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Forord

Efter beslutet att Gymnasiebyn skulle genomforas fick Glenn Lundborg och Bo Nor-
dell, LTU, i borjan av 1997 i uppdrag att utforma en miljopolicy for Gymnasiebyn.
Deena miljopolicy - som har antagits - galler for bade planering, byggande och Gym-
nasiebyns verksamhet.

I miljopolicyn foreslogs att en systemutredning skulle genomforas for att i forvag
kartlagga alla floden till, inom och fran Gymnasiebyn. I arbetet med att genomfdra
systemutredningen har medverkat, forutom underteclrnade, Jorgen Hanaeus och Gun-
nar Eriksson, bada LTU, saint Hugo Brannstrom. Fran bestallaren, Lulea kommun
fastigheter, hay Tommy Gabrielsson saint under inledande delay av arbetet Inga-Lill
Dalstal sedemera ersatt av Tommy Anderson, medverkat. Fran CMn hay Erling Jo-
hansson medverkat.

Resultatet av arbetet som p~borjades under varen 1997 ar sammanfattat i derma rap-
port. En fdrsta version av systemutredningen fdrelag redan under sommaren 1997.
Eftersom det fauns nagra oklarheter vad galley fdreslaget ventilationssystem besluta-
des att en sarskild ventilationshearing med svenska ventilationsexperter skulle genom-
foras om Gymnasiebyns ventilation under hosten 1997.

Under oktober 1997 genomfdrdes darfor en ventilationshearing vid LTU med Hera av
Sveriges Basta ventilationsexperter for att lufta ventilationen i Gymnasiebyn. Deena
hearing fines dokumenterad i en sarskild rapport'. Med derma som grand hay de slut-
liga skrivningarna infdrts i foreliggande rapport.

Lulea den 13 maj 1998

Bo Nordell Glenn Lundborg

' Nordell B, Gehlin S (1998). Ventilationshearing - Gymnasiebyn Lulea. Teknisk Rapport 1998:08.
Lulea tekniska universitet.
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1 inledning

Utgangspunkten for arbetet med systemutredningen har varit att forsoka begransa den totala re-
sursanvandningen for Gyrnnasiebyn under dess hela livslangd. Eftersom storsta delen av resursan-
vandningen uppkommer under forvaltningsskedet, och inte under byggnadsskedet, har vi valt att
fokusera diskussionen pa mojligheterna att begransa resursanvandningen under drift- och under-
hallsskedet. En viktig del i detta ar att minska driftkostnaderna for uppvannning, underhall och
lokalvard. For alt klara delta skall system och material som mojliggor delta valjas. T.ex. skall latt-
stadade material valjas dar man aven kan anvanda sa lite miljobelastande rengoringsmedel som
moj ligt.

1.1 Systemutredningen och dess koppling till andra aktiviteter

For alt belysa de miljomassiga konsekvensema av Gymnasiebyn, grundat pa huvudfunktionspro-
grammet och dispositionsplanen, genomfdrs en systemutredning. I systemutredningen analyseras
de floden som verksamheten och bebyggelsen skapar, den miljopaverkan som kan uppkomma.
Dessutom utarbetas fdrslag till nyckeltal och atgarder foreslas for alt begransa miljopaverkan.

Systemutredningen ska utgora underlag for planarbetet och de miljokonsekvensbeskrivningar som
ska utarbetas i anslutning till olika detaljplaner.

Systemutredningen ska utgora underlag for utarbetande av ett miljoprogram fdr Gymnasiebyn.
Miljoprogrammet ska ange operativa mal och ansvarsfordelning. Miljoprogrammet ska anvandas
som underlag for forslagshandlingaz.

Miljoprogrammet ska utgora ett underlag fdr upprattande av miljomanualer. Miljomanualerna ska
tas fram som underlag for systemhandlingar, inga i projekteringsanvisningarna och upprattas infor
varj e upphandling.

1.2 Systemutredningens innehall i stort

Systemutredningen omfattar floden till, fran och i viss man inom Gyrnnasiebyn. Flodenas tidsfor-
lopp beskrivs ocksa. Manniskor och material kommer tilUlamnar Gyinnasiebyn. Efter rorelser och
anvandning lamnar det anvanda och forbrukade materialet Gymnasiebyn. Da har t.ex. varmeener-
gin en lagre temperatur, materialet ar forandrat, Tuft och vatten ar fororenade.

Miljoeffekter av olika floden redovisas saint exempel pa olika alternativa principlosningar med
deras konsekvenser beslffivs.

I det fortsatta arbete ska forslag till mal och nyckeltal som baseras pa bl a Lulea Kommun Organi-
sationers mal for ar 2007 tas fram for Gymnasiebyn. De bor ligga till grand for utarbetande av bl a
lokalprogrammet for Gymnasiebyn.

Systemutredning - LULEA GYMNASIEBY - Floden och miljoeffekter
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Manniskor ~

Material/Energi ~

Vatten ~

Loft ~

Figur 1. Gymnasiebyns floden.

Exempel pa mal och nyckeltal anges enligt foljande indelning:

• Operationella mal
• Kvalitativa mal
• Anvandnings/forbrukningsmatt
• Matt pa forsorjningsgrad

7,3 Efterfoljande aktiviteter

.~ Manniskor

~ MateriaVEnergi

,~ Vatten

~ Luft

LTpprattande av Miljopro~ram for Gvmnasiebm
• Miljoprograrrunet ska ange mal, nyckeltal, gransvarden och fdrbattringskrav for ingaende delay

grundat pa de olika forslag till mal och nyckeltal som utarbetas enligt systemutredningen. Det
ska aven anges nay programmet ska omarbetas och av vem.

~ Miljoprogrammet ska utgora ett underlag for upprattande av miljomanualer.
• En ordlista ska utarbetas sa att terminologin blir konsekvent och uppfattas lika i alla led.

Unprattande av miljomanualer
• Miljomanualerna ska upprattas och inga i projekteringsanvisningarna och i forfragningsunder-

lagen for Gymnasiebyns uppfdrande.
• Miljomanualer ska aven upprattas for Gymnasiebyns drift och verksamhet.
• Miljomanualerna boy ansluta till IS09000 och IS014000.

Systemutredning - LULE~ GYMNASIEBY - Floden och miljoeffekter
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2 Floden till/fran och inom Gymnasiebyn

2,1 Utgangspunkter for flodesbeskrivningen

2.1.1 Krav pa luftkvalitet

Ren, torn Tuft vid haysniva har foljande sammansattning:

Luftgaser
Kvave (NZ) 78
Syre (02) 21
Argon (Ar) 1
Koldioxid (COZ) 0,03

Vart syrgasbehov tillgodoses av ca 0,03 liter luft per sekund och person.
Vart behov av att fora bort den koldioxid (CO2) vi utandas okay behovet av luftflode. En expone-

ringsgrans pa 0,5% CO2 (varav 0,04% COZ i den rena luften) innebar ett ventilationsbehov vid latt

arbete av 1,3-2,6 Us,person. Om vi stinker rumsnivan pa CO2 till 0,25% okay ventilationsbehovet

ti112,8-5,6 Us, person.

Ventilationskungorelsen ASF 1993:5 anger att koldioxidhalten skall understiga 1000 ppm och att

uteluftsflodet skall vara minst 8 liter per sekund och person. Om luftomsattningen ar tilkackligt

hog for att uppratthalla detta, ar sannolikt halten av andra fororeningar lag.

Motsvarande krav pa luftomsattning ar 8 till l O liter per person och sekund. Delta ar tilkackligt for

tilt vadra ut utandningsluft och vattenanga fran manniskor i lokalen. Delta ventilationsflode behovs

enbart nar det firms folk i lokalen.

Vidare skall det finnas en gnu dventilation pa 0,351iter per kvadratmeter och sekund, for att vadra

ut emissioner fran de material som ingar i byggnad och inredning. I dag tillampas normalt tva

timmars efterventilation fran det lokalerna anvants och tva timmars ventilation finnan lokalema blir

bemannade.

En tredje faktor som staller krav pa ventilationen, ar risken fdr mikrobiologisk tillvaxt vid hoga

fukthalter. Delta talar for tilt man kan vilja ha ett nagot stone flode an man annars skulle valt.

Fororeningskallor forutom de redan namnda, ar radon (fran mark eller byggnadsmaterial), tobaks-

rolaling, matlagning, rengorings- och insektsbekampningsmedel, djur och oppen forbranning.l

Skolor och daghem ar bland de verksamheter som staller storst krav pa ventilation, eftersom man-

niskor trangs ihop tatare dar an i de fiesta andra verksamheter.

1 Ventilarion - En kunskapsoversikt, Socialstyrelsen redovisar 1988:13
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2.1.2 Arbetsmiljo och ventilation

I laboratorier och industriella utbildningar stalls sarskilda krav pa ventilation, av arbetsmiljoskal.
Detta galler ocksa utbildningar dar matlagning ingar. Vardutbildningar har speciella krav pa luft-
vaxling av hygieniska skal. I industrilokaler och kemilaboratorier maste luftfloden dimensioneras
sa att hygieniska gransvarden underskrids med god marginal. I industrilokaler och kemilaboratori-
er maste luftfloden dimensioneras sa att hygieniska gransvarden underskrids med god marginal.

I laboratorier, framst for kemi, anvands amnen som inte skall komma ut i den ovriga skolan. (Delta
maste tas pa allvar, undersokningar visaz alt kemis-ter har overdodlighet i tumorsjukdomar). Dar-
for ar det viktigt hur luften strommar inom skolan och alltsa hur lufttrycket varierar mellan olika
delay av skolan. Kemisalar skall ha undertryck, relativt korridorerna. I dragskap och fdrvarings-
skap for kemikalier skall det vara undertryck relativt omgivningen. Dessa ventilationssystem
maste funktionskontrolleras regelbundet.

Det ar vidare viktigt vilka kemikalier som anvands, och hur de forvaras. Vissa kemikalier vill Yr-
kesinspektionen att man undviker belt i skolor (de som kallas grupp A och grupp B i Hygieniska
gransvarden, AFS 1996:2),

2.1.3 Upplevt inomhusklimat

Undersolrningar visar alt inomhusklimatet ofta ar daligt pa arbetsplatser. Det ar emellertid svart alt
firma saraband mellan upplevt dalig luft, och matningar av fdroreningshalter. Z Det ar a andra sidan
numera klarlagt alt allergier ar starkt kopplade till inomhusklimatet. 3

Nay det galley fukthalter och valbefinnande, hay vi svart alt verkligen karma om luft ar torr. Det vi
uppfattar som ton luft kan ocksa vara formaldehyd, eller dammig eller alltfor warm luft. Klagomal
pa torn luft kan alltsa enligt delta bero pa annat an alt luften ar torr, och man boy darfdr vara fdr-
siktig med alt exempelvis satta in luftfuktare till foljd av klagomal, finnan man ~jort en grundligare
undersol~ing av vad saken beror pa.

Frisk (bra) Tuft ar sarskilt viktig p.g.a. alltmer utbredda allergiska problem (var tredje bam). Ven-
tilationen bedomdes i en rektorsenkat 1992 i 68% av alla skolor vara det viktigaste problemet alt
atgarda. Resultat fran Den Obligatoriska Ventilationskontrollen (OVK) visade 1993 att ventilatio-
nen fungerade sa daligt som enkaten antydde. 4 Den matbara luftkvaliteten ar ofta samre pa skolor
och daghem an pa ands arbetsplatsers . Orsaken till det daliga resultatet maste tillskrivas dalig
eller utebliven tillsyn och underhall.

Erfarenheter fran undersokningar av 39 grundskolor och 9 teoretiska gymnasier i Uppsala lan visar
pa fdljande forslag till prioriterade framtida insatser for alt forbattra skolmiljon. En generell re-

z Urban Norlen, Kjell Andersson, Bostadsbestandets inneklimat.
3 Ny Teknik, 1997:13 samt DagNorback &Greta Smedje, 1996
4 En handbok i skolans innemiljo BOVERKET; ARBETARSKYDDSSTYRELSEN (H255)
5 Lokalema och energihushallningen, Rapport franSTIL-siudien room Uppdrag 2000, Vattenfall 1994 (2:a upplagan)
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kommendation ar att okad stadning och fdrbattrade stadrutiner bor ha hog prioritet. En minskning
av mangden dammsamlande oppna hyllor ar ocksa viktigt.

De starkaste sambanden mellan ohalsa och inomhusmiljo kunde pavisas for specifika gasformiga
och dammburna fororeningar. Delta talar for alt miljoforbattrande atgarder i skolan inte ensidigt
bor inriktas mot ventilationsforbattringar, utan man bor aven identifiers och eliminera specifika
fororeningskallor.

I de tre nuvaxande gyirmasieskolorna stadas det 200 timmar om dagen. Det fines for narvarande 24
stadare anstallda.

2.1.4 Akustik

Den akustiska miljon ar viktig i en skola. Risken man loper om man bygger lattstadade skollokaler
ar att de blir akustiskt harda. Lattstadade goly (plast utan skum, klinker) medfor ofta problem att
klara stegljud. For skolor bor stegljudsnivan vara lagre an 64 dB. Delta staller krav pa utfornming-
en av den akustiska miljon. Darfdr blir det annu viktigare an annars att bygga in ljuddampning.

Tabell 1. Krav pa ljuddampning (svensk standard, SS 02 52 60)
Typ av lokal Dampning, klass B

av takvtan
Klassrum, grupprum, bibliotek, lararrum, matsal etc 90
Korridor, trappa, omkladningsrum etc 60
Kontor, konferensrum 40
Gymnastiksal, simhall etc. 100

Tabe112. Tillatna permanents bullernivaer fran verksamheter och apparater. °
Maximal permanent ljudniva

Typ av lokal (apparater och verksamheter)
dB(A)

Klassrum, grupprum, konferensrum 30
Grupprum, bibliotek, lararrum, kontor, konferensrum 35
Matsal, gymnastiksal, slojd- och verkstadslokaler 40
Korridor, trapphus, toaletter, omkladningsrum 45
Kok 50

Det ar viktigt alt absorbatormaterialet dampar ocksa for lags frekvenser. I ett klassrum ar det
lampligt att takytan strax framfdr larazen reflekterar hogfrekvent ljud, sa alt talet hors tydligt.

6 Leif ~kerlof, Acousric guide -selection of acousric quality in buildings, BFR 1996.
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2.1.5 Luftfororeningar och yttre butler

I SOU 1997:35 redovisas de trafikpolitiska malen for de narmaste wren. Bland annat redovisas
fdrslag till tidsbestamda etappmal for utslapp av luftfororeningar och koldioxid pa nationell niva.

Tabe113. Etappmal for utslapp av luftfdroreningar och koldioxid pa nationell viva

Amne Basar Etappmal Langsiktigt Hur langt har
mat vi natt? (1995)2

Koldioxid 1990 -15%(2020) -60% +10%
Kvaveoxider 1980 -50%(2005) -80% -11%

Svavel 1980 -45%(2005) -90% -37%
Flyktiga organiska amnen 1988 -70%(2005) -85°/a -26%
(VOC)
' Basaren grundar sig pa olika overenskommelser
Z Kalla: Naturvardsverket, 1997

I utredningen anges aven att utslappen fran trafiken av amne som framkallar cancer, allergi, astma

och annan ohalsa ska pa sikt minskas till ofarliga nivaer. Enligt Miljohalsoutredningen (SOU
1996:124) tyder genomforda matningar att halterna av cancerframkallande amnen och ozon inte

har minskat de senaste wren. Sedan tidigare firms etappmal som har antagits av riksdagen som
bland annat anger att gallande riktvarden for halter i tuft (numera gransvarden) for kvaveoxider

ska klaras senast ar 2000 och att utslappen av cancerframkallande amne skall halveras till ar 2005.
Malen galler den totals halten i tuft oaysett utslappskalla. Exempelvis harror 80-90% av kvaveox-
idhalten i tatorterna fran trafiken.

For butler anges i SOU 1997:35 fdljande fdrslag till langsiktiga mat att galls inte bars vid nybe-

byggelse utan aven i befintlig bebyggelse.

Tabe114. Forslag till langsiktiga mat for bullernivaer fran trafik.

Niva Vagtrafik (dBA) Spartrafik (dBA) Flyg (dBA)

Ekvivalent, ute 55 60' S5 (FBl~
Ekvivalent, inne 30 30 30 (FBI
Max, ute 70 70 70
Max, inne 45 45 45
' Vid bostader med uteplats 55 dBA.

I proposition 1996/97:53 "Infrastrukturinriktning for framtida transporter" anges etappmalet, i
samband med ett atgardsprogram mot storningar fran trafikbuller i bebygge~se for den statliga
infrastrukturen, som bor nos under den kommande planperioden 1998-2007 for vagtrafikbuller till
65 dBA ekvivalent niva utomhus.
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Dessa miljomal kan antas ligga till grand for beslut i riksdagen om langsiktiga mal till vilket aven
Lulea kommun och Gymnasiebyn skall anpassa sig. Gymnasiebyn bor fdljaktligen bidra med sin
del av de minskade utslapp som kommunen skall medverka till. I SOU 1997:35 pekar man bland
annat pa satsningar pa gang- och cykelvagar saint att kollektivtrafiken kan bidra till att forbarira
miljosituationen i de stone tatorterna, till vilket Lulea centrum hor. For att astadkomma ett trans-
portsnalt samhalle anges att tillkommande bebyggelse i staderna lokaliseras sa att den utnyttj ar och
understodjer kollektivtrafiksystemens huvudstrak. Personaltata arbetsplatser (som en gymnasie-
skola) bor lokaliseras till kollektivtrafikens knutpunkter (och kanske vice versa).

2.1.6 Belysning

Dagsljusfaktorn ayser en viss punkt i ett rum och anger forhallandet mellan belysningsstyrkan i
derma punkt i rummet och belysningsstyrkan utomhus under fri Kimmel. Forhallandet uttrycks i
procent. Dagsljusfaktom matt halwags in i rummet fran fonstret raknat saint en meter fran sido-
vagg bor vara minst 1%. For undervisningslokaler med rumsdjup mindre an 6-8 m kan vaggfdnster
oftast ge tillfredsstallande dagsljus om fonsterglasazean uppgar till cirka 10% av golvarean.~ Re-
kommenderade dagsljusfaktorer fdr skolor ar i England 2% minimum, genomsnitt 5%.8 For vara
nordligaze breddgrad~r bor f6nsterarean vara minst 15% av golvarean.

Man kan paverkas av brister i belysningen, utan att man har klart for sig vad som ar fel. Vark i
nacke och axlar kan hero pa daliga belysningsfdrhallanden, som gor att man intar en obekvam ar-
betsstallning. God belysning innebar god allman ljusniva, utan blandande ljuskallor, och med val
inriktad, tillrackligt lffaftig arbetsplatsbelysning.

Foljande kvalitetsegenskaper ar viktiga nar man planerar ljuset pa en arbetsplats, eller nar man
kontrollerar belysningen:
• Luminans och luminansfordelning. (Luminans ar ett matt pa hur ljus en yta ar, och mats i can-

delaper kvadratmeter, cd/m2. Det ar alltsa ett matt pa reflekterat ljus.)

• Ljusets riktning mot arbetsytor och arbetsobjekt.
• Kontrastatergivningen.
~ Blandfriheten. (Det galley att undvika blandning, < 500 cd/m2, inom det normala synfaltet).
• Fargatergivningen. (Det ar viktigt att tanka pa fargtemperaturen, som anges i Kelvin (K). Hogre
fargtemperatur innebar blaare och "kallaze" ljus.)

Ytterligare en faktor att to hansyn till ar livslangden. Lang livslangd minskar det framtida under-
hallsbehovet. Delta galley sarskilt for lampor som ar placerade pa platser som ar svaratkomliga for
byte, t.ex. pa hog hojd i aulor och andra stone lokaler. Pa sadana stallen boy langlivade urladd-
ningslampor anvandas.

Man skall dessutom ur energisynpunkt to hansyn till en ljuskallas effektivitet som anges i lumen
per watt och den belysningseffekt (W/m3) som anvands.

 ̀Att se, hora och andas. En handbok om skolans innemiljo. BoverketlArbetarskyddsstyrelsen. (H255)
8 Thomas Randall (1996): Environmental Design
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For skolor rekommenderas normalt en belysningsstyrka pa 3001ux i grundskolans lektionsrum och
500 lux for vuxenutbildning. Om synuppgifterna anses speciellt kravande, okas vardena till 500
respektive 7501ux.9

For att undvika blandning skall man tanka pa att det ar olampligt att ha lysror for allmanbelysning

rakt over bankrader, eftersom det ger reflexer. Det ar bra om lysrorsarmaturer slapper en del ljus
upp i taket, eftersom det minskar risken fdr blandning (nar man ser lysroren med det ljusa taket

som bakgrund, minskar kontrasten).

