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Förord 

Växjö kommun, Europas grönaste stad, har satt upp ett mål att till 2020 har minskat 

energiförbrukningen med 20 % jämfört med 1999. Som ett kommunalt fastighetsbolag innebär det 

att vi arbetar intensivt med vårt åldrande fastighetsbestånd.  

Norregårdskolans kök och matsal uppfyllde inte myndighetens krav, samtidigt var hela byggnaden i 

stort behov av en renovering. Skolan hade inte renoverats sedan den byggdes 1972. Vöfab beslutade 

ihop med Skol- och barnomsorgsförvaltningen att göra en stor renovering som skulle ge en 

energismart skola att bedriva modern skolverksamhet i. 

 

Projektledare för renoveringen var Krister Nilsson, Vöfab och för Låganprojektet Bruno Birgersson. 

Energiutredare från Schneider electric anlitades vid projekteringen för att få input på nya 

energismarta tekniklösningar. 

Renoveringen genomfördes som en samordnad generalentreprenad av BRA. 

Renoveringen är finansierad av Växjö kommuns skol- och barnomsorgsförvaltning, totalt gick 

projektet på 95 miljoner kronor. 

 

 

 

 

 

 

LÅGAN-programmet (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett 

nationellt program som drivs av Sveriges Byggindustrier med ekonomiskt stöd av 

Energimyndigheten. LÅGAN syftar till att stimulera energieffektiv ny- och ombyggnad, 

synliggöra marknaden för byggnader med låg energianvändning och bidra till ett brett utbud 

av aktörer som erbjuder produkter eller tjänster för lågenergihus och trygga beställare av 

sådana produkter och tjänster. 

www.laganbygg.se 
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Sammanfattning 

Projektet handlar om renoveringen av en högstadieskola från 1972 för 480 elever. Renoveringen 

omfattade skolans yttre skal samt tekniska system som värme, ventilation och styr.  

Målet med projektet var att minska energiförbrukningen på 180 kWh/m2, år till mindre än hälften, 

som mål sattes 80 kWh/m2, år.  

Arbetet delades upp i två etapper där man delade av skolan så att verksamheten kunde fortgå i delar 

av byggnaden även under byggtiden. 

Ytterväggarnas renovering omfattade tätning av utfackningsväggar mot bärande pelare, 

tilläggsisolering (70-120mm mineralull) samt nya 3-glasfönster. 

Byggnaden har försetts med helt ny luftbehandlingsanläggning med FTX-system och värmecentralen 

byggdes om med värmeväxlare. Belysning styrs via KNX/Dalia genom Lindinvent. Vi har även 

installerat solceller med en effekt på 30 kW som tillgodogörs byggnaden.  

Efter 1 års mätningar efter slutförd renovering kan vi konstatera att energiförbrukningen sjunkit från 

180 till 54 kWh/m2,år graddagskorrigerat. Det är 26 kWh/m2, år mindre än förutsatt mål. Vi tror att 

arbetet med att täta ytterväggskonstruktionen bidrar mycket till detta resultat. Även det faktum att 

vi skapade nya utrymmen för ventilationsaggregat och kanaler.  
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Bakgrund  
Norregårdskolan hade en kostsam och hög energiförbrukning, på 220 kW/m2. Vöfab började med att 

titta på befintlig styrteknik och genom att tidsstyra ventilationen fick man ner förbrukningen till 180 

kW/m2. Längre än så kunde vi inte nå med befintlig byggnad och teknik. Skolans kök och matsal 

uppfyllde inte myndighetens krav, samtidigt var hela byggnaden i stort behov av en renovering då 

den inte renoverats sedan den byggdes 1972. Vöfab beslöt att göra en förstudie utifrån 

energibesparing innan projekteringen av renoveringen påbörjades. 

Utifrån vår förstudie på hur långt det var möjligt att minimera energiförbrukningen i en skola från 

1972 startades denna renovering sommaren 2011. Genom att arbeta med ytskikt och smarta 

energieffektiva fastighetssystem var målet att minska energiförbrukningen med mer än hälften, till 

en nivå under gällande byggnorm. Från 180 till 80 kWh/m2. 

Demonstrationsbyggnaden  
Byggnadsbeskrivning utgångsläge: Högstadieskola för 480 elever.  

Byggnaden är uppförd i två plan med stomme av betongelement och fasadelement av betong. 

Utfackningsväggar mellan bärande pelarkonstruktion med mellanliggande isolering.  

Låglutande tak är utfört av uppstolpade träpaneler med pappbeläggning. Isolering 70-120mm 

liggande på bjälklag. Fönster av 2-glastyp.  

