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ABSTRACT  

The purpose of this examination is to see how energy efficiency measures affect peak loads in 

multifamily buildings. In addition, how much of an energy share warm water has in peak 

loads. The Swedish building sector represents 40 % of all energy used. The thesis was 

restricted to multifamily buildings, which is dominated by district heating. The most 

common energy measures to save peak cost and reduce peak loads that are focus in this 

thesis work, e.g. changing windows, isolate walls and attics but also lowering indoor 

temperature. It was assumed in the thesis that the cost of peak loads will increase in the 

future and therefore the choice of energy efficiency measures is important. The calculations 

to determine the effectiveness of the energy measures where done by using hourly 

temperature data from the year 2014 in combination with, known investment costs for each 

energy measure. The only measures that went with profit over a 40-year period was the attics 

isolation and lower indoor temperature. The highest peak load savings in heating was the 

change of windows and wall isolation, but the investment cost was too high to gain a profit. 

The conclusion is that the best energy efficiency measures are attic isolation and lower indoor 

temperature because of its low investment cost and quick payback time, but also effective at 

lowering peak load by reducing the temperature difference between outdoor and indoor 

temperature in multifamily buildings. The analysis of warm water energy's share of the peak 

loads varied much between the 15 given multifamily buildings, where a base load and a peak 

load where compared. The result was between 10-50 % were the difference between the 

buildings warm water energy share off the peak loads. It where concluded that a standard 

value of 20 % would give much inaccuracy in determining the warm water share. It is 

therefore, suggested to use this method to determine the warm water share of the hourly 

peak load.  

Keywords:  Peak loads, energy efficiency measures, multifamily buildings, residential 

sector, Swedish housing, warm water energy share 
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SAMMANFATTNING  

I detta arbete har syftet varit att hitta de vanligaste energieffektiviseringsåtgärderna som görs 

idag i det svenska bostadsbeståndet. Energieffektiviseringsåtgärderna påverkar effekttoppar i 

flerbostadshus och har undersökts. Om det antas att energiprisstrukturen går mot en mer 

effektbaserad taxa kan åtgärderna få större påverkan på energipriset i framtiden. I arbetet 

har varmvattnets andel av timeffekttoppar undersökts, med stöd av energianvändningsdata 

från 15 anonymiserade flerbostadshus med fjärrvärme.    

Energianvändningen i bostadsbeståndet står för ca 40 % av Sveriges energianvändning. Det 

ställs då krav på de lågenergihus som byggs idag och vid renovering av hus att möta Sveriges 

som såväl EU 2020 målet att minska energianvändningen i bostäder genom att 

implementera energieffektiviseringsåtgärder.  

De vanligaste energieffektiviseringsåtgärderna i flerbostadshus har varit isolering av väggar 

och vind, installation av energiglas och frånluftssystem med värmeåtervinning.  En sänkt 

inomhus temperatur har även medtagits. För fastighetsägare av flerbostadshus, där 

energianvändning för uppvärmning och varmvatten domineras av fjärrvärme är 

prisutvecklingen viktig. Om i framtiden ett antagande görs att el och fjärrvärmepriset övergår 

från en energibaserad taxa kr/kWh till en mer effektbaserad taxa kr/kW där kunden betalar 

för de högsta effekttopparna under ett år. I denna studie redovisas det när effekttoppar 

uppstår och vilka energieffektiviseringsåtgärder som påverkar effekttopparna i 

flerbostadshus.  De högsta effekttopparna uppstår oftast under vinterårstiden då 

uppvärmningsbehovet är störst.  

I ett framtaget typbostadshus där de valda energiåtgärderna beräknades, det visade sig att 

energiglas minskar effektbehovet och effektpriset mest, därefter väggisolering med 

mineralull. Emellertid ger energiglas och väggisolerings åtgärderna ger förluster i 

lönsamhetsberäkningen. Det skiljer sig från tilläggsisolering med mineralull av vinden och 

sänkt inomhus temperatur som har en investerings vinst över en 40 års period. I 

beräkningarna användes temperaturdata från år 2012 både på typhuset innan och efter 

implementerad åtgärd. 