Tabe115. Rekommenderade belysningsstyrkor for skollokaler'o

Lokal Belysningsstyrka Belysningsstyrka Blandtal Blandtal
vanliga vanliga forutsatt- vanliga kravande

fdrutsattningar ningaz forutsattn. forutsattn.
(lux') (lux) (cd/mZ) (cd/m2)

Grundskola
Lektionsrum
Skrivtavla

Skola fdr vuxenutbildning
Lektionsrum
Skrivtavla
Laboratorier, slojd, teckning
Aula vid skrivningar
Korridorer
Gymnastiksal
Entre
Trappor
Vaktmasteri

300
300

500
500

500 (200)
300 (200)
(150)
(300)
200
(200)
200

500 21 18
500

750
750

750(300)
500 (300)
(200)
(500)
500
(300)
300

21 18

21
21
24
24

18
18
21
21

Soprum, panruum, stadskrubb 100 (100) 200 (100)
Matrum, matsal, lunchrum 150 (100) 200 (150)

' Belysningsstyrka anges i lux (lumen per kvadratmeter) och ar ett matt pa hur mycket ljus som

traffar en yta.

Dagsljuset skall ligga till grand for dimensioneringen av elljuset, i syfte att utnyttja dagsljuset op-

timalt och hushalla med el.

Markbelaggningen utanfor fdnstret spelar roll (svart asfalt ar mindre bra).

Utomhusbelysning som blandar manniskor i husen omkring bor undvikas (kvicksilverlampor kan
vara mycket blandande).

9 Bra inomhusmiljo i skolan, BFR 1992
10 Ljuskultur, Belysning inomhus, riktlinjer och rekommendationer 1990

Systemutredning - LULEt~ GYMNASIEBY - Floden och miljoeffekter

- 11-



1997-06-13

2.1.7 Varme

Den varme vi producerar varierar grout fran 100 W till 1000 W. En vuxen som sitter inomhus pro-
duceras ca 115 W. Av delta ar 90 W sensibel varme dvs varme som vi kan karma och de aterstaen-
de 25 W ar s.k. latent vanne som bl a atgar vid fasomvandling t.ex. vid diffusion genom huden, av
svett och vid andningen.

Det ar viktigt med en behaglig temperatur i skolan. Lamplig temperatur ar 20-22°C. Vid 30°C av-
tar den mentala aktiviteten till 80% av den vid 22°C.11 Rekommenderat riktvarde for temperatur
ar fran studier av skolors innemiljo <22 °C 12

2.1.8 Livsmedel

Konsumtion av olika livsmedel kan bedomas med ayseende pa sjalvforsorjningsgrad och miljoef-
fekter forslagsvis uppdelat pa fdljande grupper13:

• Spannmal och spannmalsprodukter
• Potatis
• Gronsaker och rotfrukter
• Frukt och bar
• Kott och charkut~rivaror
• Fisk och skaldjur
• Agg
• Matfett
• Ovriga livsmedel
• Drycker

De utredningar som hittills genomforts om mat och transporter eager sallan in andra energikravan-
de faktorer som t.ex. lagring, bruk av konstgodsel och atgang av kemiska bekampningsmedel. Med
utgangspunkt fran endast transporter ar det irate alltid ett sjalvklart val vilken produkt som ar bast
fran energisynpunkt. I ett uthallighetsperspektiv ar det nodvandigt alt aterinfdra sasongsvariationer
pa livsmedel. Vi far aysta fran alt importera eller atminstone minska importen av sadana livsmedel
som vi sjalva kan producers och i stallet importers de livsmedel som irate kan produceras i regio-
nen, men som ger ett tillskott av paring i ear mathallning, t.ex. apelsiner under vintern.

2.1.9 Tidsmassiga variationer

Det firms stora variationer vad galley t.ex. vanne och vannvattenforbrukning under dygnet, veckan
och under aret. Dessa variationer ar dels klimatberoende t.ex. solintensiteten varierax kraftigt under
dygnet och lufttemperaturen varierar kraftigt under aret. Andra variationerna beror pa ear livsstil,

1 1 En handbok i skolans innemiljo BOVERKET; ARBETARSKYDDSSTYRELSEN (H255)
IZ Dags alt stada upp. Forsl~ing och framsteg 2/97.
13 Stockholms laps landsting 1997
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vi ar pa jobbet eller skolan under dagtid och vi sower vanligtvis pa natten. Eventuellt aker vi hem
under lunchen.

Under skoldagen forbrukas mycket tappvannvatten for handtvattning och duschning. Under natten
forbrukas nastan ingenting samtidigt som rumstemperaturen kan sankas nattetid. Da ar det ocksa
mindre spring i dorrar varfdr inte lika mycket vanne strommar ut. Aven ventilationen kan minskas
nattetid. Under sommarlovet ar mycket fa personer pa skolan varfor vattenforbrukningen da blir
mycket lag. Varmeforbrukningen ar mer sasongsberoende men dar firms ocksa dygns- och vecko-
variationer.

Pa liknande salt varierar trafikintensiteten tilUfran skolan, under dagen, veckan och under aret.
Detsanuna galler avloppsvattnets variation.

5
.. 4

2w ~

0
Dygn

5
4
'~ 3m

~ 2w ~

0

Ar

5
4
'~ 3

w 2
1
0

Vecka

Figur 2. Tidsmassiga variationer over dygnet, veckan och aret.

Av dessa skal, se Figur 2, kan det vara ekonomiskt lonsamt att lagra t.ex. energi, dygnsvis, vecko-
vis eller t.o.m. arsvis fran perioder med lagre effektbehov till perioder med hoga effektbehov. For
kollektiva transportsystem skulle delta motsvara alt man genomfor transporterna under en langre
tid dvs far lagre maximal transportintensitet genom alt t.ex. ha olika skolstart for olika elevgrup-
per. Man kan i extremfallet tanka sig alt vissa elevgrupper har undervisning under sommazen om
delta wore det viktigaste problemet alt losa.

Ventilationsbehovet varierar med i lokalen antalet narvarande och ar darfor koncentrerat till dag-
tid. Det kan darfor vara bra alt dra igang vadring nagon eller nags timmar finnan lokalerna borjar
anvandas pa morgonen, sa att luften ar frisk da. De forsta wren, efter nybyggnad eller ombyggnad,
kan man behova permanent stone ventilationsflode, eftersom nya material kan avge stone emis-
sioner.

Klassrum etc behover endast vara upplysta nar de anvands. Vid ands tider, nattetid exempelvis,
kan man anda vilja ha nagon form av swag belysning i form av ledljus.

Systemutredning - LULEt~ GYMNASIEBY - Floden och miljoeffekter
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Transporter ar idag koncentrerade till morgon och eftermiddag. Parkering, korbanor, gang- och
cykelvagar, hallplatser osv maste dimensioneras efter delta.

Forbrulrning av vatten och tappvarmvatten sker nastan uteslutande under dagtid.

Uppvarmningen bor vara reglerad sa alt inte onodig uppvannning sker nattetid.

Behov av uppvarmning, kylning och belysning varierar starkt mellan olika arstiderna. Delta maste
man to hansyn till vid projekteringen.

I maj, juni, augusti och september kan man klara stora delay av belysningen med dagsljus, om man
prof ekterar med sikte pa det.

2.2 Transporter

Persontransporter

Det arliga persontransportarbetet till den nya Gyrnnasiebyn kommer uppskattningvis alt vara ca 14
miljoner personkilometer. Cirka 90% av delta utgors av elevernas resor, som till stone delen sker
inom kommunen. Av elevernas skolresor inom kommunen, sker knappt halften inom Lulea tatort
(LLT:s trafikeringsomrade), day fyra femtedelar av eleverna boy. En slutsats av delta ar alt upp-
laggningen av skolskjutsar och samakningsmojligheter spelar stor roll for skolresornas miljoef-
fekter.

Persontransporterna kan komma alt oka nagot till fdljd av sammanslagningen av gyn~nasierna,
men det ar i s~ fall bara en mindre effekt. Nagon jamforelse av transportbehovet fdr den fdreslagna
lokaliseringen av Gymnasiebyn, med andra mojliga lokaliseringar hay inte gjorts hay.

Elevernas skolresor

Luleas gyrruiasier beraknas ha l~appt 2600 elever ar 2 000, enligt befollrningsprognoser14 saint ett
antagande om 110 elever inpendlande fran ands kommuner. Elevtransportarbetet utgor 12,4 mil-
joner personkilometerper aret.

Den femtedel av eleverna som boy utanfdr Lulea tatort ger upphov till cirka halften av transportar-
betet. De som reser fran orter utanfor kommunen ger upphov till en sjattedel av transportarbetet.
Derma uppskattning beror mycket av hur manga elever som reser dagligen och hur manga som
veckopendlar. Hay hay formodats alt elever fran Bodens, Pitea, Alvsbyns och Kalix kommuner
reser dagligen, melon ovriga veckopendlar.

'a Omradesbeskrivning, Stadsbyggnadskontoret, Lulea kommun, Statistiska meddelanden 1996-10-02
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1 760 elever har langre skolvag an 6 km, enligt statistiken over busskortsanvandning 1996/97. Ur
det kan antas att over halften av eleverna aven i framtiden kommer att aka buss.

Inpendling
110 elever
2,1 milj . p]

Figur 3 Elevernas skolresor ar 2000, oversikt. (pkm personkilometer)

Eftersom sa stor andel av elevernas transportazbete, 50%, utfors i resor fran ovriga delay av kom-
munen vore det onskvart alt reducera delta antingen genom distansoverbryggande teknik eller ge-
nom undervisning del av tiden pa annan ort.

Framtidens arbetsmarknad kommer for visa yrkesgrupper innebara alt man telependlar nagon
eller nagra dagar per vecka. Att introducers delta redan i den nya Gymnasiebyn kan darfor var en
mojlighet alt reducers transportarbetet och miljopaverkan.

Moderns datorstod, som bl a nyttjas pa Lulea tekniska universitet, kommer alt behovas for effektiv
planering och schemalaggning av elever och larare. Harigenom okay mojlighetema aven for ett bra
nyttjande av lokalerna och en samverkan med kollektivtrafiken for bra resmojligheter.
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Sunderbyn, Hammaren
212 elever 

Bensbyn

1,0 mili. nl~n/ar 
Porson, Bjorsbyn, Rutvik 24 elever
185 elever 0.01 mili.

Gaminelstad, 
0,5 mili. pkm/°

Karlsvik 
Bj orkskatan

205 elever 
264 elever
0.5 mili. nkm/ar

Notviken, Mjolkudden Bergviken
221 elever 116 elever
0,2 mill . vkm/ar 0,1 mi11. p]

Malmudden, Skurholmen
Ornaset, 228 elever

ar

Centrum, Ostermalm
104 elever Hertson, Hertso-
0,03 mili. pkm/ar landet, 300 elever

0.8 mili. nkm/ar
Bergnaset, Gaddvik,
Kallax 

Svarton

148 elever 
21 elever

0.2 mili. nkm/ar 
0,04 mili

Figur 4. Resor till gymnasiebyn for elever bosatta inom Lulea stad och den narmaste omgivning-
en. (pkm personkilometer)

Cirka 160 av eleverna uppskattas ha kortare an 3 lan till skolan och kan darfor antas ga eller cykla
under stone delen av aret.

Det dubbla, ca 320 , bedoms har 3-6 km till Gymnasiebyn och kan darigenom antas nyttja cykel
for en del av sina transporter men darutover bil och buss.

For ovriga elever sa antas inte gang och cykel vara nagot realistiskt alternativ for val av dagligt
fardmedel.

En studie av potentialen for att overfdra kortvaga bilresor, kortaxe an 6 km till cykel for huvudresa
och kortare an 3 km for delresa, visar pa en lagre grad av miljomedvetande bland de som kor bil
till arbete eller skola och darigenom en liten potential for overflyttning av dessa bilresor till cykel,
tiara ca 4%.ls

Cirka 500 parkeringsplatser for elevernas cyklar kan darfor behovas room omradet.

Behovet av bilplatser bor studeras grundat pa berorda elevers behov.

is Annika Nilsson (1995) Potential att overfora korta bilresor till cykel. Examensarbete. Thesis 84. Institurionen for
Trafiktelrnik. Lands Telrniska Hogskola.
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150 elever
a

Norra Nederlulea
80 elever
1.1 mili . nkm/ar

"'~

Sodra nederlulea ,~~`` ~
200 elever ~ ~
1,9 milj. pkm/ar ~ ~

Figur S. Elevresor fran ovriga kommunen ar 2000. (pkm personkilometer)

Eleverna fran Raneaomradet utfdr ca en fjardedel av elevernas totala transportarbete. En reduktion
av detta genom att t ex infdra viss undervisning pa distans och kanske aven nagon eller nagra da-
gars undervisning i Ranea skulle direkt ge miljovinster. Cirka halften av eleverna bedoms bo i
centralorten Ranea och den andra halvan runt om i byarna. Halften av eleverna far darigenom ing-
en buss eller bilresa den dag undervisningen sker i Ranea och de ovriga fir en reducering av res-
strackan med aystandet Ranea-Lulea, ca 34 km.

Arbetsresor for ldrare och ovrig personal

Personalens arbetsresor, ca 400 anstallda, kan uppskattas ge upphov till 1,5 miljoner personkilo-
meter.

Detaljerade data framgar av tabeller i bilaga 1.
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~ Z Norra Nederlulea, Ranea
a 13 anstallda

Inpendling 
160 000 pkm/ar

44 anstallda
720 000 pkm/ar '~ ,

~ Yy

Resor inom Lulea stad
,~ 320 anstallda,

~' - 500 000 pkm/ar

Sodra Nederlulea ~ h. ''
16 anstallda n
100 000 nkm/ar

Figur 6. Personalens arbetsresor i stort. (pkm personkilometer)

De 15% av personalen som pendlar over kommungransen star for nastan halften av transportarbe-
tet. Har firms antagligen storsta mojligheterna till miljovinster via nyttjandet av buss eller samak-

ning.

Mindre an 10% pendlar fran/till Sodra eller Norra delarna av kommunen och utfor cirka 20% av

transportarbetet.

Ovriga borde ha goda mojligheter att nyttja den lokala kollektivtrafiken, ivisa fall kompletterat
med den regionala, nar de utfor sina arbetsresor om de ar langre an 3 km. For ca 170 anstallda,
med arbetsresor kortare an 5 km, kan cykel antas vara ett alternativ for en del av resorna. (Se figur
7 nedan)

For att tillgodose behovet av parkeringsplatser for de som inte kan nyttja kollektivtrafik for sing

arbetsresor bor en fordjupad studie genomforas. I derma studie bor aven foretradare for kollektiv-

trafiken delta for diskussioner om samordnad anpassning av tidtabeller och arbetstider.
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Sunderbyn
13 anstallda
65 000 nkm/ar

26 anstallda
88 000 plfln,

Karlsvik,

Porson, Bjorsbyn, Bensbyn
13 anstallda

Bj orkskatan
32 anstallda
56 000 pkm/ar

Notviken, Mjolk-
udden
25 anstallda,
29 000 nkm/ar

Gaddvik,

34 anstallda,
43 000 nkm/

Hertso-
landet
16 anstallda,
40 000 nkxn/ar

Svarton
8 anstallda,
15 000 pkm/ar

Figur 7. Personalens arbetsresor inom Lulea "tatort ". (pkm personkilometer)

Antalet cykelparkeringar bor for personalen uppga till cirka 200 for att "alla" skall kunna erbjudas
plats.

Sammantaget uppskattas behovet av cykelparkeringsplatser till minst 700. Utformning av gang-
och cykelvagar inom omradet och dess anslutningar till omgivande gang- och cykelnat ax ocksa
viktiga fdr ett hogt nyttjande av cykel.

Bra, korta och gena gangforbindelser till busshallplatser ar ocksa viktiga fdr hogt nyttjande av
kollektivtrafik.

Godstransporter

Transportarbetet sker idag pa manga olika satt, bade for till-transporter i form av material och
livsmedel och for fran-transporter av avfall och restprodukter. Se 2.5.2, 2.5.3 saint 2.5.4 nedan.
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2.3 Energi

Nar det galler nybyggnationer, ar det viktigt att under projekteringen berakna konsekvenser av
olika losningar. Faktorer som fonstrens orientering, val av vaggmaterial och isoleringstjocklek,
mangd varmealstrande verksamhet per ytenhet och floden av ventilationsluft paverkar en byggnads
energieffektivitet pa salt som inte alltid ar sjalvklara. Exempelvis inverkar fdnster genom att de
slapper ut varmestralning och darmed kyler, men samtidigt slapper de in solljus, och bidrar darmed
till uppvarmning och belysning. Fonstren inverkar naturligtvis olika beroende pa vilken arstid det
ar, och de kyler mest under vintem.

Det fines olika berakningsprogram for att bekvamt fa fram hur olika losningar inverkar pa en
byggnads energiegenskaper. Om man inte gor noggranna byggnadsfysiska berakningar under ar-
betets gang, riskerar man att fdresla atgarder som ar onodigt dyra, och som kanske i varsta fall
motverkar sitt eget syfte (exempelvis extra isolering av ett hus dar kylbehovet redan ar stone an
vannebehovet, som alltsa kan oka det totals energibehovet). Vissa moderns kontorsbyggnader i
Lulea behover kylning da lufttemperaturen ar hogre an -12° C.

I Lulea anvands overskottsgas fran SSAB, utan alternativ anvandning, for att producers fjarrvarme
och el. Ur miljosynpunkt ar darfor irate byggnadernas varmeekonomi viktig. Det ar daremot viktigt
med en effektivare elanvandning, vilket innebar en verklig nettobesparing bade av miljo och peng-
ar. Dessutom syftar regeringens energipolitik till att minska fdrbrukningen av elektrisk energi var-
for derma typ av investeringar uppmuntras.

Minimera livscykelkostnader, irate investeringskostnadeY

Det ar nodvandigt att de losningar som foreslas vid projekteringen ar ekonomiskt rimliga. Vid
upphandling av exempelvis elanvandande utrustning ar det viktigt att se till kostnaderna under hela
livscykeln, sa att man irate ensidigt inriktar sig pa att halls nere investeringskostnaden. Man bor
ocksa rakes med att elpriset kommer att stiga mot de nivaer som rader pa kontinenten (dvs 2-3
ganger hogre an i Sverige) under de nannaste wren, till foljd av okad handel med el over nations-
granserna.

Elkostnaden for de tre gymnasieskolorna ar for narvarande i storleksordningen en miljon kronor
om aret, med nuvarande elpris.

2.3.1 Elanvandning

Nuvarande elanvandning

Driftelen i Luleas nuvarande gyxnnasieskolor uppgar till ca 3 000 MWh om aret. Delta motsvarar
65 kWh per kvadratmeter. Kanske en tredjedel av delta bidrar till att vanes upp lokalerna under
den kalla arstiden, vilket i sa fall motsvarar ca 20 kWh per kvadratmeter.
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Overgangen till ett tjanste- och informationssamhalle ger stora mojligheter att minska energi- och
resursforbrukningen. Men energianvandningen for tj anster vaxer, vilket ar onodigt. Vi gor av med
stora mangder el for att driva gammalmodiga och olampligt konstruerade flaktsystem, och till att
kyla bort varme fran apparater som star paslagna nar ingen anvander dem.

Den storsta mangden energi gar at till driftel for sjalva lokalerna, till belysning, ventilation, kom-
fortkyla och lilrnande. Nedan redovisas typiska warden for elanvandning som kan tas som utgangs-
punkt for bedomningar av elbehovet vid Gymnasiebyn eftersom nagon detaljerad uppfdljning av

lokalernas elanvandning inte firms idag.

Typisk elatgang for utbildning: 63 kWh per kvadratmeter. Idrott: 15 kWh per kvadratmeter, Re-
staurang och hotell: 200 kWh per kvadratmeter. Verkstad: 188 kWh per kvadratmeter. Vard: 91
kWh per kvadratmeter. Kontor: 122 kWh per kvadratmeter. i6

Tabe116. Typisk elanvandning fdr belysning

Lokal Elanvandning Installerad effekt
(kWh/m2) (W/m2)

Klassrum 60 23
Verkstadsutbildning
Vardutbildning
Idrott

25
50 34
22 15

Samlingssalar 22
Kontor (expeditioner, lararrum, studierum) 52

2.3.2 Byggnadernas varmebalans

En energibalans for en byggnad bestar av tre komponenter.

• Uppvarmning, ventilation och komfortkyla

• Vannegenerering inom byggnaden

• Varmefloden genom byggnadens klimatskann

Komfortkyla ar mycket ovanligt i klassrum.

Vannebalansen bestams av foljande faktorer:

Varmeisoleringsegenskaper och ytor for vaggar, tak, goly och fonster, solinstralning, byggnadens
absorptions- och emissionsegenskaper, skillnaden i temperatur inomhus och utomhus, ventila-
tionsfloden, ev. forvarnining och vannevaxling av ventilationsluft, antal manniskor i byggnaden
och deras aktiviteter, elanvandning och ev. forbranning inom byggnaden. Flera av dessa faktorer
andrar sig dessutom med arstid, wader, tid pa dygnet mm. Energibalans ar alltsa inte nagot enkelt
begrepp.