Ventilationssystemet saknar återvinning och drifttidsanpassning saknas. Värmesystemet är original 

från när byggnaden uppfördes 1972, fjärrvärme. 

Yta: 7000 m2 

Energiförbrukning: 180 kWh/m2 

Byggnadsbeskrivning efter ombyggnad: Högstadieskola för 480 elever 

Tak revs under väderskyddande tält. Nytt uppstolpat tak med gånghöjd. Trp-plåt som isolerats med 

300 mm och försetts med papp. 

Utfackningsväggar mellan bärande pelare har lufttätats mot pelare och tilläggsisolerats med  

70-120 mm mineralull. Nya 3-glasfönster med U-värde 1,0 W/m² K 

Nya metallpartier aluminium u-värde 1,0 W/m² K 

Lufttäthetsprov utfördes på del av byggnad 0,4 lps/m² 

Tre nya ventilationsaggregat installerades:  

01-LA01 SPF 2,09, T=11kW F=11kW, 7000/6200 l/s verkningsgrad 69,5% 

01-LA02 SPF 2,27, T=7,5kW F=7,5kW, 4000/4000 l/s verkningsgrad 42% 

01-LA03 SPF 2,15, T=15kW F=15kW, 10800/10800 l/s verkningsgrad 71,4% 

 

För aggregat 01-LA01 och 01-LA03 har ventilationen konstant tilluftsreglering där Lindinvent styr 

tilluftstemperatur och tryckbörvärde. 

Aggregat 01-LA02 har tilluftsreglering samt är tryckstyrt med 3 zoner med temperaturreglering och 

möjlighet till forcering.  

Byggnaden har försetts med helt ny luftbehandlingsanläggning (FTX). Rum/zoner utförs med 

behovsstyrning VAV/RAD typ Lindinvent via närvaro, temperatur och i vissa rum CO2.  
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Roterande värmeväxlare installeras för återvinning. Aggregat för kök och matsal är försett med 

plattvärmeväxlare och komfortkylning av kök med diskrumslokaler. 

Fjärrvärmeundercentralen byggdes om med ny prefabricerad 2-stegs värmeväxlare med pumpar och 
nytt expansionskärl.  
Returen på fjärrvärmens värmeväxlare är seriekopplad med varmvattenväxlaren som förser skolan 
med tappvarmvatten. 
Radiatorventiler byttes mot nya som i huvudsak är elektroniskt styrda.  

Uppvärmning, 800 kW, styrs av en utetemperaturskurva och varmvattnen, 551 kW, med fast 

börvärde.  

Nytt tillagningskök för 650 portioner.  

Kyla, 45 kW, utomhusplacerad vätskekopplad. 

Belysningsstyrning med KNX/Dalia styrt från Lindinvent 

Solceller har installerats med en effekt på 30 kW, där all producerad el tillgodogörs fastigheten.  

 

Projektgenomförande 

Vöfab startade 2008 en förstudie för att ta reda på hur långt det var ekonomiskt möjligt att 

effektivisera energiförbrukningen. Schneider Electric anlitades som energiutredare i förstudien som 

gav ett riktvärde på 80 kWh/m2. 

Vid projektets uppstartsmöte för alla inblandade konsulter deltog även Per Guthagen från Schneider 

Electric, för att ge ny input på energismarta tekniklösningar. Vid mötet kom man fram till att 80 

kWh/m2 skulle vara renoveringens mål för energi. Gruppen beslöt att använda sig av aktiva 

ventilationsdon, närvarogivare för att styra belysning och ha elektriska ställdon på radiatorerna. För 

att få plats med kanalsystemen för ventilationen höjdes taket. En viktig del i renoveringen var att få 

en tätare byggnad, för att få en optimal lösning byggdes en sluten kammare där projektgruppen 

kunde prova fram en metod för att täta väggar och fönster.  

Renoveringen har utförts i två etapper, under hela tiden utom under skollov har verksamheten i 

halva byggnaden varit igång samtidigt. 

Energianvändningen följs upp genom manuella avläsningar av energimätare. Värdena dokumenteras 

i Vöfabs affärssystem med energimodul, Incit, och i en excelfil.  

För att följa upp inomhusmiljön användes Lininspekt där man kan se temperatur, CO2 samt aktuella 

luftflöden. 
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Projekterade värden 
 

Under förstudien anlitades en energiutredare från Schneider electric för 
beräkna minskad energiförbrukning. Energi till uppvärmning 
uppskattades kunna minska med 66% och elenergin med 44%.  Det 
innebär en minskad kostnad med 810 000 kr för energi per år.  
Solceller installerades på taket under hösten 2013, de förväntas kunna 
förse byggnaden med 29,3 MWh/år. 
 