En viktig parameter vid minskning av uppvärmningsbehovet är U-värdet. Tilläggsisolering av 

vind samt sänkt temperatur är de åtgärder som rekommenderas då båda påverkar 

effektbehovet och ger en lönsam investering. Åtgärd vid fönster och väggar minskar dock 

uppvärmningsbehovet mest men ger en olönsam ekonomisk investering.  

Varmvattenandelen av den högsta timeffekttoppen över året togs fram genom att jämföra 

baslasten och effekttoppen under dagen då effektbehovet är som högst. Resultatet visade att 

varmvattenandelen av effekttoppen tycks variera mellan ca 10- 50 %. Varmvattenandelen av 

effekttoppen varierar stort och därför föreslås användningen av metoden i detta 

examensarbete istället för ett schablonvärde på 20 % vid undersökning av 

varmvattenandelen av timeffekttoppen.   

 Nyckelord: Effekttoppar, Energieffektiviseringsåtgärder, bostadsbeståndet, 

flerbostadshus, Varmvattnets energiandel 
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

A Area m2 

Ai Area för byggnadens delar mot den 
uppvärmda inneluften. 

m2 

Aom "Sammanlagd area för omslutande 
byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 
inneluft (m2). Med omslutande 
byggnadsdelar avses sådana byggnadsdelar 
som begränsar uppvärmda delar av 
bostäder eller lokaler mot det fria, mot 
mark eller mot delvis uppvärmda 
utrymmen" "(Boverket, 2015 s.229)".  

m2 

Atemp "Arean av samtliga våningsplan, vindsplan 
och källarplan för temperaturreglerade 
utrymmen, avsedda att värmas till mer än 
10 ºC, som begränsas av klimatskärmens 
insida. Area som upptas av innerväggar, 
öppningar för trappa, schakt och dylikt, 
inräknas" "(Boverket, 2015 s.228)". 

m2 

Pupp Effektbehov för uppvärmning W 

Rtilläggsisolering Värmemotståndet isolerings materialet m2*K/W 

Uefter U-värde efter energieffektiviserings åtgärd W/m2*K 

Uföre U-värde före energieffektiviserings åtgärd W/m2*K 

Ui Värmegenomgångskoefficient för 
byggnadens delar 

W/m2*K 

Um Byggnads och lokalers genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient för dess 
byggnadsdelar samt köldbryggor (Boverket, 
2015). 

W/m2*K 

U-värde Värmegenomgångskoefficient W/m2*K 

λ Värmekonduktivitet  W/m*K 

 

  



 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

kWh Kilowattimme 

kWh/m2 Kilowattimme per kvadratmeter 

kWh/m2, år Kilowattimme per kvadratmeter, per år 

VV Varmvatten 

Diva Digitala vetenskapliga arkivet 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Effekttopp En period då effektbehovet för bostaden är högre än normalt. 

Inneluft Luft inne i en lokal. 

Köldbryggor En detalj i konstruktionen av byggnaden som har kontakt med kalla utsidan 
och har en större värmeledningsförmåga. Det är vanligt vid dörrar och 
fönster där karmen har ett högre U-värde. 

Uteluft Luft från eller ute i det fria. 

F-system Frånluftventilation: Ventilationssystem där ventilation förekommer med en 
frånluftsfläkt. 

Fjärrvärme Värmesystem för produktion och distribution av värme till bostäder, lokaler, 
industri, mm. 

FVP-system Frånluftsvärmepump som återvinner inomhusluften i före 
ventilationssystemet i byggnaden innan den släpps ut till uteluften. 

FTX-system Till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning: Ventilationssystem där 
fläktar används till ventilation och värmeåtervinning. 
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1 INLEDNING 

I Sveriges bostadsbestånd ligger fokus på långsiktiga, miljövänliga och hållbara fastigheter i 

både nya samt äldre byggnader. Den hållbara utvecklingen i småhus, flerbostadshus och 

lokaler syftat till att få ner energi- och elförbrukningen och för att minska miljöpåverkan och 

energikostnaderna (Energimyndigheten, 2015). 

I dagens och framtidens bostadsbestånd strävas därför efter låga energikostnader i 

byggnader inom bostadssektorn där småhus, flerbostadshus och kontor ingår. 