16 Lokalema och energihushallningen, Rapport franSTIL-studien room Uppdrag 2000, Vattenfall 1994 (2:a upplagan)
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Nuvarande varmetillforsel

Den nuvarande varmetillforseln (genom fjarrvarme) for kommunens gymnasieskolor ar ca 12 000
MWh. Delta motsvarar ungefar 200 kWh per kvadratmeter uppvarmd yta. Antalet graddagar i Lu-
lea ar normalt, 5 450 (anger uppvarmningsbehovet upp till 17°C).

Solinstralning
ca: 1000 MWh

I Ventilationsfdrluster

~v~
ca: 4500 MWh

v: .

El Intern varmeproduktion 
Transmissions-Vanne/lcyla ~ ca: 2500 MWh ~ fdrlusterVatten

ca: 12000 MWh 
ca: 11000 MWh

Figur 8. Gymnasiebyns vdrmebalans.

Solinstralning

Den absorberade varmemangden fran solinstralning i skolbyggnaderna kan uppskattas vara i stor-
leksordningen 1 000 MWh, ungefar lika for de nuvarande och planerade byggnaderna. Hogst en
tiondel av detta tas upp under tiden november till mars, nar varmetillskottet skulle behovas.l~

Varme fran aktiviteter i byggnaderna

Varmealstringen fran manniskor i byggnaderna kan uppskattas till 400 MWh arligen, eller ca 6
kWh per kvadratmeter. (Delta forutsatt att det galler 3000 personer, 37 timmar i veckan och 35
veckor om aret, och alt varje person i genomsnitt auger 100-150 W.) Detta ar alltsa baxa ca 3-6%
av byggnademas totala vannebehov.

17 Eva Harderup, Institutionen for byggnadsfysik, avdelningen for byggnadsfysik, Lunds universitet, rapport 3025,
Lund 1995
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Till delta kommer elforbrukningen som omvandlas till varme, och atminstone delay av aret kom-
mer uppvarmningen till godo. Den motsvarar 65 kWh per kvadratmeter, varav kanske 20 kWh
verkligen bidrar till uppvannningen under den kalla arstiden, vilket for Gymnasiebyn motsvarar ca
1000 MWh. Datorernas sanunanlagda vanneavgivning, antaget 3000 datorer a 200 W med 30%
anvandningstid per dag, ger 350 MWh varmetillskott.

Varmvatten

Den storsta delen av vannvattnet forbrukas vid dusch och watt. Den totala duschningsenergin ar ca
100 MWh/ar men duschningseffekten ar hog ca 30 kW/per dusch. Det ar darfor angelaget alt
snalspolande duschar (ca 5 Umin) anvands.

Varmetransmission fi~an byggnaderna

Vannetransmissionen beror pa klimatskannens ytor och isoleringsegenskaper. Den beror ocksa pa
hur stor skillnaden ar i temperatur inomhus och utomhus.

Varmeforluster via ventilation

Nagra data pa luftfloden och energieffektivitet for de aktuella byggnaderna i Gyinnasiebyn hay inte
kunnat stallas samman. Normenligt flode genom byggnaderna skulle krava ca 1300 miljoner ku-
bikmeter luft arligen. Delta innebar varmeforluster pa 7000 MWh. Med vannev~ling kan dessa
fdrluster begransas till halften. Ventilationssystemen vid de fiesta skolor ar forsedda med
plattvarmevaxlare, enligt Fastighetskontoret. Genom alt minska ventilationen under natter och
helger, skulle ventilationsbehovet kunna minskas utan olagenhet, till 800 miljoner kubikmeter om
aret. Vanneforlusterna skulle da begransas till 2000 MWh med varmevaxling och 4 500 MWh
utan. Det hay sker formodligen redan, enligt Fastighetskontoret, och 2000 MWh kan alltsa vara en
rimlig gissning pa varmeutflodet via ventilationen. Mojligen ar den verkliga siffran lagre, eftersom
ventilationen vid Hermelinsskolan ar otillracklig.

2.4 VatfenNA

2.4.1 Dricksvatten

Tappvattenfdrbrukningen i de nuvarande gymnasieskolorna ar ca 27 000 kubikmeter om aret. Sta-
tistiken visar pa 29400 m3 for 1994 saint 25000 m3 for 1995. Delta motsvarar 11 kubikmeter per
elev. Skillnaden ar stor mellan skolorna. Pa Bergnasskolan forbrukar eleverna nannare 23 kubik-
meter, pa Hermelin- och Midskogs- 7 respektive 6 kubikmeter. (Seminariet, som tillhor Komvux,
forbrukar mindre an tre kubikmeter per elev.)

Dricksvattenforbrukningen ar beror pa Hera faktorer, sasom antalet studerande och personal, anta-
let verksamhetsdagar, externa lokalnyttjare, antalet naringsstallen mm.

Normal hushallsforbrukning ar i Sverige 195 Uperson och dygn. Vi antar att aktorerna i Gymnasi-
ebyn utfor ca 30 % av dygnets vattenforbrukning (sammansatt av toalettspolning, dusch, disk,
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watt, stadning, bad, matlagning, dryck) under varje skoldag. Vidare antar vi att introduktionen av
toaletter med mindre vattenatgang minskar bruttosiffran ovan till 170 Uperson och dygn. Antalet
hela verksamhetsdagar under skolaret Batts till 200. Externa nyttjare av lokalerna bedoms ge ett
paslag om 5 %; verksamheter utover hushallsexemplen ovan antas ocksa ge ett paslag om 5 %.
Antalet studerande +personal antas vara 2900 i genomsnitt.

Delta ger en genomsnittlig vattenforbrukning av:
2900*0,170*0,3*200*1,05*1,05 = 32 600 m3/ar eller 163 m3/skoldygn.

Antagandet om alt 30 % av vattenfdrbrulrningen sker i Gymnasiebyn ar naturligtvis en grow skatt-
ning; sear alt bade mata och forutsaga. Jamforelse med tidigare forbrukningsvarden visar dock alt
storleksordningen ar rimlig, och alt en forbrukning mindre an 35 000 m3 per ar kan fdrvantas.

2.4.2 Spillvatten

Spillvatterunan~rna ansluter normalt till intagen vattenmangd i fastigheterna, det ar forst efter
transport i ett ledningsnat som inlackande draneringsvatten/ grundvatten eller overlackande dag-
vatten spader ut spillvattnet. Spillvattenmangden fran Gymnasiebyn bedoms alltsa bli ungefar 32

000 m3.

Urinmangder som genereras i Gymnasiebyn uppgar till ca:
2900*0,0015*0,3*200*1,05 = 274 m3 per ar eller ca 1,4 m3 per skoldygn, om samma antaganden
om belaggning som for dricksvattenforbrukningen tillampas, saint en dygnsmangd om 1,5 Uperson
och dygn antages.

Dessa urinmangder innehaller ca:
• 190 kg fosfor/ar eller 1 kg fosfor/skoldygn
2150 kg kvave/ar eller 11 kg kvave/skoldygn

• 470 kg kalium/ar eller 2,4 kg kalium/skoldygn

Detta naringsinnehall ar alltsa atkomligt om urinen kallsepareras.

For dimensionering av urinlagringstank och ledningar maste tillhorande spolvattenmangder be-
stammas. Har fdrsiggar en hel del erfarenhetsinsamling for narvarande. For en toalettstol utan
overlackning fran spolning av det stone fekaliefacket kan 0,2 1 vatten/spolning bedomas atga
(varierar nagot mellan modeller). Disciplinen vid anvandning av urinsorterande toaletter ar dock
fortfarande vasentlig, och vasentligt stone spolvattenmangder kan erhallas. Konsekvenserna beho-
ver inte vara vane an alt urinlagringstankar behover tommas oftare; dock kan aven lagringsforhal-
landena hos nyttjaxen av urinen storas.

Har antar vi 2 spolningar per person och dygn och gor 25 % paslag for sear kontrollerade betingel-
ser. Toalettleverantorerna kan ge ytterligare, farska erfarenheter. Da erhalles:
2900*2*0,0002*1,25*200*1,05 = 305 m3 /ar eller ca 1,5 m3/skoldygn.
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Per skoldygn skulle alltsa ca 1,4 m3+ 1,5 m3 = 2,9 m3 behova lagras. Derma mangd ska alltsa aven
transporteras till nyttjare. Transportlangden maste alltsa begransas; kanske kan aven transportsattet
diskuteras ytterligare.

Stora forhoppningar kan emellertid knytas till en koncentration av urinen, varvid transportarbetet
minskas aysevart, liksom lagringsbehovet hos brukaren. Derma koncentration bor genomforas med
fdrnyelsebar exergi (solvarme) eller i ett begransat tidsperspektiv med lattillganglig spillvarme.

Exer~i kan ses som en utveckling av energibegreppet dar hansyn tas aven till kvaliteten i energin
(elenergi och lagesenergi ar exempel pa hogkvalitativ, valordnad energi medan energi i form av
lag temperatur representerar en lagre kvalitet). Energin ar ju ofdrstorbar melon exergin forbrukas;
i t ex de tekniska systemen. Eftersom var exergihushallning ar daligt medvetandegjord anvandes
delta begrepp har. Pa delta salt byts transportarbetet (fossils branslen) i stor utstrackning mot lag-
vardig torkenergi. Forslaungs- och utvecklingsarbetepsgan sedan en kort tid inom omradet.

Ovriga fosformangder fordelar sig i hushall ungefarligen lika mellan fekalier och
bad+disk+tvattvatten; ca 25 % av dygnskonsumtionen i vardera kategorin. Dessa mangder bedoms
inte vans atkomliga i ett brukarvanligt system idag.

2.4.3 Dagvatten

De ytor som omfattas av gymnasiebyn ar framst kvarteren Larkan, Staren, Ornen och delay av
kvarteret Kungsfageln. Omradena med ett patagligt, forvantat inslag av hardgjorda ytor utgor ca 4
ha. Medelborden over Lulea ar 488 mm/ar och avdunstningen drygt 200 mm/ar for en sjofri yta,
vilket ger en total arsavrinning pa 11 500 m3/ar for den aktuella ytan. Den m~imala arsavrinning-
en kan bedomas vans 40- 50% hogre eller ca 17 000 m3/ar. Vanligen svarar snon for 30-40 % av
arsnederborden.

Dynamiken i avrinningen ar dock pataglig. Regnintensiteten i det varsta regn av 10 minuters var-
aktighet som kan forvantas upptrada under en femarsperiod bedoms vary ca 175 Us och ha, vilket
ger 420 m3 under 10-minutersperioden pa den angivna ytan.

Snosmaltningens intensitet ar inte tabellerad for Lulea, men den hogsta intensiteten under en fem-
arsperiod bedoms vans ca 40 mm per 12 timmar (smaltningen nattetid forsummas). For aktuellt
omrade ger det for den aktuella dagen 1600 m3 smaltvatten. Det storsta sammanhangande snodju-
pet ar ca 700 mm i Lulea, vilket kan bedomas generera en avrinning av ca 250 mm under tre
smaltveckor. Det ger en total smaltvattenmangd av 10 000 m3 under smaltperioden i delta, extrema
fall. Ett normalt ar ar snotackets vattenvarde vid avrinningsperiodens borj an 180 mm och det ger
en samlad smaltvattenavrinning om 7200 m3 under ca tre veckors aysmaltning.

Sno som utgor trafikhinder eller bedoms fdrorenad, transporteras till snodeponin, for narvarande
lokaliserad till Porson. En deponerad arsmangd sno ar for Lulea i mede1ta1200 000 m3. For Lulea
tatort uppgar snorojningskostnaderna ett medelar till ca 12 Mkr. Om det aktuella omradet anses
motsvara ca 2 % av den yta fran vilken snotransporter sker, betyder det alt ca 4000 m3 sno
(vattenandelen kan vans betydligt mindre) normalt transporteras bort fran ytan. Dessa snovarden
kan dock variera patagligt mellan wren.
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2,5 Material

En kontorsbyggnads miljobelastning under sin livscykel (100 ar) ar storst under driftsfasen, dvs
om man jamfor produktionsfas, driftfas, underhallsfas, avfallsfas saint transporter med varandra sa
blir driftfasen belt dominerande.18 Detta beror pa att byggnadens energibehov ar mycket stone
under driftfasen an den energi som krays for att producera byggnadsmaterialet.

Det galler dock inte anvandning av materialresurserna som ar mycket stone i underhallsfasen.
Minskad livslangd pa ingaende delkomponenter okay miljobelastningen i underhallsfasen.

2.5.1 Bygg- och rivningsavfall

Generellt galler for byggbranschen att:
• Det uppkommer ungefar 50 ton bygg- och rivningsavfall per byggnadsarbetare och ar. Bara en

tiondel av delta sorteras for naxvaxande.
• Kallsortering blir ofta billigare pa grand av lagre mottagningsavgift vid upplag.
• Montering av isolering kan ske 30 procent snabbare om man konfektionerar. Den totala kostna-

den minskar med 30 procent. Detta kan galls for fler material.
~ Byggavfallet motsvarar 0,2 ti110,25 kubikmeter pa varj e kvadratmeter.19

Byggandet i kretsloppet ar ett projekt drivet av BPA Bygg i samarbete med andra byggforetag. I
det projektet anges att vi har ca 1 750 000 ton bygg- och rivningsavfall arligen. Mer an 50 procent
av restprodukterna ar brannbart material. Av det brannbara utgor tra 60 procent. 20

Det firms ett flertal restproduktsminimerande atgarder alt nyttj a:

• Faltverkstad
• Konfektionering
• Materialminimala forpackningar
• Returemballage i stallet for engangsemballage
• Mer kop av prefabricerade byggdelar
• Utbyte av engangs produktionshjalpmedel mot flergangs
• Mer emballagefritt materialinkop
• Battre materialmottagningsmiljo
• Mer ateranvandningsvanliga konstruktioner
• Materialsnala konstruktioner

Byggherren ar ansvarig for rivningsmaterialet. Saval entreprenorer, underentreprenorer som bygg-
herrar har visat betydande "riskvillighet" nar det galler alt to hansyn till halso- och miljoforhallan-

I$ Nordiskt seminarium - Byggnadsmaterials miljofragor. Stockholm 14 november 1996. Byggforslrningsradet - BFR.
Industries byggmaterialgrupp - IB.
19 tike Berg, Bo Lundquist: Planers for atervinning - en handbok for bygget, Svensk Byggtjanst 1995
20 Eric Asplund, Ulf Danielson och Leif Mostrom: Byggandet i la~etsloppet - miljoeffekter, kostnader och konsekven-

ser, Byggfdrlaget 1994
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den, om det ktu~nat leda till okade fortjanster i byggandet.21 For att det skall ga latt att bygga
om/riva byggnaden i framtiden ar det viktigt med en bra dokumentation av material och byggtek-
nik.

I Danmark har andelen byggmaterial som atervinns okat fran 10 procent 1985 till 81 procent ar
1993.ZZ Dar styrs hanteringen av rivningsavfall nastan helt av de lokala myndigheterna. I Danmark
maste byggherren anmala mangd och typ av avfall till kommunen, finnan renovering eller rivning
paborjas. Avfallsavgiften ar 285 Dkr per ton for deponerat avfall och 165 Dkr per ton avfall som
lamnas till fdrbranning. I Kopenhamn till exempel firms en resursstyrningsmodell, dar man gjort
upp prognoser for framtida avfallsmangder och fdr.framtida anvandning av naturmaterial.

2.5.2 Verksamhetsavfall

Arliga avfallsmangder for befintliga gymnasieskolor varierar for olika program. T ex. anvands
vippkontainer vid byggprogrammets golvbelaggningsinriktning med tomning varje manad och vid
byggnadsplatinrikhungen med toxnning var annan manad.

Gemensamma tomningsmangder/ar ar bland annat: Papperskontainrar: 250 tomningar, 40 procent
front, Returpapperskarl: 112 m3. Sopor 450 tomningar frontkontainrar.
Glaskarl: 12 tomningar, Vaxelflak: 50 tomningaxz3.

Den tekniska livslangden pa datorer ar kort. Om det firms 1 000 datorer pa skolan, och varje dator
anvands fyra till fem ar, kommer mangden datorskrot att uppga till i storleksordningen ett par ton
om aret. Formodligen kan datorerna salj as, och blir i sa fall irate avfall omedelbart.

2.5.3 Farligt avfall

Mangden farligt avfall uppskattas till 1 - 2 ton arligen. 40 procent ar fotovatskor, 40 procent olje-
avfall och resten laboratorieavfall.

2.5.4 Livsmedel

Produktionskoket pa Bergnaset producerar ca 3 000 portioner dagligen till Bergnasskolan och till
andra gymnasieskolor. Dessutom gar en del till alderdomshem mm. Nya produktionskoket for
Gymnasiebyn kommer kanske att producera 4 000 ti117000 portioner fdr elever och personal. Idag
motsvarar Bergnasets ravaruleveranser ca "tva lastbilar"per dag.

Zl REFORSK-rapport nr 140: Riktlinjer for rivningsplaner
22 Boverkets tidning Planera bygga bo 1/1997.
23 Uppgift fran Lulea kommun Fasrigheter
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Livsmedelsprogrammet, Bergnaset, anvander idag bland annat:
Ravara k~
notkott 2 000
flaskkott 1 800
salt 200
mjol 1500
diverse bageriravaror 800

Ekologisk odling (KRAV och liknande) tycks vara battre an konventionell, ocksa ur energisyn-
punkt. ~tminstone ar det sa i Danmark, dar fragan undersokts. Delta ar inte sjalvklart, eftersom
ekologisk odling har tva motstridiga foljder. Resursinsatsen per hektar minskar eftersom man inte
anvander konstgodsel och bekampningsmedel i samma utstraclaung. A ands sidan minskar av-
kastningen per hektar. Eftersom man maste bearbeta marken minst lika noggrant som vid konven-
tionell odling, okay forstas drivmedelatgangen per skordat ton. Det visar sig alt den sammanlagda
effekten ar alt energiatgangen minskar i hela kedjan, aven i de (fdr ekologisk odling) minst gynn-
samma fallen.

Energiatgangen fdr matlagning ar ratt obetydlig j amfort med den energi som gaff at for odling,
fdradling och transport av livsmedlen.
Att vanna upp vaxthus vintertid i nordiskt klimat ar dyrbart24. I den danska studien kom man fram
till att det betyder mer hur nagonting odlas an var det odlas. Att frilandsodla gronsaker i Sydeuro-
pa, och darefter kora dem till Danmark, dray trots alit inte lika mycket energi som alt odla dem i
danska vaxthus vintertid. Irate ens om man flyger gronsakerna blir resultatet lika daligt som dansk
odling vintertid. Formodligen galley delta ocksa Sverige. Det tycks ocksa vara stone skillnad mel-
lan olika odlare i samma land, an mellan olika larder.

Potatis och rotfrukter kan lagras i manader. Mojligheten att kopa svenskodlade rotsaker ar darige-
nom goda. De kan ha odlats under energimassigt gynnsamma milda forhallanden sommartid jam-
fort med om de skulle odlas vid annan arstid, i vaxthus i Sverige, eller pa annan plats med stone
transportenergibehov.

Det ar irate sa enkelt alt transportenergin alltid blir stone nay mater kommer fran mer avlagsna
larder. Sjotransporter ar mycket mer branslesnala an landsvagstransporter.

Kott, fisk och mejerivaror ar genomgaende energilffavande, raknat per kg (med vatteninnehallet i
mjolken bortralrnat).

Z4 Miljobelastningen ved familiens aktiviteter. Resultater fra en kortlaggning of ressourceforbrug og udledninger ril
miljoet fra 22 aktiviteter i en modelfamilie. Udfort of US Okoanalyse for Forbrugerstyrelsen og Miljostyrelsen. For-
brugerstyrelsen, Rapport 1996:1 (Kopenhamn).
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3 Miljoeffekter av floden

3.7 Persontransporter

Nedan redovisas for olika trafikscenarier effekterna for energianvandning, CO2-, NoX saint HC-
utslapp. Elevtransporterna har antagits till 12,4 miljoner personkilometer (pkm) och larartrans-

porterna har antagits till 1,5 miljoner pkm.

Tabe117. Antagna grundvaxden fdr trafikmiljoeffekter (utslapp) der personkilometer.

Transportslag HC NOX CO2 Energi
g/pkm g/pkm g/Pkm kWh/pkm

Genomsnittlig personbil utan katalysator 3,6 1,7 240 0,9
Genomsnittlig personbil med katalysator 0,3 0,3 230 0,9
Bilpark, 1997, 50% kat. antaget 1,95 1 235 0,9
Buss (hogtrafik.) 0,03 0,3 19 0,07
Buss (17 personer) 0,11 1,08 72 0,27

Scenarierna speglar dels tva bilalternativ, med 50% av eleverna i buss och 15% av laxarna i buss

saint dels tva bussalternativ med 75% av bade elever och laxare i buss. Effekterna ar darefter ut-

ralrnade for olika belaggningsgrader i bussarna.