Projekterad energiprestanda     

Energi      

Årlig energiprestanda Uppvärmning  50 kWh/m2 Atemp  

  Fastighetsel 30 kWh/m2 Atemp  

  Varmvatten 5 kWh/m2 Atemp  

  Komfortkyla 10 kWh/m2 Atemp  

  Verksamhetsel 15 kWh/m2 Atemp  

        
Tabell 1: Projekterad energiprestanda.  

 

Mål och utfall energianvändning 

Målet för projektet var att minska energiförbrukningen från 180- till 80kWh/m2, år.  

Efter ett års mätningar blev utfallet 54 kWh/m2, år graddagskorrigerat. Detta jämfört med 

projekterad BBR16 på 100 kWh/m2. 

Anledningen att utfallet blev bättre än beräknat tros ha att göra med att väggarnas täthet var sämre 

än vad som först uppskattats. När ytterväggarna öppnades upp var de nämligen i mycket sämre skick 

än vad man räknat med.  

I energiförbrukningen finns tappvarmvatten inte med då det inte finns några mätdata på detta. Hade 

renoveringen skett i dagsläget hade vi satt separat mätning på tappvarmvatten från kök och från 

övriga tappställen för att kunna se hur mycket som ska påföras verksamhetsel respektive 

fastighetsel. Energin för tappvarmvattnet ligger för närvarande i hela fastighetens uppvärmning men 

finns inte uppmätt för den del som detta projekt berör och undantages därför i denna rapport.  

Vidare uppskattas energiförbrukningen för tappvarmvattnet vara så pass liten att den inte förändrar 

resultaten i stort.  

Solcellsanläggningen har hittills producerat till 29,6 MWh. Denna energi går dels till fastighetsel och 

dels till att minska verksamhetselen.  

 

 

Månatliga mätningar registreras och vi fortsätter utvärdera resultatet.  
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Figur 2: 

Total energianvändning kWh/m
2
, år före och  

efter renovering. (Verkliga värden) 

 

 

 

Figur 1: Energianvändning före och efter renovering. (Verkliga värden.)  

 

 

 

 

 

 

 

Mål och utfall innemiljö 

För att ta reda på vad brukarna ansåg om inomhusklimatet användes Miljöbyggnads 

inomhusmiljöenkät. Vid utvärdering enl. miljöbyggnad räknar man att ≥80 % nöjda brukare ger 

betyget GULD som är högsta möjliga betyg.  

Sammanställningen visar att 4 av 7 frågor som berör inomhusklimatet ligger inom ramen för betyget 

guld och resterande tre ligger strax under på betyg silver. 

Sammanställning följer nedan.  

  



Enkätsvar 

Miljöbyggnads innemiljöenkät för lokalbyggnader 

Miljöbyggnads enkätfrågor för lokalbyggnader

Fråga 1 
Hur tycker du att värmekomforten är i stort vid din personliga arbetsplats 

Fråga 2 
Hur tycker du att luftkvaliteten är i stort vid din personliga arbetsplats? 

Fråga 3 
Besväras du av mögellukt vid din personliga arbetsplats? 
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Miljöbyggnads enkätfrågor för lokalbyggnader

Fråga 4 
Hur tycker du att dagsljuset är i stort vid din personliga arbetsplats? 

Fråga 5 
Hur tycker du att ljudmiljön är i stort vid din personliga arbetsplats? Frågan gäller både ljud 

och ljudnivå. 

Fråga 6 
Har du under de tre senaste månaderna haft hälsobesvär som klåda/sveda/irritation i ögonen, 

irriterad/täppt/rinnande näsa, heshet/halstorrhet, hosta eller torr/rodnande hud i ansiktet och 

som du tror kan bero på innemiljön vid din personliga arbetsplats? 
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Miljöbyggnads enkätfrågor för lokalbyggnader

Fråga 7 
Om du har allergiska besvär som astma, hösnuva, allergiska eksem, hur tycker du att ditt 

allergiska tillstånd förändras när du vistas på din personliga arbetsplats? 

Fråga 8 
På vilket våningsplan ligger din personliga arbetsplats? 

Fråga 9 

Hur gammal är du? 

Fråga 10 

Är du man eller kvinna? 

11 
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Vid undersökningen kunde Vi också koppla de problem som finns till vissa lokaler, det gör att vi kan 

rikta framtida arbeten. Istället för att göra kostsamma helhetsgrepp kan vi fokusera på de lokaler 

som har problem och lösa den problematiken med mindre åtgärder.  

Nedan kan vi se uppmätta temperaturer i fyra rum och konstatera att under årets gång ligger 

temperaturen på mellan 19 och 24 °C, med enstaka topp över och under.  

