	  egna	  ventilationssystem	  därför	  beskrivs	  varje	  byggnads	  ventilation	  

nedan	  var	  för	  sig.	  	  

	  

Skolbyggnad	  

Ventilationssystemet	  i	  skolbyggnaden	  består	  av	  ett	  FTX-‐system	  med	  roterande	  

värmeväxlare.	  Detta	  system	  är	  relativt	  nytt	  och	  har	  automatiska	  drifttider	  vilket	  gör	  att	  

systemet	  är	  avstängt	  när	  ingen	  befinner	  sig	  på	  skolan	  dvs.	  helgtid	  och	  kvällstid.	  

Hur	  ett	  FTX	  ventilationssystem	  och	  en	  roterande	  värmeväxlare	  fungerar	  beskrivs	  senare	  

i	  arbetet	  under	  rubrik	  2.4.1.	  

	  

Slöjdbyggnad	  

Denna	  byggnad	  består	  av	  tre	  olika	  ventilationssystem,	  ett	  för	  slöjden,	  ett	  för	  biblioteket	  

och	  ett	  för	  matsalen.	  Ventilationen	  i	  slöjddelen	  är	  via	  spånsugen.	  I	  biblioteket	  består	  

ventilationen	  av	  ett	  FTX-‐system	  med	  roterande	  värmeväxlare.	  Matsalen	  har	  

självdragsventilation.	  Hur	  dessa	  system	  fungerar	  förklaras	  senare	  i	  arbetet	  under	  rubrik	  

2.4.1.	  

	  

Gymnastikhall	  

I	  gymnastikhallen	  sitter	  ett	  FTX-‐system,	  detta	  ventilationssystem	  har	  möjlighet	  till	  

återluft.	  Detta	  förklaras	  vidare	  under	  rubrik	  3.4.3.	  Detta	  ventilationssystem	  värmer	  även	  

upp	  gymnastikhallen	  med	  tilluften	  med	  hjälp	  av	  ett	  vätskekopplat	  värmebatteri.	  I	  bilaga	  

B	  finns	  ett	  flödesschema	  över	  detta	  där	  funktionen	  enklare	  kan	  ses.	  
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2.3	  Funktion	  värmesystem	  

2.3.1	  Pelletsanläggning	  

En	  pelletsanläggning	  består	  av	  en	  eller	  flera	  pelletspannor	  och	  ett	  pelletsförråd.	  

Pelletspannan	  är	  inställd	  på	  en	  viss	  temperatur	  och	  när	  pannans	  temperatur	  sjunker	  så	  

kallar	  den	  på	  mer	  pellets.	  Via	  en	  skruv	  matas	  pellets	  in	  i	  brännaren	  från	  pelletsförrådet	  

tills	  pannan	  kommer	  upp	  till	  inställd	  temperatur	  igen.	  Detta	  system	  fungerar	  

automatiskt	  (NIBE	  Energy	  systems).	  

2.3.2	  Vattenburen	  elvärme	  

Vattenburet	  elvärmesystem	  kan	  bestå	  av	  en	  elpanna	  eller	  elpatron,	  i	  denna	  fastighet	  

används	  båda	  typerna.	  Dess	  uppgift	  är	  att	  värma	  det	  cirkulerande	  vatten	  som	  går	  i	  

exempelvis	  elementens	  rörledningar.	  Ett	  vattenburet	  elvärmesystem	  kan	  användas	  som	  

komplement	  till	  en	  annan	  värmekälla	  (Energimyndigheten,	  2012).	  

	  

2.4	  Funktion	  ventilationssystem	  

2.4.1	  FTX	  ventilationssystem	  

FTX-‐system	  är	  ett	  energieffektivt	  system	  som	  fungerar	  bra	  utan	  påverkan	  av	  

väderförhållande.	  FTX	  står	  för	  från-‐	  och	  tilluftsventilation	  med	  värmeväxling	  där	  från-‐	  

och	  tilluften	  har	  var	  sin	  kanal.	  Tilluften	  går	  till	  rum	  där	  ny	  och	  frisk	  luft	  behövs	  så	  som	  

sovrum	  och	  vardagsrum	  medan	  frånluftskanalen	  går	  till	  rum	  där	  det	  är	  ”smutsigare	  luft”	  

så	  som	  kök,	  badrum	  och	  tvättstuga.	  Till	  detta	  system	  kan	  olika	  former	  av	  värmeväxlare	  

kopplas,	  de	  vanligaste	  är	  roterande	  värmeväxlare,	  plattvärmeväxlare	  och	  vätskekopplad	  

värmeväxlare	  (Energimyndigheten,	  2011).	  
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Figur	  1	  visar	  hur	  ett	  FTX-‐ventilationssystem	  fungerar.	  

	  

Roterande	  värmeväxlare	  

I	  en	  roterande	  värmeväxlare	  värms	  den	  kalla	  tilluften	  upp	  med	  hjälp	  av	  den	  varma	  

frånluften.	  Tilluften	  värms	  av	  en	  rotor,	  uppvärmningen	  av	  rotorn	  sker	  genom	  den	  varma	  

frånluften	  med	  hjälp	  av	  roterande	  hjul	  som	  består	  av	  veckade	  aluminiumprofiler.	  En	  

roterande	  värmeväxlare	  arbetar	  i	  låga	  tryckfall,	  detta	  leder	  till	  att	  fläkten	  har	  låga	  

effektbehov	  som	  gör	  att	  fläktarbetet	  har	  låg	  förbrukning	  av	  elenergi.	  En	  annan	  fördel	  

med	  denna	  typ	  av	  värmeväxlare	  är	  att	  den	  är	  relativt	  lätt	  att	  rengöra	  och	  har	  en	  hög	  

verkningsgrad	  på	  80-‐85%	  (Svensk	  Ventilation).	  

	  

Plattvärmeväxlare	  

En	  plattvärmeväxlare	  består	  av	  flera	  parallella	  aluminium	  plåtar	  där	  tilluften	  och	  

frånluften	  passerar	  varandra	  i	  varsin	  kanal.	  Aluminium	  plåtarna	  värms	  upp	  av	  den	  

varma	  frånluften	  medan	  den	  kalla	  tilluften	  tar	  upp	  värmen	  från	  plåtarna.	  Till	  skillnad	  

från	  den	  roterande	  värmeväxlaren	  är	  en	  plattvärmeväxlare	  svårare	  att	  rengöra	  vilket	  är	  
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en	  nackdel.	  En	  plattvärmeväxlare	  har	  en	  verkningsgrad	  på	  ca	  50	  –	  60	  %	  (Warfvinge	  et	  al,	  

2010:2:56).	  

	  

Vätskekopplad	  värmeväxlare	  

I	  en	  vätskekopplat	  värmeväxlare	  cirkuleras	  vätska	  mellan	  två	  stycken	  luftbatterier	  där	  

ena	  luftbatteriet	  sitter	  i	  tilluftskanalen	  och	  det	  andra	  i	  frånluftskanalen.	  I	  

frånluftskanalen	  värms	  vätskan	  upp	  och	  i	  tilluftskanalen	  förs	  värmen	  över	  i	  luften	  och	  

vätskan	  kyls.	  En	  vätskekopplad	  värmeväxlare	  har	  en	  verkningsgrad	  på	  ca	  50	  %.	  