Tabe118. Beraknade trafikmiljoeffekter (utslapp) for olika scenarier

Antaget scenario HC NOX COZ Energiatgang
ton ton ton MWh

Scenario 1 (fullsatt buss)
Elevtransporter: 25% bil, 75 %buss, 6,885 6,4125 985,5 3746,25
Larartransporter: 25% bil, 75 %buss,

Scenario 2 (fullsatt buss)
Elevtransporter: 50% bil, 50%buss, 13,365 8,775 1714,5 6547,5

Larartransporter: 85% bil, 15 %buss,

Scenario 3 (genomsnittsbuss)
Elevtransporter: 25% bil, 75 %buss, 7,695 14,31 1522,125 5771,25
Larartransporter: 25% bil, 75 %buss

Scenario 4 (genomsnittsbuss)
Elevtransporter: 50% bil, 50% buss, 13,905 14,04 2072,25 7897,5
Larartransporter: 85% bil, 15 %buss

Efterstravansvart ar att sa stor andel av resorna som moj ligt bor ske till fots och med cykel. Pa
grand av aystanden ar inte delta mojligt for majoriteten av eleverna och personalen. Kollektivtrafi-
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kens tidtabell maste darfor samordnas pa ett bra salt med skoltiderna for att nyttja bussarna sa ef-
fektivt som mojligt och fa hog belaggningsgrad.

3.2 Energi

3.2.1 EI

Sa kallad elallergi, det will saga utslag och andra besvar som uppstar i narheten av elektriska appa-

rater t.ex. datorer och lysror, ar rote vetenskapligt styrkt men ar rote desto mindre ett problem som
blir allt vanligare. Grundorsaken till den stora .osakerheten ar att man rote har nagon bra fdrkla-

ringsmodell for hur svaga elektriska och magnetiska fait va~celverkar med biologiska system. Trots
att problemet irate ar accepterat har TCO normer for ayskarmning av falt. Utan att kunna kvantifie-
ra derma miljoeffekt will vi minska dessa problem genom att anvanda 5-ledarsystem, med skarmat
ledningsnat och dosor, eller skarmade kabelror for elledningar (t.ex. av typ Protec). Vi vill ocksa
undvika "lysror" sarskilt tillsammans med datorer (dataskarmar av TV-typ). Problemet tycks irate
vara lika stort om "flytande kristallskannar" anvands.

3.2.2 Varme

I Luleas fall produceras fjamTannen i huvudsak av gas fran SSAB:s koksverk och stalverk. Om
gasen irate skulle kunna utnyttjas for delta andamal skulle den anda brannas varfor fjarrvarmen irate

ger nagon extra miljobelastning.

Pa sikt kan man dock forvanta sig alt SSAB:s varmekalla forsvinner. Da maste man se till alt firma
miljovanliga losningar for uppvarmning.

3.2.3 Kyla

Det ar viktigt med en behaglig temperatur i skolan. Lamplig temperatur ar 20-22°C. Vid 30°C av-

tar den mentala aktiviteten till 80% av den vid 22°C.25 Det fines saledes goda skal till luftkondi-
tionering av klassrum och samlingslokaler. Det fines bra elektriskt drivna kylmaskiner pa markna-
den men av kostnadsskal (hoga installationskostnader, drift och underhallskostnader) ar delta

ovanligt i svenska skolar. For Gymnasiebyn fines en alternativ losning for komfortkyla. Genom
att utnyttja naturkyla, dvs kallt vatten fran Lulealven for kylning, minskar driftskostnaderna ayse-
vart samtidigt som elfdrbrukningen endast blir en brakdel av den for konventionella kylmaskiner.

Dessutom elimineras alla risker for utslapp av koldmedier.

3.3 Arbetsmiljo och ventilation

Yrkesinspektionen iLinkoping gick 1988 igenom kemiska laboratorier i Ostergotlands lan. Aven
om det irate skulle finnas nags problem med detta i de nuvarande skolorna i Lulea (vilket inte un-
dersokts idelta sainmanhang), kan deras resultat vary relevanta i sambaed med prof ektering av en
ray skola, i synnerhet ventilationssystem. I Ostergotland faun man bland annat folj ande:

ZS En handbok i skolans innemiljo BOVERKET; ARBETARSKYDDSSTYRELSEN (H255)
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1. Aninarkningsvart manga lektionssalar, preparandnun och forrad for biologi och kemi saknar
mekanisk fran- och tilluft.

2. Bristfallig kontroll: Funktionen hos dragskap och forvaringsskap och hos allmanventilationen
kontrollerades sallan. Instruktioner behovs.

3. Kemikalier fdrvarades ofta pa bristfalligt salt.
4. Ogon- och nodduschar saknades, fungerade ej eller var ej testade.

Det ar viktigt att ungdomar bibringas en god laboratoriekultur fran borjan. Manga av dem kommer
att arbeta i laboratorier senare i livet.

3.3.1 Forvaring av kemikalier och gasol

Det ar frestande alt forvara kemikalier sa lattillgangligt som mojligt. I manga fall ar delta ocksa
motiverat, om det galler preparat man anvander varje dag. Det fines risk alt fororeningshalterna
blir alltfdr hoga, om kemikalierna alltid star framme. (20 anmarkningar). Vid genomgangen faun
man alt kemikalier oftast forvarades i oventilerade skap och pa hyllor.

Allergi- och cancerframkallande amnen, alkalier, syror, brandfarliga saint irriterande eller illaluk-
tande amnen skall forvaras i franluftventilerade skap eller i valventilerat forrad. (I de fiesta fallen
god ventilation i fdrvaringsskapen, 2 anmarkningar)

De fiesta gymnasieskolor i Lulea har idag fast gasolinstallation. Fasta gasolsystem maste genomga
regelbunden tathetskontroll, exempelvis vid terminsstart. Kontroller skall journalforas och hante-
ringsinstruktioner upprattas.

Yrkesinspektionen har lffavt fdrvaring i sarskilt gastatt gasolskap, i utrymme anslutet till franlufts-
flakt, eller med ventilation ut i det fria. Det ar viktigt alt identifiera och eliminera specifika foro-
reningskallor.

3.3.2 Tryckfordelning

Pa manga skolor saknar man kannedom om hur ventilationssystemet ar uppbyggt och om hur det
ar aysett alt fungera.26 Man saknar genomgaende rutiner fdr fiu~ktionskontroll av ventilationen.
Enligt personalen ar underhall och fortlopade tillsyn okanda begrepp. I sju procent av de under-
sokta skolorna i Ostergotland fauns endast tilluft i kemisalarna, dvs det fauns ingen franluft bort-
sett fran dragskapen. Overluft trycks da ut i korridorerna, vilket ar oacceptabelt eftersom expone-
ringen for luftfororeningar okay i onodan. Enda franluftsmojligheten ar genom dragskap.

Ibland var flaktarna i dragskapen aystangda, eftersom de ansags for bullriga. Nagra av dragskapen
fungerade i praktiken som tilluftdon, dvs fdroreningarna som skulle begransas till dragskapet
blastes ut over eleverna. Tilluftsventilation, dvs overtryck i byggnaden, skulle minska delta pro-
blem.

Z6 Lars D. Henschen och Goran Svensson, Skollaboratorier, riktad tillsyn. Yrkesinspektionen, Linkoping 1988.
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Kemisalar bor ha ett svagt overtryck i forhallande till utomhusluften, enligt Yrkesinspektionen.
Samtidigt behover angransande lokaler ha overlryck i forhallande till laboratorier och forrad.
Tryckfordelning enligt YIs rekommendationer ar i praktiken mycket sear att astadkomma
(uppratthalla). Fororenad Tuft maste samlas upp vid "kallan" med franluftsflaktar.

Dragskapen bor ha ett franluftflode pa 1401iter Tuft per sekund och lopmeter dragskapsoppning.

Det yore lampligt med nagot slags flodesindikatorer eller larm vid funktionsbortfall.

3.3.3 Ventilationseffektivitet

Ett matt pa hur effektivt ventilationen sker, ar systemets SFP-varde. Detta anger den specifika
flakteffekten, effekt genom ventilationsflode (SFP: Specific Fan Power). Man dividerar all flaktef-
fekt (till- och franluft) med ett dimensionerande luftflode, lika med totalluftflodet genom byggna-
den.

Ett FTX-system (Fran/till luftsystem med varmevaxlare) far samre SFP-varde an ett sanar som pa
varmeatervinningen likadant FT-system, eftersom vannevaxlare fdrbrukar el, eller atminstone
bromsar luftflodet. Ett SFP-varde pa 2 ti112,5 for ett FTX-system far anses hyfsat. Om vanne~ter-
vinning lonar sig att installera, eller inte, beror forstas pa hur man varderar varme i forhallande till
el. Har man elvarme, sa uppvager det minskade uppvannningsbehovet sa gott som alltid okningen
i elatgang for att driva ventilationen. Ett F-system har betydligt lagre SFP-varde.

I ett FTX-system atervinner man 20 ti1160 procent av varmen i franluften, till priset av nagot okad
elatgang.

Flaktar ar klassade efter VAS-tal, dar det Basta ar VAS 1500, dar SFP-vardet ar 1,5 kW/(m3/s).
Andra VAS-klasser ar VAS 2 500 och VAS 4000. Beteckningen VAS X betyder att den specifika
flakteffekten specificeras i bygghandlingarna. De namnda vardena galler fran-tilluftssystem. Kra-
ven pa franluftsystem far man genom att halvera de specifika effekterna.27

SFP-vardet sager inte alit. I lokaler som star tomma en stor del av dygnet, eller veckan, kan man
dra ned pa ventilationen under dessa tider. Ett flaktsystem som rent tekniskt ar samre utformat, kan
genom battre styrning anda bli effektivare. I viss man kan atgarderna konkurrera med varandra,
eftersom besparingen av den ena minskar om den ands redan ar genomford, och man som regel
har begransade medel vid en ombyggnadlrenovering.

Ett mer generellt matt an SFP ar darfor SFPvAv, som anger den arliga elatgangen dividerad med
drifttid och maxflode.

Z' Svenska inneklimatinstitutet. Klassindelade luftdistributionssystem - riktlinjer och specifilationer
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3.4 VA-system

Givna villkor for infogandet av VA-systemen i Gymnasiebyn ar en langtgaende kretsloppsanpass-
ning och en god resurshushallning. De floden, som har beaktas ar dricksvatten, spillvatten fran
byes nyttj are och fran de verksamheter som forsiggar pa omradet saint regn- och smaltvatten
(dagvatten) over de aktuella ytorna. Som avloppsvatten benamns summan av spillvatten och dag-
vatten.

3.4.1 Dricksvatten

Dricksvattenomradet har utsatts for fdrhallandevis ringa kritik ur kretsloppsperspektiv. Skalet ar
bland annat att det inte ar attraktivt att ersatta ett fatal centrala dricksvattentakter med ett stort an-
tal lokala takter. Konstruktion, vidmakthallande och kvalitetskontroll av sadana ar resurskravande,
i synnerhet om man beaktar att marken irate erbjuder ett gott dricksvatten overallt.
Insamling av regnvatten for forbrukningsandamal diskuteras; for att svara for toalettspolning, t ex,
men sadana anordningar ar ocksa resurskravande och maste stallas mot centrala dricksvattensys-
tem, som i utbyggt skick ar forhallandevis resurssnalt.

Det centrala dricksvattensystemet bestar i Lulea av att alwattnet infiltreras i marklagren i
Gaddvik. Harefter pampas vattnet genom det narliggande vattenverket, dar kalk och kolsyra dose-
ras framst som korrosionsskydd for ledningarna. Vidare tillsatts klor for desinfektion, varefter
vattnet pampas ut i Luleas ledningar och reservoarer -till bl a Sorbyarna och Person. Betraffande
klordoseringen stravar man aktivt efter en sax~laiing av den redan lags (ca 0,3 mg/1) doseringen;
utveckling av alternativa desinfektionsmetoderpagan ocksa i landet.

I huvudsak ar systemets resursforbrukning exergiatgang (se fdrklaring av exergibegreppet pa sidan
24) for pumparbetet, tillsatta kemikalier enligt ovan, saint underhallsarbete Tangs romatet. De tva
fdrsta insatserna ar ungefar proportionella mot forbrukad vattenmangd, varfor det kan vaza intres-
sant att reducera vattenatgangen. Den tredje insatsen, underhallsarbetet ar men avhangigt av tidens
gang och i mindre utstrackning beroende av mattliga fdrandringar av vattenleveransen.

Dricksvattnet ar mot derma bakgrund mest intressant i egenskapen att vara ett potentiellt avlopps-
vatten; dvs belasta avloppssystemet. Under Hera artionden framover bedomer vi att dagvattnet
kommer att vaxa dimensionerande for stora delay av ledningsnatet; dvs en minskning av spillvat-
tenmangden kommer irate att spars resurser pa ledningsomradet. Det ar ocksa en viss igensatt-
ningsrisk om mvcket material transporteras med lite vatten. Daremot pampas spillvattnet, varvid
exergi forbrukas. Avloppsvattenbehandlingen vid Uddebo avloppsverk bedoms under Hera tiotal
ar framover ske med grovrensning, biologisk badd och kemisk fallning for fosforreduktion. En
minskning av dricksvattenmangden som fors till avloppsverket innebar en mindre besparing av
fallningskemikalie (styrs ocksa av vattnets innehall, vilket irate forandras patagligt) saint exergi for
flaktdrift.

Dricksvatten kan sparas, framst genom vattensnal ufizstning och attitydpaverkan (vi ar vana vid att
vara ett vattenrikt folk). Observera dock att vi tiara lanar vattnet med en fordrojning pa ca tre
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veckor (framst i Gaddviks marklager), varfor vi inte kan kopplas direkt till de internationella pro-
blemen med vattenbrist. Det ar framst resursatgan~n for var vattenhantering sorn ar viktig i ett
internationellt perspektiv liksom kunskap om att vatten ar en bristvara. Viktigt ar alltsa att vi i an-
passar va.rt beteende nar vi besoker omraden med andra forutsattningar vad galler tillgang till vat-
ten.

3.4.2 Spilivatten

Var traditionella spillvattenhantering har mottagit mycket kritik efter granskning i ett kretslopp-
sperspektiv. Framst har naringshushallningen ifragasatts. Vi konsumerar fosfor och kvave som
hamnar i vart spillvatten och transporteras till ett centralt avloppsverk (LTddebo).

Med de vanligaste avloppsbehandlingsmetoderna ayskiljs ca 90 % av tillford fosfor och 30 % kva-
ve (effektivare system for kvaverening arbetar i sods Sverige och nar -via hogre resursfdrbruk-
ning - ca 60 %) och lagras i nagon form av slam. I slaxnmet aterfinns ocksa ovriga Latta partiklar,
saint ands separerbara komponenter fran samhallets vattenhantering.

Ur naringskretsloppssynpunkt ar det angelaget att vara restprodukters naring aterfors till foda. Idag
kompenserar vi fosfor som avlagsnas fran jordbruksmark med handelsgodsel innehallande framst
gruvbryten fosfor. Derma resurs fornyas ytterst langsamt; vi kan saga att vi konsumerar en andlig
resurs. Brytning och transport kraver ocksa exergi (se forklaring av exergibegreppet pa sidan 24 ),
en post som kan forvantas oka med okande svartillganglighet.

Kvave ar ingen bristvara, men lffaver hog exergiatgang for att overf`dras i fast, v~ttillganglig form
(nags vaxter kan fixes luftkvave). Av delta skal ar det intressant alt ateranvanda kvave. De an-
vanda kvaveseparationsmetoderna vid avloppsverken omvandlar framst kvave till kvavgas, varfdr
aterforingen inte gagnas - atgarden ar endast for att hinds accelererad vaxt i kustvatten-
recipienterna.

Kalium ar ocksa ett vasentligt vaxtnaringsamne, men ar vanligt i var berggrund och firms idag i
tilkackliga mangder i markmaterialet. Kalium ayskiljes i mycket liten utstrackning vid de traditio-
nella avloppsverken. Endast en synnerligen langsiktig strategi styrs idag av kaliumsituationen.

Stone delen av ovannamnda problem skulle kunna losas om avloppsslammet kunde placeras pa
odlingsmark. Sa sker idag med ungefar 30 % av det genererade slammet i Sverige. Lagst utbyte
har storstadsregionerna. Relativt god kunskap fines om lampliga givor och dessas effektivitet pa
vaxtligheten. Emellertid ar osakerheten fortfarande stor betraffande slammets lamplighet som
godningsmedel; osakerheten galler slammets ovriga, i viss man svarkontrollerade innehall. Lant-
brukamas Riksforbund, LRF, har saledes avratt sina medlemmar alt nyttja slam fdr odlingsanda-
mal i stora delay av Sverige. Sedan ett ar tillbaka hay dock LRF visat en mer positiv attityd till
delta fdrfarande, forutsatt alt vissa strategiska komponenter sasom tungmetaller underslffider gal-
lande gransvarden. For KRAV-odling accepteras idag dock inte produkter fran slamgodslad ford.

Experiment forsiggar ocksa (t ex i Klovertrask) med alt godsla ands grodor sasom skogs- och
vassvaxter. I Klovertrask doseras avloppsvattnet efter grovrensning och lagring i en datum till tall-
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skogsmark, dvs nagon egentlig slambildning fdrekommer inte. Har - liksom vid alla former av
spillvattenhantering - ar dock den hygieniska omsorgen mycket viktig.

Var osakerhet infor slammets placering pa odlingsmark har left till ett snabbt vaxande intresse for
alternative spillvattenhanteringsmetoder. Eftersom det ar svart att astadkomma disciplin vad galley
att halla storskaliga system fororeningsfria, hay de alternativa metoderna garna tagit fasta pa lo-
kala, smaskaliga system. Ofta hay man fokuserat pa mojligheten att tidigt samla in humanurinen,
eftersom derma bar huvuddelen av de ovan beskrivna naringsamnena (ca 85 %kvave, 50 % fosfor
och 60 % kalium) som vi manniskor auger. Blandningen ar dessutom gyruisam i forhallande till
vaxternas behov. Ett problem som fangat dagens intresse ar forekomsten av medicinrester i urinen;
undersokningar pagan.

Ovriga komponenter i avloppsvattnet behandlas vanligen via t ex slamayskiljare (plus kompost),
markinfiltration eller miniavloppsverk.

Manga fragor behover besvaras finnan vi patagligt andrar system. En central kunskap ar att i Sveri-
ge atgar i storleksordningen 500-1000 m2 per person for att odla den egna fodan (variationen beror
bl a pa vald diet; det ar skillnad pa sparsam vegetarisk kost och lyxkonsumtion av kott, t ex) och
fragan ar hur vi hanterar den kunskapen for vara tatorter om transportarbetet liksom idag vilar pa
exergi som ej fornyas i namnvard takt (mineralolj eprodukter). Aven day urin aterfors till odling,
kan transportarbetet vara begransande for vad som ar mojligt.

Experimentlustan ax annars god for tillfallet; alla tekniska system far rakna med bamsjukdomar,
varfdr det ar viktigt att genomfdra tester i liten och billig Skala.

I ekobyn Bjorsbyn, norr om Lulea, aterfinnes saledes endast en mindre del av forvantad paring i
det urinsorterande systemet. Flera skal uppdagades i en undersokning; fran toalettbeteende och
toalettfunktion till ledningar och tankar.

En spillvattenkomponent att hushalla med ar ocksa varmen. Idag tillvaratas inte restvarme ur av-
loppsvattnet vid Uddebo avloppsverk (fdrklarligt med narheten till SSAB:s spillvarme), utan kvar-
varande plusgrader tillfors haysviken. Ser man VA-systemet som helhet, utnyttjas dock en del av

spillvattenvannen till att gardera mot fiysning i dricksvattenledningarna; sarskilt narmast fastig-
heterna.

3.4.3 Dagvatten

Dagvattnet kan betraktas ur mangd -saint kvalitetssynpunkt. Vad galley man der maste beaktas att
omkring halve arsnederborden faller som sno, resten som regn. De intensivaste regnen dimensio-
nerar normalt erforderliga ledningar och komponenter med kort uppehallstid for vattnet. Snos-
maltningen dimensionerar daremot ofta eventuella stone volymer sasom fordrojnings- och perko-
lationsmagasin. Under snosmaltningen ar den naturliga infiltrationen till grundvattnet ofta begran-
sad pa grand av tjale eller vattenmattnad i de ovre marklagren.

Snovolymerna paverkas dessutom naturligtvis av fdrflytmingar; om sno transporteras bort fran byn
t ex, minskas avnuulen smaltvattenvolym i omradet.
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Forflyttningar av nederbord, t ex genom bortledning, kan orsaka sattnings- och vegetationsskador i
det omrade som forlorar vatten.

Dagvattenfloden ar till sin natur inte sallan hoga och svarforutsagbara, varfor problem sasom
(kallar-) oversvamningar inte ar ovanliga vid regn- och smalttillfallen.