Bostadssektorn ställer höga miljökrav och energikrav på de nya byggnader och anläggningar 

vilka byggs idag, samt äldre byggnader och bostäder som byggdes då det inte var lika höga 

energikrav på bygget. För att nå de nya kraven behövs olika energieffektiviseringsåtgärder vid 

eventuella renoveringsprocesser och installationer i Sveriges bostadsbestånd 

(Energimyndigheten, 2015).  

Energikostnaden kommer att utvecklas i framtiden och inte se ut som den gör idag. Detta gör 

det nödvändigt att ta reda på vilka energieffektiviseringsåtgärder som idag görs i byggnader 

och bostäder för att se om dessa åtgärder är ekonomiskt hållbara i framtiden. 

Energipristrenden antar i detta arbete att kostnaden för effekt kommer att stå för en större 

del i energiprisstrukturen än kostnad för energi. Det kan få en inverkan på fjärrvärme- och 

elkostnader och få betydelse för de energieffektiviseringsåtgärder som arbetas med i dagens 

bostadsbestånd, då effekttoppar får en större inverkan på kostnaderna.  

I en bostad kan effekttoppar uppstå då temperaturen utomhus blir låg och 

uppvärmningsbehovet är högt. Varmvattenanvändningen i bostaden används under korta 

perioder under dagen, det kan även ge upphov till effekttoppar.  

1.1 Bakgrund 

I Sveriges bostadssamhälle används kärnkraft och förnybara energikällor för att ge bostäder 

värme, varmvatten och elektricitet ändå krävs det ibland fossila bränslen när effektbehovet 

blir högt under året då effekttoppar uppkommer.  

Bostäder och service står för ca 40 % av Sveriges energianvändning (Naturvårdsverket, 

2015).  Då effektanvändningen blir högre i bostäder har det en inverkan på användning av 

dyra fossila bränslen vilket har ett inflytande på energipriset i bostadsbeståndet. Det för att 

uppnå nationella mål inom energieffektivisering.  Det är då stort fokus i bostadssektorn att 

genomföra energieffektiviseringsåtgärder i så väl nya som gamla byggnader och lokaler för 

att minska energianvändningen och energikostnaderna (Elforsk, 2008) (Bebo, 2013). 
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Det pågår arbete inom bostadssektorn genom energieffektivisering för att minska 

användningen av värme och el, för att i sin tur minska miljöpåverkan och energikostnader 

som i projektet "Halvera mera" där målet var att minska energiprestanda med 50 % i 

flerbostadshus (Bebo, 2013). Då energieffektiviseringsåtgärder på byggnader utförs behövs 

hänsyn tas till energikostnaderna och tänka på lång sikt hur energipriser kommer att 

utvecklas i framtiden. Energikostnaderna antas förändras i framtiden och kostnaden för 

effekt antas få större betydelse än idag. 

I synnerhet då effekttoppar uppstår under året i bostäder kommer effektanvändningen få en 

större inverkan på priset. En sådan prismodell infördes av Sundsvall Energi AB år 2015 för 

fjärrvärme, där effektkostnadsdelen för fjärrvärme höjdes och energiprisdelen sänktes 

(Tjärnberg, 2016). Projektet av Tjärnberg, (2016) visade på en ökad fjärrvärmekostnad om en 

prismodell med kostnad för effekt införs. Det är därför viktigt att ta hänsyn till effekttoppar 

inom bostadssektorn för att uppnå lägre energikostnader i byggnader och lokaler i framtiden. 

Det här arbetet utfördes åt EST som är en akademi på Mälardalens Högskola, där man vill 

undersöka energieffektiviseringsåtgärdernas inverkan på effekttoppar.  I arbetet undersöktes 

åtgärdernas inverkan på fjärrvärmens effektprisdel i flerbostadshus om kostnaden för effekt 

går mot en mer timeffektbaserad taxa. Varmvattenanvändningens andel av timeffekttoppen i 

15 flerbostadshus undersöktes, för att se hur stor inverkan varmvattnet har på 

timeffekttoppen. 

1.2 Problemformulering 

Idag fokuserar de flesta installationer och renoveringar i byggnader på att spara energi men 

inte lika mycket på att minska dagliga effekttoppar. I framtiden som har nämnts innan kan 

det förväntas att kostnaden för effekt kommer öka och effekttoppar får då en större betydelse 

i bostäder. Det får en inverkan på energipriset i framtiden för de 

energieffektiviseringsåtgärder som görs idag i nya energihus och renoveringar i äldre 

byggnader. Det kan innebära att effektpriset för den installationen eller renoveringen som 

gjorts i byggnaden inte blir som först tänkt, då allt fokus låg i att spara energi och inte att 

skära ner kortvariga stora effekttoppar som inte påverkas av energieffektiviseringsåtgärden.  