Nackdelarna	  med	  en	  vätskekopplad	  värmeväxlare	  är	  förutom	  den	  låga	  verkningsgraden	  

att	  den	  har	  relativt	  högt	  tryckfall	  och	  en	  cirkulationspump	  måste	  användas	  för	  att	  

cirkulera	  runt	  vätskan	  och	  denna	  cirkulationspump	  drar	  el	  (Warfvinge	  et	  al,	  2010:2:57-‐

58).	  

2.4.2	  Frånluftsventilation	  

I	  ett	  frånluftssystem	  sugs	  luften	  ut	  ur	  huset	  med	  hjälp	  av	  frånluftsfläktar.	  Tilluften	  tas	  in	  

genom	  ventiler	  vid	  fönster	  eller	  genom	  vädringsluckor	  i	  fönster	  och	  dylikt.	  

Frånluftsventilation	  och	  självdragsventilation	  är	  ganska	  lika,	  den	  vanligaste	  skillnaden	  

är	  att	  luften	  tas	  in	  på	  olika	  sätt	  (Svensk	  Ventilation).	  

2.4.3	  Självdragsventilation	  

I	  självdragsventilation	  krävs	  inga	  fläktar	  för	  att	  ventilationen	  ska	  fungera.	  Tilluften	  sugs	  

in	  genom	  otätheter	  i	  klimatskalet	  med	  hjälp	  av	  ett	  undertryck.	  Undertrycket	  skapas	  när	  

luften	  i	  huset	  stiger	  och	  sugs	  ut	  genom	  luftkanaler	  som	  exempelvis	  en	  skorsten	  (Svensk	  

Ventilation).	  

	  

2.5	  Element	  

Radiatorns	  uppgift	  är	  att	  värma	  ett	  rum	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  den	  fungerar	  som	  den	  

ska.	  Termostaten	  på	  elementet	  betyder	  mycket	  för	  hur	  bra	  elementet	  fungerar.	  I	  ett	  

element	  ska	  temperaturen	  mellan	  ingående	  och	  utgående	  vatten	  vara	  så	  stor	  som	  

möjligt.	  Termostatens	  uppgift	  är	  att	  strypa	  flödet	  till	  elementet	  om	  temperaturen	  i	  

rummet	  blir	  för	  hög.	  Om	  inte	  termostaten	  fungerar	  eller	  om	  den	  är	  gammal	  och	  sliten	  

stryper	  den	  inte	  flödet	  tillräckligt	  bra	  och	  temperaturskillnaden	  på	  ingående	  och	  

utgående	  vatten	  är	  mindre.	  Exempelvis	  i	  en	  radiator	  med	  en	  bra	  fungerande	  termostat	  
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är	  temperaturskillnaden	  cirka	  20	  grader	  medan	  en	  med	  dålig	  fungerande	  termostat	  kan	  

vara	  tillexempel	  endast	  ett	  par	  graders	  skillnad.	  Detta	  leder	  till	  att	  mycket	  onödig	  energi	  

kan	  gå	  förlorad	  (Energimyndigheten,	  2012).	  

	  

	  
Figur	  2	  visar	  hur	  värmen	  i	  ett	  element	  med	  bra	  fungerande	  termostat	  ser	  ut.	  

	  

	  
Figur	  3	  visar	  hur	  värmen	  ser	  ut	  i	  ett	  element	  med	  dåligt	  fungerande	  termostater.	  

	  

Det	  finns	  två	  olika	  slags	  radiatorkretsar,	  ettrörssystem	  och	  tvårörssystem.	  Med	  ett	  

ettrörssystem	  menas	  att	  elementen	  är	  kopplade	  i	  serie	  där	  utgående	  vatten	  blandas	  in	  i	  

ingående	  ledning	  i	  nästa	  element.	  Detta	  gör	  att	  temperaturen	  sjunker	  inför	  varje	  

element.	  I	  ett	  tvårörssystem	  finns	  en	  tilloppsledning	  och	  en	  returledning.	  Varje	  element	  i	  

ett	  tvårörssystem	  får	  samma	  tilloppstemperatur	  och	  returen	  från	  elementen	  går	  i	  ett	  

enskilt	  rörsystem	  tillbaka	  till	  värmekällan	  utan	  att	  blandas	  med	  någon	  tilloppsledning	  

(Per-‐Olof	  Johansson,	  Energimyndigheten).	  
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2.6	  Cirkulationspumpar	  

Genom	  att	  ha	  en	  bra	  och	  energisnål	  cirkulationspump	  kan	  mycket	  energi	  sparas.	  Ju	  äldre	  

pumpen	  är	  ju	  mer	  energi	  förbrukar	  den	  i	  regel.	  Det	  finns	  pumpar	  i	  dagens	  läge	  som	  kan	  

frekvens-‐styra	  flödet	  på	  det	  medium	  som	  cirkulerar	  i	  ledningarna	  (Energimyndigheten,	  

2009).	  	  

	  

2.7	  Dusch-‐	  och	  kranmunstycken	  

Genom	  att	  byta	  ut	  ett	  gammalt	  dusch	  eller	  kranmunstycke	  mot	  ett	  nytt	  energieffektivare	  	  

kan	  mycket	  energi	  sparas.	  Nyare	  och	  mer	  snålspolande	  duschmunstycken	  drar	  mycket	  

mindre	  vatten	  per	  minut	  vilket	  gör	  att	  man	  kan	  spara	  pengar	  på	  att	  byta	  ut	  ett	  

duschmunstycke.	  För	  att	  spara	  vatten	  i	  en	  kran	  behöver	  man	  inte	  byta	  ut	  hela	  kranen	  

utan	  det	  räcker	  med	  att	  byta	  ut	  kranmunstycket,	  ett	  nyare	  munstycke	  blandar	  i	  mer	  luft	  i	  

vattnet	  vilket	  gör	  att	  inte	  lika	  mycket	  vatten	  förbrukas	  men	  ger	  samma	  komfort.	  Ett	  

sådant	  munstycke	  kallas	  perlator	  (Energimyndigheten,	  2011).	  

	  

Ekvationerna	  för	  beräkningarna	  i	  detta	  avsnitt	  är	  tagna	  från	  formelsamlingen	  i	  kursen	  

Värme-‐	  och	  ventilationsteknik,	  F0034T	  vid	  Luleå	  tekniska	  universitet.	  

	  

För	  att	  kunna	  beräkna	  besparingen	  som	  görs	  av	  utbyte	  av	  dusch-‐	  och	  kranmunstycken	  

måste	  den	  energi	  som	  går	  förlorad	  beräknas,	  för	  att	  göra	  denna	  beräkning	  används	  

ekvation	  (1).	  

	  

𝑄 = 𝜌 ∙ 𝑉 ∙ 𝐶! ∙ 𝑇! − 𝑇! 	   	   	   (1)	  

	  

där  𝜌	  är	  densiteten	  på	  vattnet,	  𝑉	  är	  flödet	  på	  vattnet,	  𝐶!	  är	  vattnets	  värmekapacitet	  vid	  

aktuell	  temperatur	  och	   𝑇! − 𝑇! 	  är	  temperaturskillnaden	  mellan	  den	  temperatur	  på	  

kallvattnet	  som	  kommer	  från	  källan	  och	  tappvattnets	  temperatur	  i	  exempelvis	  

duschmunstycket.	  