Dagvattnets kvalitet diskuteras alltmer. Framst har innehallet av tungmetaller saint kolvaten fran
trafiken ansetts utgora problem. Dessa komponenter aterfinns i saval regn- som smaltvatten; dess-
utom - inte minst vad galler metaller - i partikelresterna fran den smalta snon.

Ur resurshushallningssynpunkt ar transportarbetet fdr dagvattenforflyttning wart att notera. Eventu-
ell pumpning saint lastbilstransport av sno medfor exergifdrbrukning. Traditionella dagvattenled-
ningar ar stora och ytligt forlagda. Ledningarna - och inte minst tillhorande brunnar - ar ofta utsatta
for tj alpaverkan och markrorelser som stor kringliggande markyta. Sprickbildning i asfalt ar en
vanlig konsekvens; sarskilt pa vara breddgrader.

Ledningsnat for dagvatten ar antingen kombinerade (spillvatten samlas ocksa i ledningen) eller
separata. I det senare fallet sker ofta lackage till den nedanfdr liggande spillvattenledningen. I bada
fallen ar det vanligt att aysevarda dag- och smaltvattenmangder tillfdrs avloppsverket, vilket inte
ar onskvart. I Lulea ar dock avloppsverket jamforelsevis inte sa paverkat; det handlar om storleks-
ordningen 30 % i flodesokning under smaltvattenperioden, t ex.

3.5 Maferial

3.5.1 Emissioner fran byggmaterial och inredningar

Anvand val uttorkad betong och om trafiberskivor anvands ska dessa vara fria fran formaldehyd.

Skapa vaggar med laga emissioner t.ex. trapanel med slat, laserad yta och tata (spontade) skarvar,
murad vagg eller kakel och klinker.

Byggmaterial pa byggarbetsplatsen skall vara val overtackta och skyddade for fizkt.

Materialen skall torkas ut finnan de monteras, saint skyddas for regn nar de monterats. Byg-
gentreprenoren skall to hansyn till uttorlrningstider, och redovisa delta i tidsplanen.

Farger bor ge laga emissioner, samtidigt som de inte skall vara helt diffusionstata. Latexfarger ar
exempel pa farger med laga emissionsvarden. Aggoljetempera anses av visa vara allergiframkal-
lande, och bor fdrmodligen undviks tills detta ar klarlagt. Fabriksmalade produkter ger i allmanhet
mindre gaser an produkter som malas pa plats.

Pa fastighetskontoret i Lund28 menar man alt leverantoren av byggnadsmaterial och snickerier bor
kunna visa hur stora mangder av olika amnen som emitteras. Vid testerna skall materialen ha

Z$ Sunda Hus. Lunds kommun.Lundafasrigheter 1996-06-10. Rev A 1996-12-10.
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samma omgivning som i en fardig byggnad. Golvmattor skall exempelvis vara i kontakt med lirn i
saraband med testerna.

Leverantoren av byggmaterial skall kunna lamna fullstandig innehallsfdrteckning for levererade
varor. Leverantoren skall vidare i sin varudeklaration upplysa om varan skall betraktas som miljo-
farligt avfall enligt Kemikalieinspektionens och Naturvardsverkets kriterier, eller enligt Forord-
ningen om farligt avfall. Man kan dessutom forsoka sig pa att begara livscykelanalyser for bygg-
materialen av leverantorerna.

Undvik skrynlcelfribehandling, tyger och kromgarvat lader.

Undvik stakor i moblernas armstod (av hansyn till nickelallergiker). Undvik rotting (utrohungs-
hotad vaxt).

Fasta mobelstoppningar ar olampliga. Anvand loss kuddar och avtagbar kladsel. Undvik naturfiber
i stoppning (av hansyn till allergiker).

3.5.2 Verksamhetens miljoeffekter

En typisk svensk kontorsanstalld gor av med i mitt 65 kg papper om aret (75 A4-papper om da-
gen). Delta motsvarar storleksordningen 100 ton fdr gymnasieskolorna. Framstallningsenergin for
delta ar i storleksordningen 100 MWh (kraftigt beroende pa hur mycket som atervinns. Om ater-
vinningsgraden ar hog blir det rimligt alt dela upp framstallningsenergin pa fler anvandningar.

For datorer, kopiatorer, faxaz, skrivare och kombinerade faxar/slffivare firms energimarkningen
Energy Star.. Kraven ar alt det skall finnas en automatisk aystangnings- funktion och att den skall
vara forhandsinstalld vid leverans. En persondator och bildskann far dra hogst 30 W i vantelage.
NUTEK har kompletterat delta med lffav pa 8 W vilolage efter 70 minuter. Det ar i allmanhet
energifdrbrukningen i vilolage som ar viktigast, eftersom de fiesta datorer star pa stora delay av
arbetsdagen, for det mesta utan alt den direkt anvands. 29

For persondatorer firms vidare miljomarlrningen TCO-95. Skarmarna hay automatisk nedslackning.
Kraven omfattar ergonomiska egenskaper, emissioner (elektriska och magnetiska fait, ljud, varme-
avgivning) automatisk aystangning atminstone enligt Energy Star-kraven. De skall ocks~ uppfylla
vissa miljokrav, bland annat far irate plastholjet innehalla bromerade eller klorerade flamskydds
medel (men maste uppfylla brandskyddskrav). Datorerna far irate innehalla bly eller kadmium.
Freoner eller ands klorerade losningsmedel fzr irate anvandas i tillverkningen, datorn maste vara
forberedd for atervinning och leverantoren maste ha en miljopolicy for fdretaget. De skall ocksa
klara krav pa lags elektriska och magnetiska falt.

29 Susanna Baltscheffsky: Miljoanpassa kontoret -reportage, fakta, tips, Naturskyddsfdreningen, NUTEK och TCO
1996.
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3.5.3 Livsmedel

Den mangd mat och dryck som en genomsnittlig invanare "konsumerar" motsvarar ca 3000 kcal
(kalorier) per dag. Energikostnaden for att producers och hantera mat beraknas vaza upp till ca 10
ganger sa stor, det will saga att energiatgangen for att fa mat pa bordet ar ca 30 000 kcal per dag
(42 kWh/dag). En stor del av derma energi kommer fran fossila branslen. Pa ett ar innebar delta ca
13 MWh/person.

Konsumtionen kan ocksa beskrivas i termer av hur mycket konstgodsel, kemiska bekampningsme-
del och forpackningar som anvants.

Enbart till konstgodselproduktionen atgar nastan 20% av den totals energiatgangen vid livsme-
delsproduktionen. Den omfattande godslingen ger dessutom upphov till ett stort naringslackage av
framst kvave och fosfor till sjoar och hay.

I de fiesta importerade livsmedel har fdrbrukningen av bekampningsmedel varit hogre an till
svenskproducerade livsmedel eftersom restsubstanser oftare aterfinns i de importerade varorna. I
en studie i Danmark visade det sig alt vid odling av tomater pa Kanarieoarna atgar det 5-6 ganger
mer bekampningsmedel an vid vaxthusodlingar iDanmark. Det firms aven ands miljoaspekter. I
Sverige ar det tillatet alt slappa ut anvanda naringslosningar direkt i vattendrag medan det i ands
larder firms stranga krav pa recirkulation av naringsamnen.

Genom livsmedelskonsumtionen forbrukas pa hushallsniva arligen stora mangder forpackningaz.
Pa livsmedels nettovikt tillkommer i genomsnitt 15% i fdrpackningsvikt. Papper och kartong star
for 43°/a, plast 33%, metall 13% och glas 4% av derma viktandel. Anvandning av returpapper i
forpackningar till livsmedel ar inte helt problemfritt da'dessa kan innehalla rester av losningsme-
del, trycksvarta, mogel etc.
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4 Principiella systemlosningar

Nedan redovisas exempel pa systemlosningar som borde kunna anvandas i Gymnasiebyn. De ar
saledes inte de ends tankbara losningarna. Foreslagna systemlosningar bor narmare studeras och
utvarderas i det fortsatta arbetet.

Det firms ett antal skolor dar man bemodat sig att komma fram till miljomassigt lampliga losning-
ar. I bilaga 2 firms en lista med exempel pa olika "ekologiskt" anpassade skolor.30 Observera att
nagon kontroll eller nagon utvardering av resultaten, inte har kunnat goras inom delta arbete.

(Utredningar inom ett antal delomraden pagan fdr narvarande. Se Minnesanteckningar Lulea Gym-

nasieby, Miljoarbete 1997-OS-29. )

4.1 Transporter

Persontransporter

For alt medverka till alt uppfylla de nationella malen vad ayser utslapp fran trafiksektorn maste

andelen resor som sker med personbil minskas. Andelen resor som sker till fots, med cykel och

med kollektiva transportmedel, inklusive genom samakning i egna bilar, maste saledes oka.

I Lulea centrum arbetar i dag redan ca 14000 personer. Majoriteten tar sig dit med bil och kollek-

tivtrafiken ar hogt belastad tidvis. Genom en samlokalisering av samtliga gymnasieskolor i Lulea

till centrumhalvon okay trycket ytterligare pa kollektivtrafiken om alla forvantas borj a skoldagen

samtidigt. For ett effektivare nyttjande av befintlig fordonspark, darigenom minskad miljobelast-

ningper elev/anstalld, och en minskad risk for trangsel pa bussarna rekommenderas olika starttider

for skoldagen i Gyrnnasiebyn. Antalet bilparkeringsplatser, och andelen hardgjord yta, kan darige-

nom ocksa hallas lag.

Ett okat resandeunderlag for kollektivtrafiken till och fran centrum bon ocksa kunna fora med sig

den positiva effekten alt turtatheten till och fran centrum under icke hogtrafik sannolikt kan fdr-

battras vilket aven kommer resenarer till godo som inte skall till skolomradet.

Livsmedelstransporter

Centrals inkop och central lagring av livsmedel skulle Leda till minskat transportbehov. I stallet for
manga, sma transporter skulle man fa farce men stone. Om detta skulle bli billigare ar osakert. A
ens sidan skulle skolan kunna fa langsiktiga, formanliga kontrakt, a andra sidan ger ett decentrali-
serat system mojligheter alt utnyttja tillfalliga prisvariationer. Livsmedelstransporter for skolor,
daghem och andra kommunala anlaggningar i Lulea bon studeras i ett sammanhang, dar ekonomis-
ka och miljomassiga aspekter betraktas tillsammans med kvalitetsaspekter. En sadan studie Jigger
dock helt utanfor ramen for delta arbete.

3o Soren Thurell: SAR:s ekoguide: Insikt. 150 ekologiska byggnader i Sverige Byggforlaget, Stockholm 1996.
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4,2 Energisystem

Energisystemet omfattar bade elforsorjning, vannefdrsorjning saint kylning och ventilation. Ven-
tilation Jigger egentligen lite utanfor men ar sa nara forknippad med energiforsorjningen att den
behandlas samtidigt.

4.2.1 Elforsorjning

Elforsorjningen behandlas inte ingaende men vi vill framfdra nags synpunkter som man bor over-
vaga noggrant vid prof ekteringen av Gymnasiebyn.

Sa kallad elallergi, det vill saga utslag och ands besvar som uppstar i narheten av elektriska appa-
rater t.ex. datorer och lysror, ar rote vetenskapligt styrkt men ar rote desto mindre ett problem som
blir alit vanligare. Trots att problemet rote ar accepterat har TCOs normer for ayskarmning av falt
fran dataskannar nastan blivit intemationell standard. Problemet med elallergi tycks oka nar falt
fran Hera elektriska apparater samverkar. Sarskilt stora effekter forekommer dar bade lysror och
datorer samverkar. De nya energisnalare "lysroren" med hogre frekvens tycks dessutom ge stone
problem.

Darfdr fdrslas att lysror rote anvands i datasalarna utan endast bordsbelysning med lampor av kon-
ventionell typ. Man bor aven undersoka mojligheten till att fordela ljuset via optiska fibemat. Da
kan valfri ljuskalla anvandas for belysning (t.ex. lysror, solljus ).

For att reduces olika falt fran elledningarna ska 5-ledarsystem, med skarxnat ledningsnat och do-
sor, eller skannade kabelror (t ex av typ Protec) anvandas. De anvands t ex i Sunderbyns sjukhus.

4.2.2 Varme

Uppvarmning i Lulea sker lampligen via fjarrvarme eftersom energin kommer fran gas som ar bi-
produkt av SSABs verksamhet. Pa sikt ar det troligt att derma restprodukt rote langre kommer att
finnan tillganglig beroende pa nya processer vid stalframstallning. Det ar darfdr klokt att bygga
uppvarrruiingssystemet i Gyrnnasiebyn pa sa satt att det ger stor flexibilitet for alternativa losning-
az i framtiden.

Uppvarmningssystemet bor darfor vara vattenburet av lagtemperaturtyp, dvs den dimensionerande
temperaturen bor vara 30-35°C, for konvektorer och golwarme. Lag radiatortemperatur kraver
stora vannevaxlarytor eller att man anvander konvektiva radiatorsystem (radiator med flakt). Vid
nybyggnad (och vid stone ombyggnader) ar golwarme ett billigt och bra alternativ medan det av
kostnadsskal kan vara en fordel med konvektorer, radiatorer med flakt, i befintliga byggnader. Ba-
da dessa distributionssystem kan aven anvandas fdr komfortkylning av Gymnasiebyn.
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Golwarmesystem ar troga system, dvs gor det svart att snabbt forandra temperaturen i rummet. !~
ands sidan har de en utjamnande effekt for tillfalliga effekttoppar i vanne- eller kylbehovet. Kon-
vektiva system ar daremot snabbt omstallbara.

Ett vattenburet lagtemperatursystem ger aysevarda fordelar vid en framtida, trolig overgang till
solvarme. Det ger ocksa billigare driftskostnader om varmepumpssystem skulle komma till an-
vandning.

Ytterligare ett altemativ som bor undersokas ar att bygga ett sasongsvarmelager (borrhal i mark)
som under de forsta wren laddas med billig sommarfj arrvarme. Deena teknik ar val utvecklad och
klarar hela Gymnasiebyns uppvarmningsbehov. I framtiden kommer formodligen inte den billiga
fjarrvarmen att finnas kvar. Da kan man t.ex. utnyttja solvarme. Delta yore redan idag tel~iskt
mojligt men solvanne ar annu ca 40% dyrare an konventionell varme.

Kylning
ventilarionsluft ~~~.

Golvkyla

FjSrrvgrtne
ladders in

SOmmar

Figur 9. Principskiss fdr sasongsvlirmelagring och naturkyla. Sommartid ladders
varmelagret med fjlzrrvarme som sedan utnyt jas for uppvarmning vintertid. Pa sikt
kern lagret aven ladders med solvtirme under sommaren.

Forutsattningen for sasongslager err alt man under sommarhalvaret har tillgang till billigare energi-
fdrsorjning an under vintern i form av solvarme, spillvarme, m. m. Lagringskostnaden (kapital,
drift, underhall m. m.) err ca 0,1 krlkWh vilket err minsta erforderliga prisskillnaden mellan som-
mar- och vintervarme fdr att lagret skall bli lonsamt. Ett bergvarmelager som klarar alt fdrsorja
Gymnasiebyn, med 10.000 MWh/ar, kommer alt krava en lagringsvolym av ca 580.000 m3 berg.
Genom derma volym berg borras 263 borrhal till 160 m djup vilket ger en erforderlig markyta av
ca 4200 m2. Deena markyta kan anvandas till olika andamal. Man kan till och med bebygga om-
radet men oftast anvands det som parkomrade, pazkeringsplatser etc. Man bor redan nu reserves
ett markomrade pa 4200 m2 dar bomungen kan genomforas.

4.2.3 Varmvatten

Vannvattenbehovet i Gymnasiebyn forbrukas i huvudsak vid duschning. Duschning star fdr en
mycket stor del av den till fjarrvarmen anslutna effekten. En normal duschning kraver 30-60 kW
effekt och med tanke pa alt manger duschar samtidigt efter gymnastiken kommer detta effektbehov
att vara dimensionerande for ansluten fj arrvarmeeffekt.
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Vid duschning blandas kallt och hett vatten i duschblandaren till lamplig temperatur 40-45°C. Ge-
nom att atervinna vanne ur duschvattnet, for uppvarmning av det kalla vattnet, kan bade effekt och
energi sparas i vasentlig grad. Vid det nya badet i Boden har ett sadant system installerats. Dar
forvanns det kalla vattnet fran 5 till ca 22 °C. Darigenom sparas ca 40% av bade effekt och energi-
behov vid duschningen. Vi rekommenderar starlet att projektgruppen undersoker mojligheterna till
derma typ av varmeatervinning.

Det vore ocksa onskvart alt atervinna vannen fran koket, t.ex. fran dislanaskiner. Delta ar emel-
lertid en svar uppgift eftersom det da skulle lffavas alt det anvanda varmvattnet sparades (lagrades)
tills pasta diskning paborjas.

4.2.4 Kyla

Solinstralning har en avgorande inverkan pa inomhustemperaturen. Fonstermarkiser skarmar 85-
90% av solinsiralningen och rekommenderas darfor. Det ar svart alt bedoma hur mycket solin-
stralning som par Gymnasiebyns fonster. Det ar dock viktigt alt gronomradena i Gymnasiebyn
planeras for alt ge skugga. Vaxtligheten har ocksa den fordelen alt den inte skuggar under den lov-
fria delen av aret.

Kylning av lokaler gors normalt med elektriskt drivna kylmaskiner men av kostnadsskal ar delta
ovanligt i svenska skolor. For Gymnasiebyn firms en alternativ mycket billig losning fdr komfort-
kyla. Iden ar alt utnyttja Lule alv for kylning vacs vatten har en mycket lamplig temperatur for kyl-
ningsandamal. Under den del av aret som alven ar isbelagd (ung. 15 oktober- 15 maj) ar vatten-
temperaturen nara 0°C. Under sommaren lean temperaturen stiga till maximalt 18-20 C i slutet av
juli. Under derma tid ar det sommarlov och darfdr ax kylningsbehovet mycket litet.

Kylningen lean ske genom alt cirkulera kallt vatten i lagtemperaturradiatorerna och/eller genom
kylning av tilluft for ventilation.

Rakneexempel: Ventilationsbehov:
ca: 100.000 m3/luft,h for hela Gymnasiebyn (10 Us, elev)
drifttid: 10 h/dag; 200 dagar/ar
termiska egenskaper (0°C, torn luft): p = 1.276 kg/m3; c =1.005 kJ/kg, K
ventilationsbehovet 100.000 m3 1uft/h kraver darfor effekten 35.5 kW/K

Luften kyls med alwatten, se Figur 9. Alwattnet ar som varmast da ventilationsbehovet ar som
storst. I det samsta fallet kanske man endast lean to ut 1°C, dvs hoja vattentemperaturen endast 1°C.
I delta fall krays ca 30 m3 vattenlh, K. Den erforderliga pumpeffekten, forutsatt 5-10 m pumphojd,
ar ca 1 kW for att erhalla 35.5 kW kylning. Delta betyder alt for varje 35.5 kW kylning som alv-
vattnet ger maste man maximalt tillfora 1 kW el. Under stora delay av aret lean man utvinna betyd-
ligt mer an 1°C kylning ut alwattnet, vilket innebar alt insatsen i form av pumpenergi da blir be-
tydligt lagre. Kylning via vatten fran Lule alv rekommenderas vannt. Bra och billig losning. Kyl-
ning via lagtemperaturkonvektorerbgy ocksa undersokas.
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Det kan visa sig mest lampligt att ha kylaggregat i varje lokal som kan behova kylning. I sa fall
pampas det kalla alwattnet till varje lokal dar en termostat reglerar den flakt som ombesorjer luft-
kylningen, dvs det ar den luft som firma i lokalen som kyls. Pa sa satt kyls endast lokaler med for
hog temperatur. Sjalva kylaggregatet ar lampligen placerat under taket i lokalen.

4.2.5 Ventilation

Vid renovering av skolor bor man efterstrava lagemitterande material och kombinera eventuellt
malningsarbeten med ventilationsfdrbariringar, gains under lov. Halten milffoorganismer bor mi-
nimeras genom bra stadning, bra ventilation och genom att forhindra och atgarda uppkomna fukt-
skadorsnabbt.

Behovsstyrning av ventilation kan goras genom tidur nar man kanner till den tidsmassiga variatio-
nen fdr ventilationsbehoven, genom IR-sensor eller genom koldioxid- eller fuktsensor.

Det ar ocksa viktigt for ventilationssystemets effektivitet att luflutbytet sker effektivt. Ett hogt luft-
flode behover irate betyda ett gott luftutbyte. Om till- och franluftsdon ar olampligt placerade kan
friskluften sagas igen av flaktsystemet, utan att ha blandat sig med luften i lokalen.

Det vanligaste ventilationssystemen ar sk FT-system dvs en flakt for bade tilluft och franluft. Man
brukar dessutom anvanda roterande varmevaxlare for atervinning av vanne ur franluften. For att
delta ska fungera tillfredsstallande filtreras bade ingaende och utgaende luft. Den utgaende luften
ar aysevart mer fororenad.