Allra varmast blir det under sommarmånaderna juni, juli och augusti. Större delen av denna tid är 

dock skolan ej i drift i och med sommarlovet.  

Figur 3: Sammanställning av fyra temperaturgivare under ett år  



Förklaring Kostnad (kr)

Fönster Lägre U-värde 100000

Dörrar

Grundisolering

Takisolering

Väggisolering Extra 120000

Täthet Provning/utförande 250000

Annat: 

Förklaring Kostnad (kr)

Snålspolande

Individuell mätning

Solfångare

Solceller Installation 640000

Annat: 

Förklaring Kostnad (kr)

Verkningsgrad 

Annat: 

Annat: 

Förklaring Kostnad (kr)

Kylsystem

Annat: 

Förklaring Kostnad (kr)

Verkningsgrad Aktiva don 1480000

Annat: 

Annat: 

Förklaring Kostnad (kr)

Vitvaror 

Belysning KNX styrning 248000

Bättre hissar

Styr och övervakning

Annat: 

Total merkostnad 2 838 000

95 000 000

13 591

3,0%

Merkostnader

Total investeringskostnad kr/m2

Total investeringskostnad (hämtas från flik "Systemlösning")

Total merkostnad (%) 

Kyla

Ventilation

Övrigt 

Klimatskärm 

Vatten

Värme

Finansiering

Beräknad total besparing låg på 810 000 kr, använder vi samma kostnader som vid beräkningen 

landar vi på en minskad kostnad på 840 000 kr. Elpriserna har sedan beräkningen minskat och 

därför är den verkliga besparingen något mindre. Merkostnaderna för att göra skolan mer 
energieffektiv beräknas till 3% av den totala byggkostnaden, ca 2,8 miljoner kr. Dessa merkostnader 
anses väl motiverade då de betalas tillbaka inom loppet av 4 år. Därför görs bedömningen att detta 
är lönsamt utan att en fullständig LCC-analys har gjorts.  
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Nyhetsvärde och informationsspridning 

Förstudien av möjlig sänkning av energiförbrukningen samt input från en konsult gällande tekniska 

installationer bidrog mycket till hur projektet utvecklades.  

Framförallt såg vi i projekteringsskedet att för att uppnå önskad effekt skulle vi behöva höja 

takkonstruktionen för att få plats med ett nytt fläktrum och nya ventilationskanaler.  

För att ta reda på en optimal metod för tätning och isolering av väggar och fönsterinstallationer 

byggdes en sluten kammare för provtryckning. I kammaren användes en värmekamera för att 

identifiera bristande konstruktioner och köldbryggor i provväggen.  

Projektet har presenterats i flera olika sammanhang.  

Projektledaren Bruno höll ett föredrag i Energiting sydost 13/11. Vöfab har haft en presentation av 

projektet på hemsidan samt i ett informationsblad. Information om projektet har gjorts vid ett flertal 

tillfällen inom nätverket Goda Hus.  

Det har skrivits en artikel i Lokaltidningen.  

Norregård var med som utställningsobjekt under Earth week. 

Vi har också haft studiebesök från Polen, Vitryssland och Frankrike i byggnaden genom ett samarbete 

med Energikontor Sydost. 
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Diskussion och slutsatser 

Genom projektet har vi uppmärksammat att förstudien och hjälpen från en konsult angående 

tekniska installationer var en av anledningarna till att renoveringen var så framgångsrik.  

Det faktum att vi i renoveringen skapade utrymme för nya fläktaggregat och ventilationskanaler 

genom att höja taket gjorde att vi kunde sätta de dimensioner som gav störst verkan.  

Hade vi använt befintliga utrymmen hade vi inte fått plats med de storlekar som behövs för passande 

luftbehandling och luftflöde.  

Under renoveringen uppfördes ett väderskydd i form av ett tält över byggnaden. I och med att taket 

revs, minskade det risken för att fukt utifrån skulle ta sig in i konstruktionen. 

 

Istället för att använda en standardmetod utfördes täthetsprovningar på en ytterväggkonstruktion 

för att få fram ett optimalt utförande vad gällde tätning och isolering på den faktiska konstruktionen i 

byggnaden. Detta påverkade slutresultatet då väggkonstruktionerna visade sig vara mycket sämre ur 

täthetssynpunkt än vad som först uppskattats.  
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LÅGAN (program för byggnader med mycket LÅG energiANvändning) är ett samarbete mellan 

Energimyndigheten, Boverket, Sveriges Byggindustrier, Västra Götalandsregionen, Formas, 

byggherrar, entreprenörer och konsulter med syfte att öka byggtakten av lågenergibyggnader. 

 

www.laganbygg.se 

 

 

 