	  

Sedan	  måste	  en	  analys	  över	  tiden	  som	  duschen	  eller	  kranen	  står	  på	  göras	  över	  en	  viss	  

period.	  När	  analysen	  är	  gjord	  kan	  förbrukningen	  som	  går	  åt	  under	  den	  bestämda	  

perioden	  göras	  med	  ekvation	  (2).	  
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𝑄 = 𝑄 ∙ 𝑡	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (2)	  

	  

Där	  t	  är	  tiden	  duschen	  eller	  kranen	  är	  igång	  under	  den	  bestämda	  perioden.	  

	  

När	  förbrukningen	  är	  beräknad	  så	  görs	  den	  om	  till	  kilowattimmar	  för	  att	  enklare	  kunna	  

beräkna	  kostnaden	  eftersom	  kilowattimmar	  [kWh]	  är	  en	  vanligare	  enhet.	  Denna	  

beräkning	  görs	  med	  ekvation	  (3).	  

𝐹 = !
!"""

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (3)	  

	  

𝑝𝑟𝑖𝑠 = 𝐹 ∙ 𝑝𝑟𝑖𝑠/𝑘𝑊ℎ	   	   	   (4)	  

	  

Följande	  exempel	  visar	  hur	  beräkningen	  av	  återbetalningstiden	  för	  ett	  duschmunstycke	  

går	  till.	  	  

Räkneexempel	  dusch-‐	  och	  kranmunstycken:	  

	  

• Kostnaden	  för	  spolning	  i	  en	  timme	  med	  nuvarande	  munstycke	  =	  26,5	  kr	  

• Kostnad	  för	  spolning	  i	  en	  timme	  med	  nytt	  munstycke	  =	  11,5	  kr	  

• Kostnad	  för	  inköp	  av	  ett	  munstycke	  =	  200	  kr	  

	  

å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
200

26,5− 11,5 ≈ 13,3ℎ	  

	  

Återbetalningstiden	  för	  utbyte	  av	  ett	  munstycke	  som	  spolar	  14	  l/min	  till	  6	  l/min	  blir	  

cirka	  13,3	  spoltimmar	  i	  munstycket.	  

	  

2.8	  Belysning	  

En	  modern	  belysning	  kan	  förutom	  att	  den	  ger	  energi-‐	  och	  kostnadsbesparingar	  också	  ge	  

en	  mer	  trivsam	  miljö.	  Lysrör	  är	  en	  vanlig	  metod	  som	  används	  i	  en	  skolmiljö.	  Det	  finns	  

två	  olika	  sorter	  av	  de	  raka	  lysrören.	  Den	  äldre	  sorten	  kallas	  t8-‐lysrör	  och	  den	  nyare	  

kallas	  t5-‐lysrör.	  Den	  synliga	  skillnaden	  mellan	  dessa	  lysrör	  är	  diametern,	  ett	  t8-‐lysrör	  

har	  diametern	  26	  millimeter	  medan	  t5-‐lysröret	  har	  16	  millimeter.	  En	  annan	  fördel	  med	  
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de	  nya	  t5-‐lysrören	  är	  att	  de	  har	  ett	  flimmerfritt	  ljus	  eftersom	  de	  bara	  kan	  drivas	  med	  

elektroniska	  driftdon.	  Detta	  gör	  att	  dessa	  lysrör	  även	  kan	  kopplas	  till	  en	  dimmer.	  Ett	  t5-‐

lysrör	  är	  effektivare	  än	  ett	  t8-‐lysrör	  och	  de	  kräver	  mindre	  armaturer	  

(Energimyndigheten,	  2012).	  

	  

2.9	  Klimatskal	  

Klimatskal	  är	  skalet	  på	  huset,	  det	  innefattar	  ytterväggar,	  tak,	  golv,	  fönster	  och	  dörrar.	  En	  

fastighet	  med	  ett	  bra	  klimatskal	  har	  en	  lägre	  driftskostnad	  jämfört	  med	  en	  fastighet	  som	  

har	  ett	  sämre	  klimatskal.	  Detta	  beror	  på	  att	  ju	  bättre	  klimatskal	  desto	  mindre	  energi	  

behövs	  för	  att	  värma	  upp	  fastigheten	  dvs.	  transmissionsförlusterna	  är	  lägre.	  

Transmissionsförluster	  i	  en	  fastighet	  är	  den	  energi	  som	  går	  förlorad	  genom	  klimatskalet	  

(Energimyndigheten,	  2013).	  

	  

För	  dessa	  beräkningar	  är	  ekvationerna	  tagna	  från	  formelsamlingen	  i	  kursen	  Värme-‐	  och	  

ventilationsteknik,	  F0034T.	  Transmissionsförluster	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  följande	  

ekvation,	  

	  

𝑄!" = ∑𝑈 ∙ 𝐴 ∙ (𝑇!" − 𝐷𝑈𝑇!")	   	   	  	  	  	  	  (5)	  

	  

där	  ∑𝑈 ∙ 𝐴	  är	  summan	  av	  U-‐värden	  (värmeövergångsmotstånden)	  multiplicerat	  med	  

summan	  av	  respektive	  area,	  𝑇!"	  är	  innertemperaturen	  och	  𝐷𝑈𝑇!"	  är	  den	  

dimensionerade	  utetemperaturen.	  	  

	  

Räkneexempel	  transmissionsförluster:	  

Detta	  exempel	  visar	  hur	  transmissionsförlusterna	  genom	  ett	  fönster	  beräknas.	  

	  

• U-‐värde	  =	  2,0	  

• Area	  =	  1	  m2	  

• 𝑇!"	  =	  20°C	  

• DUT20	  =	  -‐30°C	  

	  

𝑄!" = 2,0 ∙ 1 ∙ 20− −30 = 100𝑊	  
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Detta	  betyder	  att	  värmeförlusterna	  genom	  fönstret	  är	  100W	  dvs.	  det	  krävs	  100	  W	  energi	  

från	  värmekällan	  för	  att	  täcka	  förlusterna,	  i	  detta	  fall	  100W	  från	  elementen.	  

Om	  förlusterna	  för	  ett	  helt	  rum	  ska	  beräknas	  är	  det	  inte	  bara	  transmissionsförluster	  

som	  beräknas	  utan	  då	  tas	  även	  hänsyn	  till	  infiltrationsförluster	  och	  

ventilationsförluster.	  Värmeförlusterna	  beräknas	  med	  ekvation	  (6)	  –	  (8).	  

	  

𝑄!"#!$%&'%!(" = 𝜌 ∙ 𝑉!"#!$%&'%!(" ∙ 𝐶! ∙ (𝑇!" − 𝐷𝑈𝑇!")	   	   (6)	  

	  

där	  𝜌	  är	  luftens	  densitet,	  𝑉!"#!$%&'%!("	  är	  infiltrationen	  (n)	  multiplicerat	  med	  luftvolymen	  

av	  rummet	  (V)	  och	  𝐶!	  är	  luftens	  värmekapacitet.	  

	  

𝑄!"##$%! = 𝜌 ∙ 𝑉!"##$%! ∙ 𝐶! ∙ (𝑇!" − 𝑇!"##$%!)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (7)	  

	  

där	  𝑉!"##$%!	  är	  luftflödet	  och	  𝑇!"##$%!	  är	  tilluftstemperaturen	  i	  ventilationen.	  