Vi har gaff igenom ett sadant FT-system, Aurorum 2, en kontorsbyggnad i narheten av Lulea tek-
niska universitet. Detta ventilationssystem har kapaciteten 20.000 m3/h. Under fdljande antagna
driftsforhallanden: 10 h/dag ; 200 dagar/ar ; t~rsmedel uppvarnuiingsbehov 14 °C: visar berak-
ningar alt man maste tillfdra 200000 kWh vanne/ar. Av dessa kan man atervinna ca 70% med den
roterande varmevaaclaren dvs 140.000 kWh. En varmekostnad pa ca 0.401ff/kWh ger alt vardet av
den atervunna varmeenergin ar 56000 kr/ar. I samr~ia byggnad kostar filtren for ventilationsluften
48.000 kr/ar. Dessa ar nodvandiga endast for alt den roterande varmevaxlaren irate ska fororenas,
vilket ger samre funktion. Med tanke pa den rings kostnadsbesparing och alla ands problem och
kostnader som ar forknippade med roterande vannevaxlare avrader vi fran alt anvanda detta sys-
tem i Gymnasiebyn.

Vi har endast tittat pa ett ends exempel och vet darfdr irate om den daliga ekonomin galler mer
generellt. Dessutom hade man i Aurorum 2 ett forutbestamt tidsintervall for filterbyte. Det ar moj-
ligt alt man genom battre kontroll och tillsyn bade kunnat gory filterbytena mindre ofta vilket
skulle ha forbarirat ekonomin. (Enligt uppgift fran ABB Service kostar derma service 12-15
kkr/ar).

Vi ser heist ett ventilationssystem utan filter och utan varmeatervinning men FTX- system bor
anvandas dar sa ar mest lampligt.

Franluftsventilation har ocksa sins nackdelar. Det ar wart att styra luften - ett oppet fonster andrar
silt. Ett annat problem ar drag fran fonster eftersom i delta fall tillfdrs luften i huvudsak via
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"glepor" vid fdnstren. Ytterligare ett problem uppkommer da det blir vannt inomhus. Da kan man
irate oppna fonstren eftersom F-systemet dray in den varma luften pa vaggens utsida. Om F-system
overvags bor intagsluften styras sa att dessa problem minimeras.

Tilluftsventilation ar det ur lufthygienisk synpunkt mest tilltalande systemet. Delta innebar alt Tuft
tas in centralt, man kan alltsa vfirma eller kyla luften finnan den tillfdrs byggnaden. Den skamda
luften gar darefter den kortaste vagen ut -via kanaler i varje nun. Det fines en risk som brukar
betonas med T-system, alt man kan fa fuktproblem i vaggarna p.g.a. overtrycket i byggnaden.

Delta overtryck (20-50 Pa) ar dock litet jamfdrt med den anghycksdifferens som uppkommer
mellan inne- och uteluften. Mellan en innetemperatur pa 21°C och 40% relativ luftfuktighet och en
utomhustemperatur pa 2°C och 50% relativ luftfuktighet uppstar angtrycksskillnaden 800 Pa. Det
fines ocksa nags exempel pa dar overtrycks-system anvants utan alt nags kondensproblem kun-
nat observeras, t.ex. Kiruna Stadshus. Medveten om detta problem anser vi anda att fdrdelarna ar
sa stora alt man i projektering bor overvaga tilluftssystem och dimensionera systemet sa alt over-
trycket irate blir onodigt stort. I detta system fines ingen varmeatervinning pa franluften men man
har mojlighet alt varma och kyla tilluften.

Det talcs nu alit oftare om arstidsanpassad ventilation31. Deena bygger pa alt ventilationsbehovet
ar mindre pa vintern och alt normen (0,35 Us,m2) ar mest lamplig under host och var. Enkatunder-
sokningar visar alt den storsta klagomalsfrekvensen vad galler inomhusklimat galler 1/ torn luft 2/
kvalmig och instangd Tuft. Dessa klagomal galler aven om luftvaxlingen ar god. Man vet alt "for
warm" luft ger torrare luft och alt den upplevs som kvalmig. Av delta skal kan ventilationen ars-
tidsanpassas - mer luft pa sommaren och mindre pa vintern. Foreslaget T-system med kylning av
ventilationsluften +extra kylning i samlingslokaler kommer darfor alt minska ventilationsbehovet.
Man maste dock halla sig inom Boverkets normer for ventilation.

Det fines av miljoskal vissa generella krav pa vanneatervinning. Miljoskalen ar dock irate tillamp-
liga i Lulea eftersom det ar spillvarme som utnyttjas -den varme som ej nyttjas gar till spillo an-
da. For Luleas del ralrnas fjarrvame fran koksverksgas som fornyelsebar energi och darfor galler
irate vanneatervinningkravet. Det ar darfor endast av kostnadsskal och ej miljoskal som varmeater-
vinning kan vara motiverat for Gyinnasiebyn. Lulea kommun bor med derma motivering forsoka fa
ett reducerat pris fdr energin. Ett annat salt kan vara alt visa pa kostnadsreduktion med ett enklare
system, minskad flaktenergi saint energifordelar med kylning av ventilationsluft, dvs visa alt
SFPvAv, som anger den arliga elatgangen dividerad med drifttid och maxflode ar betydligt lagre
fdr T-system an fdr FTX-system.

Det ar enklare alt bygga tilluftsventilation vid nybyggnad an i befintliga byggnader. Det ar dock
angelaget alt man vid projekteringen noggrant undersoker mojligheterna for olika ventilationssys-
tem i Gymnasiebyn.

Ventilationen i Gymnasiebyn har sarskilt granskats genom ett hearing med Hera av Sveriges basta
ventilationsexperter. Deena hearing fines dokumenterad i en sarskild rapport32.

31 Torkel Anderson, Klimat Teknologi AB. t~rstidsanpassad ventilation. Bygg teknik, nr 5/95.
32 

Nordell B, Gehlin S (1997). Venrilarionshearing - Gymnasiebyn Lulea. Telausk Rapport 1998:08. Lulea telauska
universitet.

Systemutredning - LULE~ GYMNASIEBY - Floden och miljoeffekter

-44-



1997-06-13

4.2.6 Belysning

Belysningsnivan i sig betyder inte alit, ocksa kontrasten spelar roll. Alltfor starka skillnader i be-
lysningsniva innebar risk att man blir blandad. Ljusa ytor och armaturer inom synfaltet skall inte
vara ljusare an 500 cd per kvadratmeter.

Utnyttjande av dags jus

Dagsljuset kan svara fdr en stor del av belysningen under den ljusa delen av aret. Fonstren kan
orienteras sa att ljuset tranger in langre i husen under vinterhalvaret an under sommarhalvaret.
(Den morka arstiden okay det dessutom valbefinnandet om man far se nagot av det lilla dagsljus
firms mitt pa dagen.)

Det fines ocksa mojligheter att reglera ljusinflodet genom markiser, "intelligenta" reglerbara
fonster (dar ratan automatiskt blir morkare vid starlet solljus) eller persienner. En annan mojlighet
ar naturligtvis lovtrad, vacs lov bara skuggar den del av aret som skuggan behovs.

Det gar ocksa att to in ljus genom takfdnster. Pa sa satt lean man belysa delay av byggnaden som
ligger langre fran vaggama. De lean eventuellt ge problem med vatten, sno, smuts och slffap. Tak-
fonster lean ocksa ge risk fdr blandning vid felaktig utformning.

........ 
O 

.........

Figur 10. Princip for jusspridning i fonster med prismatiska glas.

Infallande dagsljus lean brytas app mot taket om man salter in fonster med prismatiska glas. Detta
lean ge god allmanbelysning, utan risk for blandning. De hay dock nackdelen alt de inte ger utblick.

I automatiska system lean ljusintaget styras med hjalp av fotocell. Andringen lean dock stora om
den sker for abrupt. En viss fdrdrojning lean vara lamplig alt lagga in i systemets reglering (sa alt
exempelvis ett enstaka mole som passerar Bolen, inte skall paverka).
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Olika ljuskallor

L~ustub
En ljustub bestir av ett plastror som invandigt ar kladd med en prismatisk ljusfilm som reflektor.
Ljusreflektionen ar hela 98%. Lampan kan separeras fran belysningspunkten. Ljustub anvands
inomhus i postsorteringsanlaggningen i Sundsvall. En fusionslampa, bestaende av en magnetron
som alstrar mikrovagor och sjalva lampan som innehaller argon och svavel ar pa 1kW. Dessa ar
hogeffektiva och auger ljus motsvarande 175 glodlampor a 75 W = 13.1 kW. Stora energibespa-
ringar kan saledes uppnas men de ar dock fdr narvarande relativt dyra i inkop.

F~ arrljus
Fjarrljus bestir av en optisk kabel dar ljusalstring sker pa en plats och ljustappning pa en annan.
Den optiska kabeln ar nastan lika flexibel som en elkabel. Olika falt salrnas belt vid ljustappning-
en. Deena teknik ar for narvarande relativt kostsam.

4,3 VA-system

4.3.1 Rent vatten

Som framgar av aysnittet om miljoeffekter for
inga incitement for radikala systemforandringar
anslutning till Luleas dricksvattensystem.

det existerande dricksvattensystemet, fines idag
Har foreslas alltsa en forhallandevis traditionell

En sjunkande per capita-forbrukning spar emellertid viss exergi och underlattar fdrstaelsen for
andra kulturer; av vilka de alka fiesta her patagligt samre vattentillgang an Norrbotten. Sparsamhet
med vatten bor alltsa rekommenderas, t ex som stravande mot nyckeltal; kanske i tavlingsform.

Anvandandet av moderna, urinsorterande och snalspolande toaletter bor kunna ge en mindre vat-
tenatgang an vad som galler idag.

4.3.2 Spillvatten

Her foreslas installation av urinsorterande toaletter for hela gyrnnasiebyn, dels i all nybebyggelse
och dels der sa ar mojligt i befintlig bebyggelse. Separate ledningar med hoga tathetskrav erford-
ras; ledningarna ski kunna spolas. Vidare krays urintankar ears volym bdr bestammas efter dis-
kussion med nyttjaren av urinen. 2,9 m3 per skoldygn behover lagras i urintankarna. Tills dess att
nyttjare/brukare av urinen kontrakterats ansluts anlaggningen till det kommunala spillvatten-
systemet.

Ovriga spillvattenfloden - fran duschar, fekaliefacken i toaletter, saint andra verksamheter i anslut-
ning till utbildningarna - fdreslas bli anslutna till det kommunala spillvattensystemet.

Livsmedelsberedningen kin vara yard en specialstudie, eftersom der hanteras en relativt stor na-
ringsmangd saint vattenvarme (disk mm).
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4.3.3 Dagvatten

Vad galley sjalva tillforseln av fororeningar till dagvattnet boy fasad- och takmaterial ses over.
Koppar- och zinkbelaggningar boy undvikas. Ambitionen att ha lagt trafikarbete i omradet boy
kunna ge forbattrad regn-, sno- och smaltvattenkvalitet. Delta innebar aven alt korta transporter av
sno boy foredras. Gymnasiebyn ar vintertid omgiven av vatten/is day lokal snodeponering boy pro-
vas. Snoanalyser kan verifiera detta och styra snohanteringen.

Regnvattnet boy ledas en kort vag till ytvattenrecipient och inte tillatas bli inblandat i spillvatten-
ledningen. Dar brunnar och ledningar planeras for snorojd mark, boy dranerande asfalt overvagas
som alternativ (Kockvagen i Gammelstad t ex).

En datum foreslas bli anlagd for alt to emot en delstrom av dagvattnet sommartid. Dammen hay
ingen omfattande reningsfunktion for dylikt vatten, men ger en mojlighet till odling av vattenvax-
ter mm, vilket av flera skal kan arses vardefullt for en miljomedveten utbildning. Dammen forses
med nodvandiga sakerhetsanordningar.

4.4 Verksamheter

4.4.1 Utrustning

Livsmedelskyla
Skillnaden mellan olika kylskap, och olika fiysar, ar stor. Det ar viktigt alt vid upphandling jamfd-
ra elatgangen for de olika alternativen (givetvis under forutsattning alt de ar likvardiga ur andra
synpunkter). Har ar det viktigt alt inte bara se till inkopskostnaden, utan ocksa gora en berakning
av kostnaden under anlaggningens hela livstid.

Diskmaskiner
Diskmaskiner med varmvattenanslutning ar formodligen alt fdredra, eftersom fjarrvarme ar mindre
vardefullt an el.

4.4.2 Kalisortering och kompostering

Kallsortering skall genomforas pa fler platser inom omradet och organiskt avfall skall komposteras
pa for verksamheten lampligt salt.

4.4.3 Stadning

Stadning star for en mycket stor del av Gymnasiebyns driftskostnad, ca 30%. Det ar darfor av syn-
nerlig vikt att man vid utformning och val av material valjer lattskotta alternativ. Man boy t.ex
undvika dammsamlande oppna hyllor. Aver projekteringsanvisningar skall anpassas for att minska
stadkostnaderna.
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Redan pa planeringsstadiet ska ett genomtankt rengoringsprogram utarbetas.33 Bra stadrutiner bor
ha hog prioritet.

Lattstadade goly (plast utan strum, klinker) medfor ofta problem att klara stegljud. For skolor bor
stegljudsnivan vara lagre an 64 dB. Delta staller krav pa utforn~ningen av den akustiska miljon.

33 SOSFS 199633. Stadning i skolor, forskolor, fritidshem och fritidsgardar.
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5 Exempel pa nyckeltal
Forslagen till nyckeltal for Gymnasiebyn skall utarbetas i ett miljoprogram och bor redovisas
under folj ande delrubriker:
1. Operationella mal
2. Kvalitativa mal
3. AnvandninQs/forbruknin ~s matt stalld i relation till personal, elever och organisatoriska enheter
som kurser, program, klasser, personalgrupper och enheter/avdelningar.
4. Mattpa~drsdrjnings~ad (lokaUregionaUfdrnyelsebar)

Nyckeltalen skall utga fran lokalt utvecklade nyckeltal, dels for kommunen som helhet, dels for

Lulea fastigheter och dels for Skolforvaltningen. Nyckeltalen skall dessutom utga fran krav och
rekommendationer for det sunda huset i Lulea kommun och liknande dokument.

34

Exempelvis kan foljande anvandas:
• Kollektivtrafik: Hogst xx % skall behova bil for att to sig till Gymnasiebyn.

• Interna transporter: Elektroniskt, dar sa ar mojligt

• Godsmottagning, kopiering: centralt men atkomligt

• Matsal: centralt

• Luftflode: Luftkvalitet: yy procent nojda vid enkat

~ Energi:
kWh tillford vanne per kvadratmeter
kWh el per kvadratmeter

U-warden for fonster
U-warden for olika material i klimatskarmen

• Dagsljus: Kvadratmeter fdnsteryta per person.

• El:
Belysning: kWh/kvadratmeter (bivillkor: lffav pa belysning uppfyIlda).
Ventilation: kWh/ kvadratmeter och Us/person
Koksutrustning, maskiner: kWh/kvadratmeter

• VA: mangd spillvatten. (maxinangd per person och dygn).

• Dagvattnet: zz % omhandertas lokalt.

3a Krav och rekommendationer for det Sunda huset i Lulea kommun. Ett omarbetat och lokalt anpassad version av
"Malmomodellen" gjord av Folkhalsoradets arbetsgrupp InreMiljo.
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6 SAMMANFATTNING AV REKOMMENDATIONERNA

Nedan redovisas exempel pa systemlosningar som horde kunna anvandas i Gymnasiebyn. De ar

saledes inte de ends tankbara losningarna. Foreslagna systemlosningar bor narmare studeras och

utvarderas i det fortsatta arbetet.

Transporter

• Planera skolarbetet for olika arbetstideY

• Under-visning via telependling

• Samling i Ranea nagon dag per vecka

• Korta aystand till busshallplatser

• Bra gang och cykelvdgar

• Bra cykelparkeringar

• Underliitta samakning for bilburna

• Samordning av godstransporter

EZ

• Undvik lysror tillsammans med konventionella dataskcirmar

• Anvand ayskarmade elkablar

Yarme

• Anslut fjarrvarme for uppvclrmning

• Anvdnd vattenburet lagtemperatursystem for distribution av varme till lokaler

• Undersok mojlighet till sasongsvkrmeZagYing for nutida fjarrvarme och framtida solvarme

• Vkrmeatervinning av duschvatten

Kyla

• Anvand Luledlvens kallvatten for kylning

• Kyl inkommande ventilationsluft

• Anvand kylflaktar i varje lokal med extra kylbehov

Ventilation

• Olika ventilationslosningar undersoks i forhallande till byggnadernas olika forutsdttningar

• Varmeatervinning infors endast om det ar ekonomiskt motiverat

• Identifiera och eliminera specifika fororeningskallor

• Viktigt med rationell tillsyn och underhall av ventilationssystem - instrzcktioner

VA-system

• Anslut till det traditionella dricksvattenntitet -men lev vattensnalt

• Korta transportstrdckorfor dagvatten - blanda ej med spillvattnet

• Undvik byggnadsmaterial som okay metallinnehallet i regnvattnet

• Korta snotransporter -till narmaste isdeponi. Kontrollera dock snons fororeningsinnehall un-

der vintersasongen

• Avskilj urinen vid ktillan. Koncentrera med spillvarme och kor till lantbrukare

• Ovrigt spillvatten till Uddeboverket
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Lokalvard
• Vid byggnadens utformning och val av material skall ldttskotta alternativ val as.
Pa planeringsstadiet skall ett genomtankt rengoringsprogram utarbetas.

Livsmedel
• stall bade ndrings- och miljomkssiga ki-av vid upphandling av serval livsmedel som maltider.
• stall Icrav pa samordning av transporter och leveranser av livsmedel.
• stodj arbete med att stimulera narproducerade ekologiska livsmedel.
• utveckla rad for inkop av bra mat fran bade ndrings- och mi josynpunkt.
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Bilagor

Bilaga 1: Antaganden, berakningar

Data, uppskattnin~ar, beralrningar for transportarbetet

175 skoldagar pa ett lasar.