1.3 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utreda vad som påverkar effekttoppar i 

flerbostadshusets fjärrvärmesystem för uppvärmning och varmvatten. I studien ingår även 

att ta reda på vilka vanliga energieffektiviseringsåtgärder som görs i flerbostadshus idag, och 

hur de påverkar energi- och effektbehovet i flerbostadshus. Även hur dessa åtgärder kan 

komma att påverka fjärrvärmekostnaden i framtiden då det antas att priset för effekt antas 

öka.  
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Studien ska även undersöka vilka perioder under året effekttoppar uppstår och hur ofta de 

kan uppstå genom analys av väderdata och varmvattenanvändning.  

1.4 Frågeställningar 

 Vilka framtida energieffektiviseringsåtgärder är en god investering om vi får en förskjutning 

från en mer energibaserad taxa kr/kWh till en mer effektbaserad taxa kr/kW där effektpriset 

är högre än energipriset? 

 Hur ofta bidrar väderförhållanden till effekttoppar? 

 Vad kan göras för att minska effekttoppar och vilka energieffektiviseringsåtgärder har störst 

inverkan på effekttopparna?  

 Vad kan påverka framtida priser inom el och fjärrvärme? 

1.5 Avgränsning 

I denna utredning av effekttoppar i bostadsbeståndet undersöks enbart flerbostadshus, där 

detta arbete har en bra möjlighet att beröra ämnet effekttoppar och energiprisförändring i 

bostadsbeståndets framtid. Industribyggnader där tung industri genomförs utreds inte. 

Fjärrvärmeanvändning vid uppvärmning och varmvatten, då fjärrvärme är dominant i 

flerbostadshus antas vid beräkningarna.  

Litteraturstudien begränsas genom att undersöka de vanligaste 

energieffektiviseringsåtgärderna och energiförbrukningen samt effekttoppar i bostäder. 

Temperaturdata för energieffektiviseringsåtgärderna begränsas till år 2012 för att matcha 

data från de 15 flerbostadshusen. Temperaturförändring vid beräkning av åtgärderna i 

typbostaden används för varje timme över året.  

Energimätningsdata av 15 flerbostadshus i Västerås och utredningen av varmvattenandel av 

effekttoppen har erhållits från år 2012 där flerbostadshusens karakteristik har 

anonymiserats. 

2 METOD  

2.1 Litteraturstudie 

För att utföra detta examensarbete och uppfylla syftet som ligger till grund för arbetets 

undersökning utfördes en litteraturstudie. I litteraturstudien är syftet att hitta de vanligaste 

energieffektiviseringsåtgärderna och hur de påverkar energianvändningen och effekttoppar i 
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bostadsbeståndet. Databaser som används är främst söktjänsten Diva som är ett arkiv för 

forskningspublikationer och studentuppsatser. 

Litteraturstudien utförs genom att undersöka relevanta källor inom området för 

bostadsbeståndet samt olika energieffektiviseringsåtgärder i bostäderna. Detta för att få en 

förståelse hur området ser ut idag och för underlag till beräkningsdelen samt hur områden 

berörs av förändringar i energikostnaderna i framtiden. Utvecklingen av el- och 

fjärrvärmepriser granskas källkritiskt för att därefter se vad som påverkar priserna i 

framtiden. 

2.2 Tekniska beräkningar 

I de tekniska beräkningar som genomförs hämtas och analyseras väderdata för att se när 

olika vädertyper inträffar under året då det kan uppkomma effekttoppar i bostäder. Data tas 

fram med olika typer av energieffektiviseringsåtgärder och jämförs och beräknas för att se 

hur de påverkar effekttoppar och vilka åtgärder som i framtidens bostadsbestånd är 

lämpligast att genomföra. Väderdata används för skottåret 2012 i Västerås. Medeltemperatur 

för Västerås under året var ca +6,2 °C och en högsta temperatur på ca +27,5 °C samt lägsta 

temperatur på ca - 20,9 °C. 