	  

När	  ekvation	  (5)	  –	  (7)	  är	  beräknade	  kan	  slutligen	  värmeförlusterna	  för	  rummet	  

beräknas.	  

	  

𝑄!ä!"# = 𝑄!" + 𝑄!"#!$%&'%!(" + 𝑄!"##$%!	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (8)	  

	  

Om	  en	  djupare	  analys	  för	  det	  årliga	  värmebehovet	  ska	  göras	  tas	  även	  hänsyn	  till	  inre	  

värme	  från	  apparaturer	  och	  dylikt	  och	  även	  värme	  från	  solstrålningen.	  Det	  årliga	  

värmebehovet	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  ekvation,	  

	  

𝑄å!"#$ = = ∑𝑈 ∙ 𝐴 + 𝜌 ∙ 𝑉!"#!$%&'%!(" ∙ 𝐶! ∙ 𝑆 + 𝑄!"#$%&'$%(# − 𝑄!"# − 𝑄!"#	   (9)	  

	  

där	  𝑆	  är	  det	  specifika	  värmebehovet,	  𝑄!"#$%&'$%(#	  är	  de	  totala	  värmeförlusterna	  i	  

ventilationen,	  𝑄!"# 	  är	  den	  tillförda	  värmen	  av	  solstrålningen	  och	  𝑄!"#	  är	  den	  tillförda	  

interna	  värmen.	  
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För	  att	  kunna	  beräkna	  det	  årliga	  värmebehovet	  krävs	  djupare	  analys,	  information	  och	  

beräkningar	  om	  de	  faktorer	  som	  berörs.	  	  
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3.	  Metod	  

Den	  här	  delen	  i	  arbetet	  kommer	  att	  ta	  upp	  och	  behandla	  hur	  författaren	  gått	  tillväga	  för	  

att	  komma	  fram	  till	  sina	  resultat.	  Detta	  innefattar	  granskningar,	  mätningar	  och	  

insamling	  av	  information.	  

	  

Granskning	  av	  ritningar	  och	  dokument	  rörande	  fastighet,	  ventilationssystem	  och	  

värmesystem	  gjordes	  för	  att	  få	  en	  ökad	  förståelse	  i	  hur	  systemen	  fungerar	  och	  var	  

förbättringar	  kunde	  göras.	  Då	  viss	  information	  saknades	  har	  antaganden	  gjorts	  

framförallt	  på	  värden	  i	  beräkningsunderlaget	  vilket	  redovisas	  i	  rapporten	  nedan.	  

	  

3.1	  Projektstart	  

Det	  första	  som	  gjordes	  i	  detta	  projekt	  var	  att	  via	  ett	  möte	  med	  beställaren	  få	  grundlig	  

information	  av	  nuvarande	  läge	  i	  fastigheterna.	  Därefter	  besöktes	  skolan	  tillsammans	  

med	  fastighetsskötaren	  för	  att	  få	  en	  bild	  av	  hur	  området	  och	  systemet	  såg	  ut.	  	  

	  

3.2	  Beräkningsunderlag	  

För	  att	  underlätta	  framtida	  investeringar	  har	  ett	  beräkningsunderlag	  tagits	  fram	  i	  Excel.	  

Beräkningsunderlaget	  har	  tagits	  fram	  med	  kännedom	  om	  att	  viss	  information	  saknas	  i	  

nuläget	  och	  att	  antaganden	  har	  gjorts.	  Detta	  leder	  till	  att	  beräkningarna	  inte	  blir	  exakta	  

därför	  kan	  mer	  adekvata	  beräkningar	  göras	  senare	  med	  hjälp	  av	  beräkningsunderlaget	  

när	  mer	  grundfakta	  finns	  tillgängligt.	  	  

	  

Med	  hjälp	  av	  beräkningsunderlaget	  kan	  transmissionsförluster	  uppskattas	  samt	  

beräknas	  om	  grundfakta	  finns	  och	  därmed	  vad	  kostnaden	  för	  transmissionsförlusterna	  

blir.	  Om	  exempelvis	  fönster	  ska	  bytas	  kan	  en	  jämförelse	  i	  transmissionsförluster	  enkelt	  

göras	  genom	  att	  först	  sätta	  in	  uppgifterna	  för	  de	  gamla	  fönstren	  och	  sedan	  för	  de	  nya	  

och	  därmed	  se	  vad	  skillnaden	  blir.	  Detta	  går	  självklart	  att	  beräkna	  på	  väggar,	  golv	  och	  

tak	  också	  så	  länge	  den	  information	  som	  krävs	  finns.	  Beräkningsunderlaget	  för	  

transmissionsförlusterna	  baseras	  på	  ekvation	  (5).	  	  
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I	  beräkningsunderlaget	  kan	  även	  förlusterna	  i	  ett	  dusch-‐	  eller	  kranmunstycke	  beräknas	  

och	  vad	  kostnaden	  för	  förbrukningen	  blir.	  En	  jämförelse	  kan	  även	  här	  lätt	  göras	  genom	  

att	  ange	  uppgifter	  för	  det	  gamla	  munstycket	  och	  sedan	  för	  det	  nya	  och	  se	  vad	  skillnaden	  

blir.	  Beräkningsunderlaget	  för	  dusch-‐	  och	  kranmunstyckena	  baseras	  på	  ekvation	  (1).	  

	  

3.3	  Värmesystem	  

Det	  första	  som	  gjordes	  med	  värmesystemet	  var	  att	  få	  en	  överblick	  hur	  det	  fungerade.	  

Detta	  innefattar	  hur	  styrningen	  av	  värmen	  såg	  ut	  för	  de	  olika	  byggnaderna	  och	  hur	  

transporten	  av	  värme	  och	  varmvatten	  gick	  till.	  Ett	  krav	  som	  Norsjö	  Kommun	  hade	  var	  

att	  styrningen	  av	  värmen	  i	  gymnastikhallen	  skulle	  fungera	  automatiskt.	  En	  uppskattning	  

på	  ett	  ungefärligt	  pris	  för	  de	  olika	  förslagen	  gjordes	  också.	  

3.3.1	  Skolbyggnad	  

Eftersom	  pannrummet	  ligger	  i	  skolbyggnaden	  och	  den	  största	  delen	  av	  värmesystemet	  

ligger	  där	  så	  började	  kartläggningen	  av	  värmesystemet	  här	  med	  att	  göra	  en	  

översiktsbild	  över	  systemet.	  Det	  som	  undersöktes	  var	  skick	  och	  funktion	  på	  

cirkulationspumpar,	  isolering	  på	  rörledningar,	  styrning	  av	  värmen	  samt	  element	  och	  

dess	  termostater.	  Skicket	  på	  termostaten	  kontrollerades	  genom	  att	  känna	  om	  

temperaturskillnaden	  på	  översida	  element	  och	  undersida	  element	  var	  stor	  eller	  liten.	  

Om	  temperaturen	  är	  densamma	  eller	  temperaturskillnaden	  är	  liten	  är	  termostaten	  

trasig	  eller	  i	  dåligt	  skick.	  