Avstandsuppskattningar mellan olika orter och Gymnasiebyn,
gjorda med ArcView
Ort km kommentar
Alvik, Langnas 20,8 4,6 km fran Antnas
Antnas 16,2
Balinge 13,2
Eriksberg 36,9
Ersnas 19,1
Falltrask 27,2
Klovertrask 48,6 11,7 km fran Eriksberg
Mattsund 15,6

Brandon 22,0
Person 20,3
Smedsbyn 33,3 13,0 km fran Person
Sundom 29,6 9,3 km fran Rutvik
Angesbyn 24,2 12,6 km fran Rutvik

Avafors 60,6 8,7 km fran Rutvik
Bole 37,7 3,8 km fran Ranea
Jamton 44,6 10,7 fran Ranea
Niemisel 57,9 24,0 fran Ranea
Orrbyn 46,6 12,7 fran Ranea
Prastholm 40,9 7,0 fran Raney
Raney 33,9
Stromsund 38,4 4,5 fran Raney
Vita 47,2 13,3 fran Raney
Mjofjarden 37,8 17,5 fran Person
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Elevernas resaystand

Omrade

Lulea stad

Bensbyn

Bergnaset

Bergviken

Bjorkskatan

Centrum

Gammelstad

Bjorsbyn

Gaddvik

Hammaren

Hertson

Hertsolandet
Kallax
Karlsvik
Malmudden
Mjolkudden
Notviken
Porson
Rutvik
Skurholmen
Sunderbyn

Svarton

~5rnnaset

~5stermalm

Avstand, miles km

Totalt, staden Snittaystand:

Befokning 16 - 18 19 ar tot.elever pkm/dygn
ar, ar 2000

8,96 24 7 31 430,08

1,79 2,880737 125 53 178 720,1841

1,56 2,510586 116 38 154 582,456

3,11 5,005079 264 126 390 2642,681

0,45 0,724208 80 29 109 115,8732

6,2 9,97797 189 69 258 3771,673

4,2 6,75927 11 2 13 148,7039

4,27 6,871925 8 0 8 109,9508

8,06 12,97136 174 71 245 4514,034

4,46 7,177701 299 104 403 4292,265

13 1 1 2 26

6,41 10,31593 15 3 18 309,478

5,16 8,304246 16 2 18 265,7359

1,23 1,979501 65 20 85 257,3351

1,92 3,089952 137 46 183 845,6468

2,45 3,942908 86 43 129 678,1801

3,51 5,648819 132 61 193 1491,288

11,6 42 8 50 974,4

2,54 4,087749 105 39 144 858,4273

14,3 38 12 50 1086,8

3,3 5,310855 21 19 40 223,0559

2,2 3,54057 58 27 85 410,7061

0,97 1,56107 24 4 28 74,93134

4,412027 2030 2814 24830,89

perskm/ar

Sodra Ned.lulea Uppskattat km korrigerat Befokning 16 - 18 19 ar tot.elever pkm/dygn perskm/ai
faktor 0,8 ar, ar 2000

Ale 26,5 33,125 2 2 4 132,5

Alvik/Langnas 20,8 26 35 16 51 1820

Antnas 16,2 20,25 46 7 53 1863

Avan 21,5 26,875 22 6 28 1182,5

Balinge 13,2 16,5 14 5 19 462

Eriksberg 36,9 46,125 4 2 6 369

Ersnas 19,1 23,875 28 11 39 1337

F~Iltrask 27,2 34 5 2 7 340

Klovertrask 48,6 60,75 16 6 22 1944

Mattsund 15,6 19,5 32 12 44 1248

Totalt, S.Ned. lulea Snittaystand: 19,59341 204 273 10698

Nona Nederlulea: Uppskattat km korrigerat Befokning 16 - 18 19 ~r tot.elever pkm/dygn perskm/ai
faktor 0,8 ar, ar 2000

Brandon 22 27,5 15 6 21 825

Person 20,3 25,375 22 9 31 1116,5

Smedsbyn 33,3 41,625 20 7 27 1665

Sundom 29,6 37 14 5 19 1036

Angesbyn 24,2 30,25 6 4 10 363

Totalt, Snittaystand: 19,70669 77 127 5005,5
N.Nederlulea
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126032,2

101929,8

462469,3

20277,81

660042,7

26023,19

19241,39

789955,9

751146,4

4550

54158,65
46503,78
45033,64
148163,2
118681,5
260975,4

170520 Andel av

150224,8 transport-

190190 arbetet:

39034,78 0,421854

71873,57

13112,98 Andel av

eleverna:

4345405 0,822326

23187,5

318500

326025

206937,5

80850 Andel av

64575 transport-

233975 arbetet:

59500 0,181749

340200

218400 Andei av

eleverna:

1872150 0,079778

144375 Andel av

195387,5 transportarb.:

291375 0,102639

181300

63525 Andel av

eleverna:

1057263 0,037113
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Ranea: Uppskattat km korrigerat Befokning 16 - 18 19 ~r tot.elever pkm/dygn perskm/fir
faktor 0,8 km ar, ar 2000

Avafors 60,6 75,75 5 0 5 757,5 132562,5

Bole 37,7 47,125 11 2 13 1036,75 181431,3

Jamton 44,6 55,75 14 2 16 1561 273175

Niemisel 57,9 72,375 21 2 23 3039,75 531956,3

Orrbyn 46,6 58,25 4 2 6 466 81550 Andel av

Prastholm 40,9 51,125 9 3 12 920,25 161043,8 transport-

R~nea 33,9 42,375 67 26 93 5678,25 993693,8 arbetet:

Stromsund 38,4 48 3 1 4 288 50400 0,293758

Vita 47,2 59 16 2 18 1888 330400

Mjofjarden 37,8 47,25 1 1 2 94,5 16537,5 Andel av

eleverna:

Totalt i Ranea Snittaystfind: 37,8125 151 208 15730 3025925 0,060783

Totalt i kommunen Snittaystand: 8,22098 Befokning 16 - 18 19 ar tot.elever pkm/dygn Mpkm/ar
ar, ar 2000

2462 3422 56264,39 10,30074

Inpendling av Avstand Antal elev. pkm/dygn pkm/vecka pkm/ar
elever fran:
Arvidsjaur 153 1 306 14688

Boden 36 28 2016 475776

Gallivare 240 6 2880 138240

Haparanda 127 6 1524 73152

Jokkmokk 170 3 1020 48960

Kalix 76 5 760 179360

Kiruna 340 7 4760 228480

Pajala 217 6 2604 124992

Pitea 55 20 2200 519200

Alvsbyn 57 4 456 21888

t5verkalix 101 5 1010 48480

~vertornea 165 10 3300 158400

~5vriga kn 135 9 2430 116640
(Skelleftea)

Snittaystand: tot,Mpkm

Totalt 110 2,148256

Tot.antal Tot. elevtr.

elever: Mperskm

2572 12,449
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Personaltransporter

Omrade Avst~nd, km Anstallda Anstallda Anstallda Anst pkm/dygn perskm/ar
miles

Bergnaset Hermelin Midskogs Tot.

Lulea stad

Bensbyn 8,96 1 1 17,92 3136

Bergnaset 1,79 2,8807365 12 8 10 30 172,8442 30247,73

Bergviken 1,56 2,510586 5 11 13 29 145,614 25482,45

Bjorkskatan 3,11 5,0050785 10 11 11 32 320,325 56056,88

Centrum 0,45 0,7242075 10 16 15 41 59,38502 10392,38

Gammelstad 6,2 9,97797 6 10 6 22 439,0307 76830,37

BjSrsbyn 4,2 6,75927 0 0 0

Gaddvik 4,27 6,8719245 1 1 13,74385 2405,174

Hagaviken 7 1 1 14 2450

Hammaren 8,06 12,971361 0 0 0

Hertson 4,46 7,177701 2 5 9 16 229,6864 40195,13

Hertsolandet 13 0 0 0

Kallax 6,41 10,315933 3 3 61,8956 10831,73
5

Karlsvik 5,16 8,304246 2 1 1 4 66,43397 11625,94

Malmudden 1,23 1,9795005 2 1 3 6 23,75401 4156,951

Mjolkudden 1,92 3,089952 7 6 5 18 111,2383 19466,7

Notviken 2,45 3,9429075 3 2 2 7 55,20071 9660,123

Porson 3,51 5,6488185 3 4 5 12 135,5716 23725,04

RuNik 11,6 0 0 0

Skurholmen 2,54 4,087749 12 17 20 49 400,5994 70104,9

Sunderbyn 14,3 7 1 5 13 371,8 65065

Svarton 3,3 5,310855 3 4 1 8 84,97368 14870,39

~rnnaset 2,2 3,54057 5 6 6 17 120,3794 21066,39

dstermalm 0,97 1,5610695 2 6 2 10 31,22139 5463,743

Totalt, staden Snittaystand: 96 109 115 320 0 503233

S Nederlulea Uppsk korrigerat

km faktor 0,8

Ale 26,5 33,125 0 0 0

Alvik/Langnas 20,8 26 4 1 5 208 36400

Antn~s 16,2 20,25 2 1 2 5 162 28350

Avan 21,5 26,875 0 0 0

Balinge 13,2 16,5 1 1 2 52,8 9240

Eriksberg 36,9 46,125 0 0 0

Ersn~s 19,1 23,875 2 2 76,4 13370

Falltrask 27,2 34 0 0 0

Klovertrask 48,6 60,75 0 0 0

Mattsund 15,6 19,5 1 1 31,2 5460

Moron 26 1 1 52 9100

Totalt, Snittayst 1,1428571 8 1 7 16 582,4 101920
S.Nederiulea 43
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N. Nederlulea: Uppsk korrigerat

km faktor 0,8

Brandon 22 27,5

Person 20,3 25,375

Smedsbyn 33,3 41,625

Sundom 29,6 37

Angesbyn 24,2 30,25

~rarna 17

Totalt, Snittaystand:
N. Nederlulea

Uppsk korrigerat

Raney: km faktor 0,8

km

Avafors 60,6 75,75

Bole 37,7 47,125

Jamton 44,6 55,75

Niemisel 57,9 72,375

Orrbyn 46,6 58,25

Prastholm 40,9 51,125

R~nea 33,9 42,375

Stromsund 38,4 48

Vita 47,2 59

Mjofjarden 37,8 47,25

Totalt i Ranea Snittaystand:

Totalt i kommu- Snittaystand:
nen

Tore 57

Rosvik 29

Pitea 55

Norrfjarden 40

Sjulsmark 32,2

Altersbruk 50

Boden 36

Harads 84

Alvsbyn 57

Kalix 76

t5verkalix 101

Gallivare 240

Umea 269

Totalt antal

inpendlare

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 1 34 5950

1 0 0 1 34 5950

4 4

4

109

1

4

3

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

26

4

114

1

6

Totalt 137 124
antal
larare
Ej place- 2 4
rade

0 0 0

0 0 0

1 1 89,2 15610

1 1 115,8 20265

0 0 0

0 0 0

1 9 610,2 106785

0 0 0

1 1 94,4 16520

0 0 0

4 12 909,6 159180

126 349 1526 770283

1 2 228 39900

1 5 290 50750

4 8 880 154000

2 3 240 42000

1 64,4 11270

1 2 200 35000

4 18 1296 226800

1 168 29400

1 114 19950

1 152 26600

1 202 35350

1 480 23040 veckopendling

1 538 25824 veckopendling

13 44 4852,4 719884

Pendlare, perskm/dygn perskm/ar

pers.km

141 401 6378,4 1490167

2 8
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Data, uppskattnin~ar, beralrnin~ar for varmeat~an~. fastighetsel och nuvarande ventilation

Varmeatgang 1994 1995 Genom- Genom-
MWh verklig normalars- verklig normalars- sniff, sniff, normal-

korrigerad korrigerad verklig arskorr.
Hermelinsskolan 2068 2128,7 1944,1 2075,7 2006,05 2102,2
Bergnasskolan 3963,3 4066,2 3546,7 3773,7 3755 3919,95
Midskogsskolan 1976,6 2007,1 1908,2 2027,3 1942,4 2017,2
Matsal Bocken 485,6 525,3 485,6 525,3
Hajen, Robertsv. 439,5 450,7 458,1 494,6 448,8 472,65
Seminariet 1876,6 1930,9 2023,7 2162,7 1950,15 2046,8

Totalt 10324 10583,6 10366,4 11059,3 10588 11084,1

Totalt, Bergnas. 8007,9 8202 7399 7876,7 7703,45 8039,35
Hermelin, Midsk.

Fastighetsel 1994 1995 Genomsnitt EI kWh/m2 Antal m2 W/m2 med
2000 h/ar

MWh 1994 1995

Hermelinsskolan 534,3 267,15 50,9 50.,9 10497,053
Bergnasskolan for 1996: 1655 84,438776 19600
Midskogsskolan 892,6 921,7 907,15 63,7 65,8 14007,599
Matsal Bocken 122,1 61,05 60,3 2024,8756
Hajen, Robertsv. 449,1 208,6 328,85 146,5 68,1 3063,1424
Seminariet 505,9 511,1 508,5 42,8 43,2 11831,019

Totalt 3952,8 64,77485 61023,688 32,38742

Totalt, Bergn. 3111 70,536777 44104,652
Hermel.Midskogs

Nuvarande venti- Antal Antal Antal kvad- ,4rsvent. Arsvent. Norm- Mots.varme- Elatgang,

lation elever anst. ratmeter pers.norm ytnorm ventilation flSde SFP 2,5 SFP 4

(71/pers.$) (0,351/(m2s) milj. m3/ar miff. m3/ar miff. m3/ar MWh MWh MWh

Bergnasskolan 720 137 21956 189,184464 242,34155 431,52601 2324,84638 299,6708 479,4733

Hermelinsskolan 981 121 10578 243,268704 116,75573 360,02444 1939,63165 250,017 400,0272

Midskogsskolan 1013 173 29028 261,811872 320,39945 582,21132 3136,66351 404,3134 646,9015

Matsal Bocken Hajen

Robertsv. Seminariet 1450 82 10727 338,192064 118,40034 456,5924 2459,89155 317,0781 507,3249

Totalt 4164 513 72289 1032,4571 797,89707 1830,3542 9861,03309 1271,079 2033,727

Totalt, utom Sem. 2714 431 61562 694,26504 679,49673 1373,7618 7401,14154 954,0012 1526,402

Med 2000 h Med 2000h 4491,97817 579,0124 926,4198

per ~r i i stallet for
stallet for 9000 h:
9000 h:

154,28112 833,77785
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Data, u~pskattnin~ar, berakningar for ta~pvattenforbruknin~, solinstralnin~ och livsmedelskon
sumtion

Tappvattenforbrukning, 1994 1995 medelvarde Antal elever Forbrukning
m3 per elev
Hermelinsskolan 6850 7814 7332 981 7,474006
Bergnasskolan 19545 14244 16894,5 720 23,46458
Midskogsskolan 2985 2961 2973 1013 6,21619
Matsal Bocken 0 2574 1450
Hajen, Rutvik 397 750 573,5
Seminariet 4143 3895 4019 1450 2,771724 Matlagning

ingar inte
Totalt: 33920 32238 33079 5614 5,892234

Totalt: Bergnaset, 29380 25019 27199,5 2714 10,02192
Hermelin, Midskogs:

Solinstralning mot horisontell Energi per manad Byggd yta, ar 1997: Byggd yta ar 2000:
yta , medel effekt per dygn, 15000
global straining W/m2 kWh/m2 Energi per ma- Energi per manad, MWh

nad,MWh

Januari 2 1,488 22,32
Februari 21 14,238 213,57
Mars 66 49,104 736,56
April 135 97,2 1458
Maj 198 147,312 2209,68
Juni 236 169,92 2548,8
J uli 218 162,192 2432,88
Augusti 154 114,576 1718,64
September 84 60,48 907,2
Oktober 30 22,32 334,8
November 6 4,32 64,8
December 0,4 0,2976 4,464

Hela aret 0,096218 843,4476 12651,714
(Snitteffekt) Lasarstid: 7655,454

from okt tom mars:
1376,514

kg/cp kg/maltid 525000 mal per ar
Mjol och gryn 17,6 0,016073059 8438,356164
Potatis 62,8 0,057351598 30109,58904
Gronsaker 31,4 0,028675799 15054,79452
Frukt och bar 54,7 0,049954338 26226,0274
Kott och chark 57,1 0,052146119 27376,71233
Fisk och skaldjur 16,8 0,015342466 8054,794521
Agg 11 0,010045662 5273,972603
Mjolk, mejeriprodukter 180 0,164383562 86301,36986
Matfett 18 0,016438356 8630,136986
l5vrigt (socker, kaffe etc) 59,8 0,054611872 28671,23288

509,2 244136,9863
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Bilaga 2: Skolor

1. Laggarbergsskolan, Timra

Om- och tillbyggnad av LM-kola med forskola, bagformigt hus i en waning.
Byggnadsar:1994/95
Vdrmesystem: Solfangare for tappvarmvatten, passiv solvanne, jordvarme for forvarmning av til-
luften, pelletspanna, lagtemperatursystem
Yentilationssystem: Sjalvdragsventilation genom val tilltagen kulvert fdr tilluft saint lanteminer,
varmevaxlare pa franluft i kok.
VA: Kommunalt vatten, sepazeringstoaletter, BDT till kommunalt avlopp, LOD.
Avfallshantering: Sopsortering, kompostering, vaxthus.
Byggmaterial: Skruvade konstruktioner for atervinning, isolering med cellulosafiber, sunda mate-
rial
Ovrigt: Kapslad och jordad el
Arkitekt :Anders Nyquist arkitektkontor genom Anders Nyquist, tel. 060-352 80
Bestallare: Timm kommun
Kontaktperson: Bengt Ostman, rektor, tel. 060-163 334

2. Delsbo Waldorfskola

Skolbyggnad i en waning med tva klassrum.

Byggnadsar: 1983-1985
Yarmesystem: Passiv solvarme genom solrum,
placerad murad kakelugn i sarskilt eldrum
Ventilationssystem: Sjalvdragsventilation
VA:

varmelagring i klinkergoly, vedeldning i centralt

Avfallshantering:
Byggmaterial: Trastomme, isolering med cellulosafiber, sunda material med synligt tra i goly,
vaggar och tak.
Ovrigt: Ett av de tidigaste husen i Sverige dar cellulosafiber anvandes for isolering av vaggarna.
Arkitekt: Mats Wedberg, tel. 0175-311 34
Bestdllare: Byggnadsstiftelsen, Delsbo Waldorfskola
Kontaktperson: Mikaela Watte, tel. 0653-153 70

3. Skonaren -1 S km soder om Norrtdlje

Tillbyggnad av tva klassrum saint grupprurn till LM-skola fran 1960-talet, en waning.

Byggnadsar: 1993
Vdrmesystem:

Ventilationssystem: Flaktforstarkt sjalvdragsventilation, tilluft bakom radiator, hogt i tak, hogt
sittande fonster, uttag av franluft upptill ner till vannegrund, vilket ger varma goly.
VA:
Avfallshantering:
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Byggmaterial: Lattbetong i yttervagg, trastomme och isolering av cellulosafiber i innervaggar och
tak, slitsade gipsplattor for akustikdampning utan mineralull, akustiken ar tankt att ges genom
rummets form. Val av linoleum och farger kunde inte genomforas konsekvent.
Ovrigt: Malsattning att minimera allergirisken. Lag energiforbrukning.
Arkitekt: Johan Schmalensee, tel. 0176-730 50
Bestlillare: Norrtalj e kommun
Kontaktperson: Anders Wedin, tel. 0176-683 37

4. Kungsdngsskolan, Sala

Om- och tillbyggnad med ekologisk malsattning av aldre gyrruiasiekola, tillbyggnaden som en for-
bindelselank i tva vaningar.

Byggnadsar.• 1994/95
Vdrmesystem: Uppvarmning med lagtempererat vannebatteri, genomtankt vanneflode och -
lagring.
Yentilationssystem: Flfiktfdrstarkt sjalvdragsventilation med tilluft genom kalorifemun i kallarva-
rung.
VA: Toalettinstallation forberedd fdr framtid separering.
Avfallshantering: Sopsortering.
Byggmaterial: Isolering med cellulosafiber, naturliga och Sunda material
Ovrigt: Val av torra och kvalitetssakrande byggmetoder.
Arkitekt: Stadion arkitekter gm Bo Martensson, tel. 08-702 14 50. Birgitta Holm arkitektkontor
genom Birgitta Holm, tel. 08-654 54 26, Allmanna WS-byran genom Goran Stalbom, tel. 08-708
85 20
Bestallare: Sala kommun genom Hans Larsson
Kontaktperson: Gunilla Sorbom, rektor, tel. 0224-555 81

5. Strandskolan, Tyreso

Skola i en till tva vaningar, ingar i stadsdelscentrum.

Byggnadsar: Etapp 1 klar hosten 1996.
Varmesystem: Minimering av varmebehovet genom tong stomme.
Ventilationssystem: Arstidsanpassad ventilation med hoga takhojder. Enkel ventilation med tilluft
genom yttervaggsdon som vanner luften, datorstyrda och individuellt reglerbara franluftsflaktar.
Fyrdelade fonster, for att ge variationsmojligheter vid vadring.
VA: Konventionella losningar.
Byggmaterial: Barande yttervaggar fullmurade med tegel, must med kalkbruk for ateranvand-
ning, naturliga och Sunda material.
Ovrigt: Latt utbytbara, skannade elledningar. Fonstren ar hoga for att minsak behovet av elbelys-
ning genom att fora dagsljuset langt in i rummen.
Arkitekt: Birgitta Holm arkitektkontor genom Birgitta Holm, tel. 08-654 54 26
Bestallare: Tyreso koinmun, tekniska kontoret
Kontaktperson: se arkitekt

6. Solvikskolan, Jdrna
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Fyra skolpaviljonger och tva lararhus, gemensamhetshus i befintligt aldre hus. En till tva vaningar.

Byggnadsar: 1983
Ydrmesystem: Anpassning till sodervand sluttning. Vedledning. Solfangare forberedd.
Ventilationssystem: Sjalvdragsventilation.
Installationer: 12 V elnat som delvis laddas med vindsnurra.
VA:
Byggmaterial: Naturliga och Sunda material. Fyra av husen ar lerhusbyggen av olika sammansatt-

ning, de ovriga trahus. Det senaste ar byggt pa murad lecagrund med barande trastomme, yttervagg
av lerputsat tegel med invandig isolering av leichtlehm. Yttertaket ar isolerat med cellulosafibrer.

Ovrigt: Hantverksmassigt kravande snickeridetaljer. Utbyggnad pagan kontinuerligt.
Arkitekt: Mats Wedberg, tel. 0175-311 34
Bestallare: Stiftelsen Solvik
Kontaktperson: Per Ahlbom

7. Karlshovsskolan - Enebymo - nordvdstra Norrkoping

Ombyggnad av aldre skola i tre vaningar med Breda mittkorridorer, saint souterangvaning.

Byggnadsar: 1926, ombyggnad 1992-93
Varmesystem:
Ventilationssystem: Forstarkt sjalvdragsventilation, gamla ventilationskanaler ateranvandes. Luf-

ten forvanns i latt rengoringsbar luftkammare, tas ut med hjalp av franluftsflaktar pa vinden.

VA:
Byggmaterial: Sunda material
Ovrigt:
Arkitel~t.• Dranger & Co arkitektkontor genom Lena Dranger Isfalt och Aina Lundin, tel. 08-665

10 12, Sunda Hus genom P.O. Nyland, ventilation.
Bestallare: Norrkopings kommun
Kontaktperson: Hans Wadskog, Norrkopings kommun, tel. 011-150 000

8. Helliden, Tidaholm

Om- och tillbyggnad (900 resp. 600 kvadratmeter) till folkhogskola ritad av Hans Erland Heine-

man. Den ursprungliga byggnaden med platt tak och invandiga stupror anvandes som bygg-

nadstomt for en nybyggnad med hogt takfall och altre via en ramp av typ hoskulle.