3.3.2	  Slöjdbyggnad	  

Här	  fungerar	  uppvärmningen	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  skolbyggnaden	  och	  värmen	  

cirkuleras	  med	  samma	  cirkulationspump.	  Därför	  undersöktes	  i	  första	  hand	  skicket	  på	  

element	  och	  termostat	  som	  kontrollerades	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  tidigare	  byggnad.	  

Skicket	  på	  termostaten	  kollades	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  tidigare	  byggnader.	  

3.3.3	  Gymnastikhall	  

I	  gymnastikhallen	  kollades	  i	  första	  hand	  hur	  uppvärmningen	  gick	  till	  samt	  hur	  

styrningen	  fungerade	  i	  gymnastikhallen	  gentemot	  i	  omklädningsrummen.	  Även	  

elementen	  med	  termostat	  kollades	  i	  omklädningsrummen.	  Hur	  uppvärmningen	  

fungerar	  i	  gymnastikhallen	  kan	  ses	  i	  ventilationsavsnittet	  för	  gymnastikhallen	  i	  

metoddelen.	  Skicket	  på	  termostaten	  kollades	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  skolbyggnaden.	  
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3.4	  Ventilation	  

3.4.1	  Skolbyggnad	  

Här	  gjordes	  en	  kontroll	  på	  skick	  och	  funktion	  av	  ventilationssystemet.	  

3.4.2	  Slöjdbyggnad	  

En	  genomgång	  av	  slöjdbyggnaden	  gjordes.	  I	  genomgången	  kollades	  bland	  annat	  

ventilationssystemet.	  De	  ventilationssystem	  som	  finns	  i	  biblioteket	  och	  slöjden	  är	  

moderna	  system	  som	  fungerar	  bra	  medan	  det	  i	  matsalen	  är	  självdrag	  som	  har	  en	  del	  

nackdelar.	  

3.4.3	  Gymnastikhall	  

En	  analys	  gjordes	  över	  ventilationssystemet	  i	  gymnastiksalen,	  hur	  det	  fungerade	  och	  

vilka	  komponenter	  som	  ingick	  i	  systemet.	  Eftersom	  gymnastikhallen	  är	  uppvärmd	  via	  

tilluften	  så	  analyserades	  dess	  funktion,	  detta	  fungerade	  på	  följande	  sätt.	  

När	  ingen	  befinner	  sig	  i	  gymnastikhallen	  är	  uteluftsspjället	  stängt	  och	  endast	  frånluften	  

cirkuleras	  runt	  med	  tilluftsfläkten,	  dock	  står	  frånluftsfläktarna	  i	  omklädningsrummen	  

stilla	  i	  detta	  läge.	  När	  gymnastiklektionen	  startar	  tryckes	  en	  knapp	  som	  sitter	  i	  

gymnastikhallen	  in,	  när	  denna	  knapp	  trycks	  in	  så	  startar	  frånluftsfläktarna	  i	  

omklädningsrummet	  samt	  att	  uteluftsspjället	  öppnar	  och	  börjar	  ta	  in	  ny	  och	  fräsch	  

uteluft.	  Uteluften	  värms	  upp	  av	  ett	  vätskekopplat	  värmebatteri	  till	  önskad	  temperatur	  

genom	  att	  flödet	  på	  värmen	  som	  kommer	  från	  pelletspannorna	  till	  värmebatteriet	  

regleras	  för	  hand	  av	  en	  ventil.	  Flödesschema	  kan	  ses	  i	  bilaga	  B.	  

	  

3.5	  Klimatskal	  

3.5.1	  Fönster	  

Fönstren	  i	  skolbyggnaden	  samt	  gymnastikhallen	  är	  från	  år	  1954	  medan	  de	  i	  

slöjdbyggnaden	  nyligen	  är	  bytta.	  Uppgifter	  om	  U-‐värden	  på	  samtliga	  fönster	  saknas,	  

därför	  har	  antaganden	  gällande	  U-‐värde	  på	  fönstren	  gjorts	  enligt	  indata	  i	  

formelsamlingen	  för	  kursen	  Värme-‐	  och	  ventilationsteknik,	  F0034T.	  Arean	  av	  fönster	  

mättes	  med	  en	  tumstock	  och	  antalet	  räknades	  också.	  En	  sammanställning	  av	  detta	  kan	  

ses	  i	  avsnitt	  4.4.1.	  
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3.5.2	  Vindbjälkslag	  

På	  vindbjälkslaget	  kontrollerades	  hur	  väl	  isolerat	  taket	  var	  i	  slöjdbyggnaden	  och	  i	  

skolbyggnaden,	  detta	  genom	  att	  mäta	  tjockleken	  på	  materialet	  samt	  att	  undersöka	  vilket	  

material	  isoleringen	  bestod	  av.	  Eftersom	  åtkomsten	  till	  vindbjälkslaget	  var	  begränsad	  

undersöktes	  inte	  hur	  väl	  isolerat	  det	  var	  i	  gymnastikhallen.	  	  

	  

3.6	  Dusch-‐	  och	  kranmunstycken	  

En	  kontroll	  för	  hur	  mycket	  vatten	  dusch-‐	  och	  kranmunstycken	  förbrukar	  gjordes	  för	  att	  

kolla	  om	  det	  gick	  att	  göra	  någon	  förbättring.	  Denna	  kontroll	  gjordes	  genom	  att	  spola	  ur	  

kranarna	  i	  1	  minut	  och	  samla	  upp	  allt	  vatten	  i	  en	  hink.	  Med	  hjälp	  av	  denna	  kontroll	  

mätas	  liter	  per	  minut	  för	  munstyckena/kranarna.	  	  

	  

3.7	  Belysning	  

Här	  kontrollerades	  vilken	  slags	  belysning	  som	  används	  främst	  i	  klassrummen	  samt	  i	  

korridorerna	  utanför	  klassrummen	  eftersom	  flest	  folk	  vistas	  här	  och	  majoriteten	  av	  

effektförbrukningen	  antogs	  vara	  här.	  Det	  som	  även	  kontrollerades	  var	  skicket	  på	  

armaturerna	  samt	  hur	  på/avslagningen	  går	  till.	  
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4.	  Resultat	  

4.1	  Beräkningsunderlag	  

Beräkningsunderlaget	  togs	  fram	  i	  Excel,	  med	  det	  kan	  transmissionsförluster	  och	  

beräkningar	  för	  utbyte	  av	  dusch-‐	  och	  kranmunstycken	  göras.	  Se	  bilaga	  A	  för	  en	  

överblicksbild	  på	  beräkningsunderlaget.	  Den	  dimensionerade	  utetemperaturen	  behövs	  

för	  att	  beräkna	  transmissionsförlusterna.	  Värdet	  på	  den	  dimensionerade	  

utetemperaturen	  är	  uppskattat	  utifrån	  en	  närliggande	  orts	  värde	  som	  hittats.	  Det	  

närmsta	  värdet	  som	  hittats	  var	  Lycksele,	  därför	  har	  uppskattningen	  gjorts	  med	  tanke	  på	  

detta	  värde.	  För	  att	  kunna	  använda	  detta	  beräkningsunderlag	  krävs	  tillgång	  till	  Excel.	  

4.2	  Värmesystem	  

I	  följande	  avsnitt	  finns	  ett	  cirka	  pris	  för	  de	  förbättringsförslag	  som	  angivits.	  Som	  tidigare	  

nämnts	  är	  dessa	  priser	  en	  uppskattning	  på	  ett	  ungefärligt	  pris.	  För	  att	  veta	  det	  exakta	  

priset	  krävs	  en	  djupare	  analys	  av	  systemets	  krav	  och	  en	  kontakt	  bör	  tas	  med	  en	  

leverantör	  för	  att	  få	  en	  offert.	  

4.2.1	  Skolbyggnad	  

Cirkulationspumpen	  som	  levererar	  värme	  till	  elementen	  är	  gammal	  och	  skulle	  behövas	  

bytas	  ut	  till	  en	  modernare	  och	  mer	  energieffektiv	  pump.	  	  

	  

Enligt	  undersökningar	  ansågs	  vissa	  termostater	  på	  radiatorerna	  som	  gamla	  och	  vissa	  

ansågs	  ha	  dålig	  regleringsförmåga.	  Därför	  kan	  ett	  utbyte	  av	  dessa	  vara	  en	  god	  

investering	  (se	  nedan).	  

	  

Eftersom	  samma	  pump	  levererar	  värme	  till	  alla	  radiatorer	  i	  byggnaden,	  och	  olika	  

temperaturer	  i	  rummen	  kan	  vara	  önskvärt,	  så	  rekommenderas	  att	  styrningen	  av	  

temperaturen	  sker	  på	  termostaterna	  till	  radiatorerna.	  Ett	  enkelt	  sätt	  att	  justera	  flödet	  är	  

att	  investera	  i	  självstyrda	  termostater	  där	  önskad	  temperatur	  i	  rummet	  ställs	  in.	  Ett	  

sådant	  termostatsystem	  kostar	  cirka	  1000	  –	  2000	  kronor	  beroende	  på	  fabrikat	  och	  

modell,	  med	  detta	  system	  kan	  cirka	  4	  element	  styras.	  Avbetalningstiden	  på	  detta	  skiljer	  

sig	  från	  element	  till	  element	  eftersom	  skicket	  på	  termostaterna	  är	  varierande.	  En	  

djupare	  analys	  krävs	  därför	  för	  varje	  enskild	  termostat	  för	  att	  kunna	  beräkna	  

avbetalningstiden.	  
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4.2.2	  Slöjdbyggnad	  

Cirkulationspumpen	  som	  leder	  värmen	  till	  skolbyggnaden	  är	  densamma	  som	  leder	  

värme	  till	  slöjdbyggnaden.	  Därför	  gäller	  samma	  åtgärdsförslag	  för	  slöjdbyggnaden	  som	  

för	  skolbyggnaden,	  även	  för	  radiatorerna	  och	  dess	  termostater.	  

	  

4.2.3	  Gymnastikhall	  

Här	  regleras	  värmen	  i	  gymnastikhallen	  för	  hand	  genom	  en	  handshunt	  som	  reglerar	  

flödet	  till	  värmebatteriet.	  Den	  nuvarande	  cirkulationspumpen	  för	  värmen	  är	  väldigt	  

gammal	  och	  ett	  automatiskt	  system	  för	  värmeregleringen	  skulle	  vara	  att	  föredra.	  	  

	  

	  
Figur	  4	  visar	  en	  bild	  på	  pumpen	  som	  leder	  värme	  till	  gymnastikhallen.	  

En	  lösning	  skulle	  kunna	  vara	  att	  installera	  en	  vanlig	  cirkulationspump	  och	  styrningen	  

sker	  via	  ett	  självreglerande	  termostatsystem.	  Ett	  sådant	  termostatsystem	  kostar	  cirka	  

1000	  –	  2000	  kronor	  beroende	  på	  fabrikat	  och	  modell.	  För	  regleringen	  av	  värmen	  på	  

tilluften	  i	  gymnastikhallen	  kan	  en	  automatisk	  shunt	  installeras.	  En	  automatisk	  shunt	  

kostar	  cirka	  2000	  kronor.	  
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Ett	  annat	  åtgärdsförslag	  till	  detta	  skulle	  kunna	  vara	  att	  byta	  ut	  cirkulationspumpen	  till	  

en	  frekvensstyrd	  cirkulationspump	  som	  är	  självreglerande	  beroende	  på	  frekvensen	  

efter	  en	  givare	  i	  lokalen	  där	  önskad	  temperatur	  är	  inställd.	  Detta	  medför	  att	  man	  tar	  ”två	  

flugor	  i	  en	  smäll”.	  En	  sådan	  pump	  kostar	  cirka	  10000	  –	  30000	  kronor	  beroende	  på	  dess	  

prestanda.	  	  

	  

4.3	  Ventilation	  

4.3.1	  Skolbyggnad	  

Inga	  beräkningar	  gjordes	  på	  ventilationssystemet	  i	  skolbyggnaden	  eftersom	  inga	  

nyinvesteringar	  anses	  behövas	  då	  ventilationssystem	  är	  nyinstallerat	  och	  

energieffektivt.	  

	  

4.3.2	  Slöjdbyggnad	  

Bibliotekets	  FTX-‐system	  med	  roterande	  värmeväxlare	  samt	  slöjdens	  ventilation	  via	  

spånsugen	  är	  relativt	  nya	  system	  som	  anses	  vara	  onödiga	  att	  byta	  ut.	  En	  förbättring	  som	  

däremot	  skulle	  kunna	  förbättras	  är	  självdragsventilationen	  i	  matsalen.	  En	  alternativ	  

lösning	  skulle	  kunna	  vara	  om	  en	  påkoppling	  på	  FTX-‐systemet	  från	  biblioteket	  var	  möjlig.	  

Då	  skulle	  även	  den	  ”smutsiga”	  luften	  i	  köket	  kunna	  värmeåtervinnas	  istället	  för	  att	  bara	  

gå	  rakt	  ut.	  För	  att	  se	  om	  detta	  är	  möjligt	  krävs	  vidare	  efterforskning	  i	  exempelvis	  flöden,	  

drifttider	  och	  temperatur	  för	  att	  få	  en	  så	  korrekt	  bild	  över	  dagsläget	  som	  möjligt.	  

	  

4.3.3	  Gymnastikhall	  

En	  förbättring	  som	  skulle	  kunna	  göras	  på	  ventilationssystemet	  i	  denna	  byggnad	  är	  att	  

installera	  en	  roterande	  värmeväxlare	  innan	  värmebatteriet.	  Då	  värms	  tilluften	  upp	  av	  

frånluften	  vilket	  gör	  att	  mindre	  energi	  krävs	  för	  att	  värma	  upp	  luften	  i	  värmebatteriet.	  
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4.4	  Klimatskal	  

4.4.1	  Fönster	  

Tabell	  1	  visar	  en	  sammanställning	  av	  de	  antagna	  värden	  på	  de	  fönster	  som	  är	  i	  

behov	  av	  utbyte.	  