Byggnadsar: (ursprungligen 1960-tal) 1995
Yarmesystem: Tillskottsvazme fran befintlig panna tillfors som luftburen golwarme.
Ventilationssystem: Tilluften till den nya delen fordelas i en tryckkammare som bildas av mellan-
rummet mellan befintligt tak och nytt goly och fdrdelas pa ett stort antal identiska stosar efter lo-
kalernas behov. Aterluften fran den nya och den gamla delen samlas i gnuiden och varmevaxlas i

en serie varmevaxlare tillsammans med varmepump. Ventilationsanlaggningen arbetar utan trum-
system, med tystgaende varmevaxlare och varmepump av Zeilons konstruktion.
Installationer
VA:
Avfallshantering:
Byggmaterial.• Tratakstol, isolering med cellulosafiber, trainredning.
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Ovrigt:
Arkitekt: Lars 1~gren, tel. 0392-211 38, Sten Zeilon, tel. 0418-701 66, ventilation
Bestallare: Hellidens folkhogskola
Kontaktperson: Klas Sjogren, rektor, tel. 0502-106 56

9. Ale gymnasium

Skolbyggnad med en och tva vaningar kring tre triangulara torg.

Byggnadsar: 1994 - 1995
Yarmesystem:
Yentilationssystem: Forstarkt sjalvdrag. "Det ar hogt i tak och belyst genom dorrhoga inatgaende
trafonster med motande bagar. Ventilationen har fdrutsattningar att vara tyst, naturlig och under-
hallsbar. Tilluften kommer via en fullhojds gjuten kulvert (om stor luflvolym valj stort tvarsnitt =
lag lufthastighet =lag ljudiva) stadbar i skolans normala stadrutin (=kanalen stadas varje vecka).
Fran kulverten fors luften upp i tva alldeles raka (lattast att stada) kanaler till ett tilluftsdon under
varje fdnster. Eftersom skolbyggnadens fdnster tar mer an halva murytan saxade over varandra (da
kan kanalen till den ovre vaningen ga alldeles rak). Nar luften kommer in i klassrummet varms den
av 32 elever, lampor och datorer och stravar upp mot taket. Dar firms ett stort hal /med oljefatsstor
ljudfalla) ut till de tre ljusgardama som i sin tur har oppningsbara fonster i 4 riktningar (alltid na-
gon ar i la = sugsidan). Sjalvdrag. Nu fines dock flaktar, en pa tilluften om vi vill trycka luften
over filter for att to bort pollen i allergitider och en for franluft om vi vill atervinna varme vintertid
eller da sjalvdraget blir for starlet (= vintertid). Flaktarna fines anda for att klara teatern och id-
rottshallen."
Installationer
VA:
Avfallshantering:
Byggmaterial: Sunda material.
Ovrigt:
Arkitekt: Wingardhs arkitektkontor, tel. 031-101 370
Bestlillare: Ale kommun genom Runar Everlind.
Kontaktperson: se arkitekt

70. Fredkullaskolan, Kungalv

Byggnad i en vaning fdr tre klassrum, daghemsgrupp och fritidshem.

Byggnadsar: 1991-1992
Yarmesystem: Elpatron med ackumulatortank, vedpanna och solfzngare ar planerade.
Yentilationssystem: Sjalvdragsventilation genom hogt sittande lanterninfdnster (samtidigt god
dagsljusbelysning). Jordledning for tilluft.
Installationer:
VA:
Avfallshantering: Kompostering.
Byggmaterial: "Halsosamma material och farger."
Ovrigt: Rymlig torpargrund. Odling. Foraldramedverkan i planering och bygg~de.
Arkitekt: Christer Nordstrom, tel. 031- 282 864, Klimat Teknologi AB genom Torkel Andersson,
tel. 031- 248 700
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Bestdllare: Byggnadsstiftelsen Kaveldunet.
Kontaktperson: Britt-Marie Rydberg, tel. 0303-268 00

11. Tvarredsskolan - mellan Ulricehamn och Boras

Om- och tillbyggnad av LM-skola och bygdegard i en waning.

Byggnadsar: 1994-1995
Varmesystem: Biopanna for pellets, radiatorer.
Ventilationssystem: Forstarkt sjalvdragsventilation, tilluft via jordledning och rymlig torpargrund,
alternativt don i fasaden. Utvadring via lanterniner.
Installationer:
VA: Konventionellt system.
Avfallshantering: Viss kompostering.
Byggmaterial: Trastomme med visa delay i tegel, cellulosaisolering, sunda material, takpannor av
lertegel.
Ovrigt: Uppfoljning genom inspektionsluckor day isoleringen kan studeras. Odlingaz.
Arkitekt.• Porten Ritare genom Marie Granslandt, tel. 033-412 969, Klimat Teknologi genom Tor-
kel Andersson, tel. 031-248 700. Swetec Konsult genom Hakan Gillbro, tel. 031-122 200, ventila-
tion.
Bestdllare: Ulricehamns kommun, tel~iska kontoret.
Kontaktperson: se arkitekt

72. Stiveskolan, Visby

Skolpaviljong i tva vaningar med lanternin i nocken.

Byggnadsar.• 1996.
T~armesystem: Solpaneler for vannvatten, tong stomme.
Ventilationssystem: Sjalvdragsventilation.
Installationer
VA: Urinseparering, LOD.
Avfallshantering:
Byggmaterial: Murad lattbetong, cellulosaisolering i tak, materialval med hansyn till allergiker.
Ovrigt: Elmiljo: jordad betongarmering, femledade elledningar, vattenledningar av polyeten.
Arkitekt: Visby arkitektgrupp genom Kjell Nyland, Aloe Janson, tel. 0498-284 733
Bestdllare: Fastighetskontoret, Gotlands kommun.
Kontaktperson: Torbjorn Steen, Fastighetskontoret, tel. 0498-269 000.

73. Gardaskolan, Gotland

Nybyggnad av LM-skola med sex klasser i ett plan.

Byggnadsar: 1
Varmesystem: Elvarmeradiatorer, i fdrskolan golwarme typ Legalett.
Ventilationssystem: Forstarkt sj alvdragsventilation, ej varmeatervinning, styrd tilluft via intag
bakom radiatorer, vadringsluckor, oppningsbara takfonster som komplement till franluft via hogt
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placerade kanaler. Reglering med temperatur- resp. Kvalitetsgivare, dessutom manuellt. Central-
dammsugare.
Installationer
VA:
Avfallshantering:
Byggmaterial: Tung stomme, stor volym, inkapslad mineralull i vaggar, cellulosafiber i tak, sunda
material och farger
Ovrigt.• Tilluftsdonen har varit ett dimensioneringsproblem.
Arkitekt: Gute Pro genom olle Jakobsson, tel. 0498-494146
Bestdllare: Fastighetskontoret, Visby genom Carl R. Sanghus, tel. 0498-269 274
KontaktpeYson: Mats Hanell, Sudrets rektorsomrade

74. Risebergsskolan, Malmo

Komplettering av befintlig skola med fyra klassrum i en envaningsbyggnad for lagstadieskola och
fritidshem saint mat- och samlingslokal.

Byggnadsar: 1994
Varmesystem: Fjarrvarmeuppvaimning av tilluft vid behov.
Ventilationssystem: Sjalvdragsventilation med tilluft genom stadningsbar kulvert under mark,
utvadring i ventilationsskorstenar och lanterninfdnster vilka manovreras av larare och elever.
Installationer
VA:
Avfallshantering:
Byggmaterial: Barande tegelvagar med mineralullsisolering, isolering med cellulosafiber i tak,

Sunda material.
Ovrigt:
Arkitekt.• Anders Svensson, White arkitekter, tel. 040-776 90, Svenska landskap genom Ann-Sofa

Hogborg, landskap, Klimattelaiologi och Swetec genom Torkel Andersson och Hakan Gillbro,

ventilation
Bestdllare: Stadsfastigheter, Malmo
Kontaktperson: Lars Hogstrom, Malmo skolor, tel. 040-347 395

1 S. Elias Fries skola, Hyltebruk

Nybyggd skola for fjorton klasser, bestaende av atta envanings trahus forlagda som villor efter en

bruksgata.

Byggnadsar: 1994-1995
Vdrmesystem: Fjanvanne distribueras som golwarme.
Ventilationssystem: Smaskalig mekanisk ventilation.
Installationer
VA: Separeringstoa, egen VA-anlaggning.
Avfallshantering: Kompostering.
Byggmaterial: Naturliga material och farger. Tramobler.
Ovrigt: Skolhusen kan Boras om till bostader vid behov.
Arkitekt: ABAKO arkitektkontor genom Anna Tomquist, och Birgitta Holmstrom, inredning, tel.
031-69 10 10. Landskapsprofilen genom Kerstin Teutsch, landskap, tel. 035-127 767
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Bestallare: Hylte kommun.
Kontaktperson:

16. Torpaskolan

Skolan har 3601ag- och mellanstadielever. Totalrenovering 1992 och 93.

Byggnadsar.~ 1906-1920, renoverad 1992-93
Yarmesystem: Radiatorer under fonster. Termo.statventiler pa ursprungliga radiatorer fran 20-talet.
Ventilationssystem: Nytt luftbehandlingssystem med mekanisk till- och franluft. Krav pa specifik
slakteleffekt under 2,0 kW/(m3/s). Projekterat for tryckfall pa ca 200 Pa. Luften tillfors omblan-
dande. Svart att mata pga lag hastighet. 80 procent uppfattar luften som bra, enligt enkat. Roteran-
de varmevaxlare. Reglering med narvazogivare i klassrummen.
Installationer: Belysningsarmaturer fdrsedda med HF-don. I korridorer och trapphus styrs belys-
ningen med ljusrela och narvarogivare. Manuell installning av belysningsniva i klassrummen.
Horisontell belysningsstyrka 6001ux under armatur och 680 lw~ mellan annaturer. Vertikal belys-
ningsstyrka mellan 320 och 1 000 lux. Installerad effekt ca 10 W/m2. Regleringen anses svaran-
vand.
VA:
Avfallshantering:
Byggmaterial.•
Ekonomi: Merkostnaden for det eleffektiva ventilationssystemet uppskattas till 690 000 lff, utoka-
de elinstallationer for belysning mm: 280 000 iff. Totalt 970 000 kr. Reduceringen av energikost-
naderna for ventilationen ar ca 75 OOO lff per ar och for belysning ca 30 000 kr per ar. Sammanta-

get aterbetalas investeringen pa knappt do ar.
Ovrigt: Man har vid ombyggnaden lagt sarskild vikt vid att behalla den gamla skolans atmosfar
med rymd och ljus och i stor utstracl~ing behallit de gamla materialen tegel och tra.
Arkitekt:
Bestlillare:
Kontaktperson: Carl-Gustaf Vakerius, tel. 036-10 50 00

17. Arn jotskolan, Ostersund

Skolan ar ett fd vardhem med 250 underskoterskeelever, och 5 000 kvadratmeter. Elleverantoren

Jamtlffaft tog initiativet till effektiviseringsatgarderna.

Byggnadsar: Ombyggnad 1993 till 1994
Ydrmesystem: Radiatorer under fonster med termostatventiler. Solayskarmning fines innanfor
fonster av tvaglastyp.
Yentilationssystem: Mekanisk till- och franluft med roterande vannevaxlare. Luften tillfors depla-
cerande via tva don i klassrummets framre del pa var sida om katedern. Flodet kan styras fran ka-
tedern. Dimensionerat for 8 1 per sekund och person. Fonstren kan oppnas for vadring. Pa somma-
ren utnyttjas nattventilation for kylning. Relativt hog ljudniva i korridorer.
Installationer: Belysningsannaturer i klassrum, grupprum mm ar forsedda med HF-don. I korrido-
rer och trapphus styrs belysningen av ljusrela och narvarogivare. Installerad effekt i klassrummen
ar mellan 12 W/m2 och 15 W/m2, och i korridor ca 7 W/m2.
VA:
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Avfallshantering:
Byggmaterial: Yttervaggar av lattbetong.
Ovrigt: Problem att forklara for larare hur ventilationssystemet fungerade. Manga missnojda med
ventilationen, beror mojligen pa att man inte vet hur man reglerar.
Arkitekt:
Bestdllare.•
Kontaktperson: Stefan Ostlund, tel. 063-14 77 61
18. ~sbygdens naturbruksgymnasium/Torstaskolan, Ostersund

Skolan har utbildning inriktad pa jordbruk och djurhallning, for ett hundratal eleven. Den under-
sokta delen av skolan ar helt nybyggd.

Byggnadsar: 1994
Yarmesystem: Golwarme. Treglasfdnster med mycket lagt u-varde.
Ventilationssystem: FTX. SFP-varde 1,4 kW/(m3/s). Tilluftsdonen ar placerade i taket, och ven-
tilationen ar omblandande. Reglering med hjalp av belastningsgivare (blandgasgivare). Givaren
registrerar fdrandringar i luftens sammansattning och luftflodet okay i takt med okad belastning.
Spj allen for reglering av luftflode ar placerade i klassrununen under innertaken och ger upphov till
relativt hog ljudniva da de inte ar fullt oppna. De fiesta nojda med inomhusklimatet enligt enkat.
Installationer: Belysningsannaturer i klassrum mm ar forsedda med HF-don. I komdorer och
trapphus styrs belysningen av ljusrela och narvarogivare. Installerad belysningseffekt ar ca 12
W/m2. Belysningen ar bade direkt och indirekt.
VA:
Avfallshantering:
Byggmaterial: S
Ovrigt.• Relativt stora fonster. Fast solayskannning motverkar hoga rumstemperaturer under
sommaren. En noggrann undersokning av inneklimat och energieffektivisering kommer att genom-
fdras av KTH i ett BFR-projekt.
Arkitekt: D
Bestdllare.• N
Kontaktperson: Jorgen Widegren, tel. 063-14 73 95

78. Stagneliusskolan, Kalmar

Gymnasium fran borj an av 1900-talet, med drygt 1 000 eleven.

Byggnadsar: Renoverad 1992 - 1994
Varmesystem: Nytt vannesystem har installerats. Pumpar i varmesystemet har fdrsetts med varv-
talsreglering. Rorsystem och ventiler har dimensionerats upp for att minska tryckfall och elfdr-
bnzkning. Invandiga gardiner for att forhindra direkt solinstralning.
Ventilationssystem: F Utfornuung for att minimera tryckfall, genom att man valt stone aggregat,
kanalsystem och ventilationsdon. Tryckreglering och varvtalsstyrda flaktar har installerats. SFP
1,7 kW/(m3/s) (malsattningen van SFP pa 1,5). Matning visar att luftutbytet ar bra, men att koldi-
oxidhalten vid nagot enstaka tillfalle overstiger 1 000 ppm med 29 personer i klassrummet. Det
blir vannt i klassrummet under lektionerna. Inga bullerproblem.
Installationer: Belysningsarmaturer i klassrum mm. Han HF-don. Installerad effekt for belysning i
klassrummen ar ca 12 W per kvadratmeter. Medelbelysningsstyrka i klassrummen uppfyller NU-
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TEK:s rekommendationer. Installerad effekt i korridorer: 3 W per kvadratmeter. Medelbelysnings-
styrka, korridorer: 1601ux.
VA:
Avfallshantering:
Byggmaterial: Sten.
Ekonomi: Merkostnad for stone aggregat, uppdimensionering av kanaler och don samt tryckregle-
ring: 622 OOO lff, inkl. projektering. Elfdrbrulaiingen beraknas minska med 155 MWh per ar, vilket

motsvarar ca 100 000 lfl- per ar.
Ovrigt: 80 procent tycker att miljon ar bra, enligt enkat. Nagot samre resultat for luftkvalitet an
for ovriga fragor.
Arkitekt: D
Bestallare: N
Kontaktperson: Sune Johansson, tel. 0480-832 48

19..Iandelskolan, Karlskj-ona

Jandelskolan ar en lag- och mellanstadieskola som bestar av envaningshus med platta tak. Nya

sadeltak har byggts vid renovering for att minska risken for fuktskador (ger ocksa stone utryrrune

for flaktsystemet).

Byggnadsar: 60-talet, renoverad 1994 - 1995
Varmesystem: Radiatorer endast i korridor och

solayskarmande skikt.
vissa hornklassrum. Fonsterglasen fdrsedda med

Ventilationssystem: Fyra luftbehandlingsaggregat, forlagda i vindsutrynune. Dubbla varmevaxlare

som atervinner vanne effektivt, men ger hogt tryckfall och hojer elatgangen. Enbart insektsnat pa

tilluftssidan, inga filter. Central danixnsugningsutrustning i varje del av ventilationssystemet. Luft-

flode pa 2001iter per sekund och klassrum, vilket motsvarar lrnappt 7 liter per person och sekund i

ett fullt klassnun. Sommartid kan luftflodet forceras till ca 300 liter per sekund. Nattflodet ar 120

liter per sekund, eller 60 procent. Uppmatt SFP: 1,5 kW/(m3/s). Luftutbytet ar bra, enligt matning-

ar. Inga klagomal pa Buller, 27 dBA bakgrund i klassrum.

Installationer : Alla belysningsannaturer ar forsedda med HF-don. Belysningen styrs av narvaro-

givare, i klassrummen aven av dagsljuset. Installerad belysningseffekt i klassrunlxnen: 9 W/m2.

Den vertikala belysningsstyrkan i klassnimmen ar nagot lag, 3001ux, belysningen for ovrigt god.

VA:
Avfallshantering:
Byggmaterial: .
Ovrigt:
Arkitekt:
Bestallare: N
Kontaktperson: Rune Tjader, tel. 0455-833 76

20. Jenny Nystromskolan, Kalmar

Nybyggd gymnasieskola, for ca 1000 elever, bl a hotell- och restaurangpersonal. Man haz fdrsokt
minimera den anslutna effekten.

Byggnadsar.• 1992
Ydrmesystem: Vattenburen vanne i radiator- och golwannesystem.
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Ventilationssystem: FTX. VAV-system (variabelt flode). Radialflaktar med bakatbojda skovlar

och remdrift, vissa mindre flaktar med framatbojda skovlar. 200 till 290 lls och klassrum, eller 9
liter per sekund och person. Deplacerande tilluftsdon. Stone aggregat an normalt for att na en lag

specifik flakteffekt. Skolan var fardigprojekterad och ute pa anbudsrakning nar komplettering pa
eleffektiva installationer begardes. Reglerbart luftflode till klassrummen, vilket ocksa minskar

elatgangen for flaktdrift. Narvarogivare i klassrummen saint VAV-spjall pa stanunen till varje

klassrum.

Det forsta driftaret har ventilationen korts kontinuerligt pa fizllt flode for att vadra ut fukt och am-

nen som avges fran byggnadsmaterialet. Nar klassrummen anvands kommer flodet att vara mellan

200 och 2901iter per sekund och klassrum, beroende pa rumstemperaturen. Nar klassrununet irate

anvands ska flodet reduceras till ca 20 procent.
Flaktarna regleras via ledskenor och tvahastighetsmotorer. Flaktarna styrs mot konstant kanaltryck.

Luftflodet ar detsainma sommar som winter.

Tryckfall: 440 Pa i mitt pa tilluftssidan, och 380 Pa i mitt p~ franluftsidan, vilket ar hogt.

Missnoj e med luften, trots hog uppmatt luftvaxling.
Installationef-.• I kyl- och fiysrummen atervinns varmen for att varma tilluften.
VA:
Avfallshantering:
Byggmaterial:
Ekonomi: Merkostnaden for stone aggregat: ca 360 000 kr plus moms. t~rlig kostnadsbesparing pa

ca 35 000 kr per ar.
Ovrigt:
Arkitekt:
BestZzllare:
Kontaktperson: Sune Johanson, Kalmaz kommuns fastighetskontor, tel. 0480-832 48

21. Thorildskolan, Kungdly

Hogstadieskola med 600 elever. Vid en stone upprustning moderniserades ventilationssystemet.

Byggnadsar: 1950-talet, renovering 1992-93
Yarmesystem:
Yentilationssystem: FTX. 2001iter/s, klassrum, vilket motsvarar ca 4 rumsvolymer per tixnme eller

7 liter per sekund och elev. Delta ar 90 procent av maxflodet, sommartid hojs flodet och vintertid

stinks det ti1150 procent av maxflodet. Vintertid kan CO2-halten komma alt overstiga 1 000 ppm i

slutet av lektionerna. Flaktar med bakatbojda skovlar. Frekvensomformare for varvtalsregleringen.
Flaktverkningsgrad pa drygt 65 procent. Narvarostyrning i klassrum. Deplacerande tilluftsdon.
Installationer:
VA:
Avfallshantering:
Byggmaterial: .
Ovrigt.~ Overtryck i byggnaderna vintertid.
Arkitel~t.•
Besttillare: N
Kontaktperson: Hans Janson, Kungalvs kommun, tel. 0303-993 38
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