Antal	  [st]	   Area	  [m2]	   U-‐värde	  

Skolbyggnad	  

26	   4,2	   2,5	  

13	   2,1	   2,5	  

1	   3	   2,5	  

1	   5,7	   2,5	  

Gymnastikhall	  

24	   1,5	   2,5	  

3	   0,65	   2,5	  

4	   0,9	   2,5	  

3	   0,5	   2,5	  

2	   1,15	   2,5	  

	  

Skolbyggnad	  

Fönstren	  i	  skolbyggnaden	  är	  från	  år	  1954.	  Detta	  betyder	  att	  dessa	  fönster	  är	  gamla	  och	  

behöver	  bytas	  ut	  för	  att	  minska	  transmissionsförlusterna	  och	  därmed	  minska	  

energibehovet	  för	  uppvärmningen.	  Om	  fönsterbyte	  skall	  ske	  kan	  energi	  och	  

kostnadsberäkningar	  enkelt	  göras	  i	  bilaga	  A.	  Om	  26	  stycken	  fönster,	  dvs.	  framsidan	  på	  

skolbyggnaden,	  skulle	  bytas	  ut	  så	  kan	  cirka	  7,5	  kronor	  per	  uppvärmd	  kWh	  sparas.	  Detta	  

genom	  att	  endast	  byta	  ut	  fönstren	  till	  ett	  minskat	  U-‐värde	  (från	  uppskattat	  U-‐värde	  på	  

2,5	  till	  1).	  Denna	  beräkning	  har	  gjorts	  genom	  att	  sätta	  in	  nuvarande	  U-‐värde	  i	  

beräkningsunderlaget	  och	  sedan	  sätta	  in	  det	  lägre	  U-‐värdet	  och	  därefter	  jämföra	  

kostnaden	  för	  transmissionsförlusterna.	  Om	  en	  offert	  på	  fönsterbyte	  tas	  kan	  

avbetalningstiden	  enkelt	  beräknas	  med	  hjälp	  av	  att	  i	  beräkningsunderlaget	  jämföra	  

nuvarande	  kostnader	  för	  transmissionsförlusterna	  och	  kostnaden	  för	  

transmissionsförlusterna	  efter	  ett	  utbyte.	  
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Figur	  5	  visar	  en	  bild	  på	  hur	  fönstren	  i	  skolbyggnaden	  ser	  ut	  på	  insidan.	  

Slöjdbyggnad	  

I	  slöjdbyggnaden	  är	  fönstren	  nyligen	  bytta.	  Därför	  anses	  ett	  fönsterbyte	  i	  denna	  byggnad	  

som	  onödigt.	  

	  

Gymnastikhall	  

Fönstren	  i	  gymnastikhallen	  är	  också	  här	  väldigt	  gamla.	  Därför	  är	  fönstren	  i	  behov	  av	  

utbyte	  till	  några	  modernare	  fönster	  även	  här.	  Beräkningar	  för	  transmissionsförluster	  

görs	  lätt	  i	  bilaga	  A.	  	  	  

	  

	  
Figur	  6	  visar	  en	  bild	  på	  hur	  fönstren	  i	  gymnastikhallen	  ser	  ut	  på	  insidan.	  
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4.4.2	  Vindbjälkslag	  

På	  vindbjälkslaget	  var	  isoleringen	  av	  typen	  sågspån	  och	  var	  ca	  20	  cm	  tjock.	  Vid	  första	  

anblick	  ansågs	  ingen	  tilläggsisolering	  behövas	  men	  för	  att	  vara	  säker	  på	  detta	  krävs	  

hjälp	  från	  en	  expert	  på	  isolering	  eftersom	  att	  för	  mycket	  isolering	  kan	  leda	  till	  andra	  

problem.	  Detta	  gäller	  för	  både	  skolbyggnaden	  och	  slöjdbyggnaden.	  Som	  tidigare	  nämnt	  

har	  inte	  isoleringen	  på	  vindbjälkslaget	  i	  gymnastikhallen	  kollats.	  

	  

	  
Figur	  7	  visar	  en	  bild	  på	  vindbjälkslaget	  i	  skolbyggnaden.	  
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4.5	  Dusch-‐	  och	  kranmunstycken	  

Vid	  kontroll	  av	  flöde	  i	  duschmunstyckena	  enligt	  metoden	  mättes	  flödet	  upp	  till	  cirka	  14	  

liter	  per	  minut.	  Som	  tidigare	  nämnt	  förbrukar	  ett	  nytt	  duschmunstycke	  cirka	  6	  liter	  per	  

minut.	  Det	  vill	  säga	  att	  8	  liter	  per	  minut	  kan	  sparas	  i	  vardera	  dusch.	  

	  

Förslag	  till	  förbättring:	  

• Utbyte	  av	  duschmunstycken	  

-‐	  Ett	  nytt	  munstycke	  kostar	  ca.	  100	  –	  200	  kronor	  vilket	  gör	  att	  

återbetalningstiden	  skulle	  bli	  cirka	  13	  timmars	  spolande	  av	  vatten	  per	  

duschmunstycke	  beroende	  på	  uppvärmningskostnaden.	  

	  

Att	  byta	  duschmunstycken	  är	  en	  god	  investering.	  En	  mer	  exakt	  beräkning	  på	  detta	  kan	  

göras	  i	  bilaga	  A.	  

	  

	  
Figur	  8	  visar	  kostnaden	  mot	  antal	  spolade	  timmar	  ut	  duschmunstycket.	  Den	  röda	  kurvan	  symboliserar	  14	  

l/min	  och	  den	  blå	  kurvan	  symboliserar	  6	  l/min.	  
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4.6	  Belysning	  

Där	  en	  analys	  av	  belysningen	  har	  gjorts	  var	  armaturerna	  relativt	  nya.	  Belysningen	  

består	  till	  stora	  delar	  av	  lysrörsarmaturer	  med	  t5-‐lysrör	  men	  även	  armaturer	  med	  t8-‐

lysrör	  påträffades.	  

	  

Förslag	  till	  förbättring:	  

• Byt	  ut	  armaturerna	  med	  t8-‐lysrör	  till	  armaturer	  med	  t5-‐lysrör	  vid	  trasig	  armatur	  

eller	  dylikt.	  

-‐ Ett	  t5-‐lysrör	  är	  mer	  effektivt	  än	  ett	  t8-‐lysrör	  och	  kan	  ge	  vissa	  energi-‐	  och	  

kostnadsbesparingar	  samt	  en	  bättre	  miljö.	  Se	  beskrivning	  av	  armaturerna	  

under	  rubrik	  2.8.	  

• Installera	  rörelsedetektorer.	  

-‐ Det	  är	  väldigt	  lätt	  hänt	  att	  belysningen	  glöms	  på	  när	  ingen	  vistas	  i	  rummet	  

vilket	  gör	  att	  onödig	  energi	  går	  förlorad.	  En	  rörelsedetektor	  kostar	  ca.	  100	  –	  

200	  kronor.	  

	  

Inga	  beräkningar	  har	  gjorts	  på	  detta	  eftersom	  det	  är	  svårt	  att	  uppskatta	  hur	  mycket	  

belysningen	  står	  på	  när	  ingen	  befinner	  sig	  i	  rummet.	  Vidare	  arbete	  skulle	  kunna	  vara	  att	  

göra	  en	  större	  analys	  på	  belysningens	  drifttider	  för	  att	  göra	  lönsamhetsberäkningar.	  
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5.	  Diskussion	  och	  slutsatser	  

Gällande	  fastighet	  Bastuträsk	  7:1	  finns	  det	  förbättringar	  att	  göra	  inom	  de	  områden	  som	  

arbetet	  berör,	  vissa	  mer	  lönsamma	  än	  andra.	  Dessa	  förbättringar	  skulle	  kunna	  minska	  

energibehovet	  för	  fastigheten	  som	  i	  sin	  tur	  kan	  leda	  till	  minskade	  kostnader	  på	  sikt.	  

Exempelvis	  att	  byta	  fönster	  på	  skolbyggnaden	  skulle	  till	  en	  början	  vara	  kostsamt	  för	  

kommunen	  men	  på	  sikt	  skulle	  kostanden	  för	  nya	  fönster	  kunna	  vara	  intjänat	  då	  nya	  

fönster	  skulle	  leda	  till	  ett	  minskat	  energibehov.	  Hur	  lång	  tid	  det	  tar	  att	  tjäna	  in	  

kostnaden	  för	  nya	  fönster	  är	  svårt	  att	  säga	  eftersom	  ingen	  offert	  är	  gjord.	  Är	  man	  då	  

villig	  att	  byta	  fönster	  för	  att	  på	  sikt	  tjäna	  på	  det?	  Att	  det	  till	  en	  början	  kostar	  en	  hel	  del	  

pengar	  kan	  vara	  av	  skrämmande,	  men	  på	  sikt	  är	  detta	  ett	  sätt	  att	  få	  tillbaka	  pengar	  man	  

investerat,	  detta	  genom	  den	  minskade	  energiförbrukningen	  som	  bytet	  av	  fönster	  

medför.	  	  

Termostaternas	  skick	  går	  även	  att	  kolla	  genom	  att	  skruva	  upp	  flödet	  i	  termostaterna	  till	  

maxläget	  sedan	  ställa	  ner	  flödet	  några	  steg	  och	  se	  om	  temperaturen	  i	  elementet	  minskar.	  	  

Att	  byta	  duschmunstycken	  i	  alla	  duschar	  till	  ett	  mer	  snålspolande	  munstycke	  är	  en	  billig	  

kostnad	  som	  på	  sikt	  skulle	  kunna	  spara	  vatten	  samt	  minska	  energin	  som	  behövs	  för	  att	  

värma	  vattnet.	  Detta	  är	  därför	  en	  energieffektivlösning	  som	  är	  billig	  för	  kommunen	  att	  

åtgärda.	  Tiden	  som	  det	  tar	  innan	  kostnaden	  för	  munstycket	  är	  återbetalat	  skulle	  vara	  

cirka	  13	  spoltimmar	  per	  munstycke.	  	  

Brister	  i	  detta	  arbete	  kan	  vara	  att	  antaganden	  gjorts	  och	  därmed	  kan	  vissa	  beräkningar	  

inte	  vara	  helt	  korrekta,	  detta	  kan	  leda	  till	  ett	  missvisande	  resultat	  och	  slutsatser.	  Dessa	  

brister	  kan	  vägas	  upp	  med	  hjälp	  av	  ett	  beräkningsunderlag	  i	  Excel	  (Bilaga	  A).	  	  

När	  man	  ska	  energieffektivisera	  en	  fastighet	  anser	  jag	  att	  det	  är	  vissa	  aspekter	  man	  

behöver	  ta	  med	  i	  beräkning	  och	  dessa	  är:	  Hur	  mycket	  pengar	  är	  man	  villig	  att	  lägga	  ner	  i	  

fastigheten?	  Och	  hur	  lång	  tid	  får	  det	  ta	  innan	  det	  återbetalar	  sig?	  Genom	  att	  ta	  dessa	  

aspekter	  i	  beaktande	  kan	  man	  se	  vilka	  åtgärder	  som	  är	  möjliga	  att	  utföra	  inom	  dessa	  

gränser.	  	  

Åtgärderna	  som	  förslagits	  i	  rapporten	  är	  ett	  sätt	  för	  kommunen	  att	  på	  sikt	  spara	  pengar,	  

ett	  sätt	  att	  värna	  om	  miljön	  samt	  ett	  sätt	  för	  kommunen	  att	  vara	  med	  i	  arbetet	  mot	  ett	  
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energieffektivare	  samhälle.	  Genom	  att	  göra	  något	  eller	  några	  av	  åtgärderna	  kan	  man	  

minska	  förbrukningen	  av	  jordens	  resurser.	   	  
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7.	  Bilagor	  

7.1	  Bilaga	  A	  

Bilaga	  A	  visar	  en	  överblicksbild	  över	  beräkningsunderlaget	  med	  antagna	  värden	  på	  

nuvarande	  utrustning.	  

	  

	  	   Input	  (glöm	  inte	  ett	  lika	  med	  tecken	  innan	  inmatning)	  

	   	   	   	  Transmissionsförluster	  och	  dess	  

kostnad	   	  	   	  	  

	  	  

	   	  

	  	  

Transmissionsförluster	   	  	  

	  

	  	  

U-‐värde	  [W/m^2˚C]	   2,5	  

	  

	  	  

Area	  [m^2]	   4,2	  

	  

	  	  

Antal	  [st]	   26	  

	  

	  	  

Inomhustemperatur	  [˚C]	   22	  

	  

	  	  

DUT20	  [˚C]	   -‐34	  

	  

	  	  

Värmeförlust	  [W]	   15288	  

	  

(Värmeflödesförlust	  genom	  ytan)	  

	  	  

	   	  

	  	  

Förbrukning	  

	   	  

	  	  

Wattimmar	  [Wh]	   15288	  

	  

(Förbrukning)	  

[kWh]	   15,288	  

	  

(Förbrukning	  i	  kWh)	  

Pris	  [SEK]	   0,8	  

	  

(Pris	  per	  uppvärmd	  kWh)	  

Kostnad	  [SEK]	   12,2304	   	  	   (Kostnad	  per	  uppvärmd	  kWh)	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



ii	  
	  

Förbrukning	  i	  dusch-‐	  och	  kranmunstycken	  och	  dess	  kostnad	  

	  	  

	   	  

	  	  

ρ,20˚C	  [kg/m^3]	   998,2	  

	  

(Densiteten	  på	  vattnet	  vid	  20˚C)	  

Flöde	  [l/min]	   14	  

	  

(Hur	  många	  liter	  som	  förbrukas	  per	  minut)	  

Cp,20˚C	  [J/kg˚C]	   4181	  

	  

Värmekapaciteten	  på	  vattnet	  vid	  20˚C)	  

T1	  [˚C]	   4	  

	  

(Temperatur	  på	  ingående	  vatten	  från	  källa)	  

T2	  [˚C]	   38	  

	  

(Temperatur	  på	  tappvatten	  från	  tappstället)	  

Energiförlust	  [W]	   33109,56	  

	  

(Den	  energi	  som	  går	  förlorad)	  

	  	  

	   	  

	  	  

t	  [timmar]	   1	  

	  

(Spolningstiden	  under	  en	  period)	  

Wattimmar	  [Wh]	   33109,56	  

	  

(Förbrukning)	  

	  	  

	   	  

	  	  

[kWh]	   33,10956	  

	  

(Förbrukning	  i	  kWh)	  

Pris	  [SEK]	   0,8	  

	  

(Pris	  per	  uppvärmd	  kWh)	  

Kostnad	  [SEK]	   26,48765	   	  	   (Kostnad	  för	  uppvärmning	  under	  angiven	  tidsperiod)	  
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7.2	  Bilaga	  B	  

Bilaga	  B	  visar	  en	  flödesschema	  över	  ventilationssystemet	  i	  gymnastikhallen.	  

	  