2.3 Hjälpmedel 

Programmet Excel används för tekniska beräkningar av analyserad data av el- och 

fjärrvärmeprisets utveckling samt analys hur olika energieffektiviseringsåtgärder kan 

påverka effekttoppar. Väderdata hämtas via tjänsten ”Shiny Weather Data” 

(shinyweatherdata, 2016) från SMHI:s databas för att sedan analyseras i Excel. 

2.4 Varmvattnets effektandel av timeffekttoppen 

Metoden som används i arbetet för att analysera hur stor varmvattenandelen är av 

timeffekttoppen, utfördes med faktisk energimätning från 15 flerbostadshus med fjärrvärme 

år 2012 i Västerås. De 15 flerbostadshusen har anonymiserats, på grund av detta saknas det 

beskrivning om flerbostadshusens egenskaper som antal boende och lägenheter vilket kan 

påverka varmvattenanvändningen. 

I utredningen används Excel för att hitta den största timeffekttoppen på året samt en 

basuppvärmningslast. Basuppvärmningen tas fram då varmvattenanvändningen är obefintlig 

och uppvärmningsbehovet för flerbostadshusen antas vara konstant, vilket inträffat under 

natten. Det görs för att analysera hur högt basuppvärmningsbehovet är i flerbostadshusen, 

för att bedöma varmvattenandelen av timeffekttoppen.   
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Den största timeffekttoppen och baslasten analyseras även över månaderna november, 

december, januari, februari och mars då utomhustemperaturen vanligen ligger på en låg 

nivå. 

3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Bostadsbeståndet 

Bostadsbeståndet i Sverige 2015 uppgick till drygt 4.7 miljoner bostäder. Bostäderna är 

uppdelade i 43 % småhus, 51 % flerbostadshus och 6 % specialbostäder och övriga hus. Den 

stora delen av de 4,7 miljoner bostäderna byggdes mellan 1951-1981 då det inte var lika stora 

miljö och energikrav på byggnader som idag. I flerbostadshuset är den genomsnittliga 

storleken på en lägenhet 68 m2 och 122 m2 för småhus (SCB, 2015). 

Det byggs färre nya bostäder idag än för 40 år sedan (SCB, 2015), vilket ger en möjlighet för 

renovering och energieffektiviseringsåtgärder för att inom en snar framtid för att minska 

energianvändningen och energikostnaderna i bostadsbeståndet. 

3.2 Uppvärmning av flerbostadshus och lokaler 

Sveriges befolkning uppgick år 2016 till ca 9.9 miljoner invånare. Drygt hälften av Sveriges 

invånare bor i idag i flerbostadshus. Totala energianvändningen för uppvärmning och 

varmvatten i flerbostadshus uppgick under år 2014 enligt Energimyndigheten (2014) till 24,1 

TWh varav fjärrvärme stod för 22 TWh, vilket innebär att fjärrvärmen står för 91 % av den 

totala energianvändningen i flerbostadshus. El uppvärmning står för 6 % av 

energianvändningen och är en relativt liten del i uppvärmning av flerbostadshus. I lokaler var 

den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten under samma år 20,7 TWh 

varav 16,5 TWh fjärrvärme och 2,9 TWh elvärme (Energimyndigheten, 2014). 

I figur 1 presenteras fjärrvärme som en stor och viktig del för uppvärmning och varmvatten i 

både flerbostadshus och lokaler och har en stor andel av energianvändningen i denna del av 

bostadsbeståndet. Fjärrvärmen har dock en mindre andel i småhus där Elvärme samt ved, 

flis, spån och pellets står för större andelar av uppvärmning och varmvatten 

(Energimyndigheten, 2014). 
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Figur 1: Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i Sverige 2014 

(Energimyndigheten, 2014) 

3.3 Effekttoppar och energianvändning i bostäder 

Energianvändningen i bostäder varierar på grund av olika faktorer under årets dagar, veckor 

och månader. De dagliga rutiner som människor har såsom duscha på morgonen samt 

belysning och värmeanvändning på kvällarna. Det påverkar effektbehovet i flerbostadshus 

och lokaler vilket ger en högre belastning för fjärrvärme- och elproducenten.  Effektbehovet 

öka då i fjärrvärmesystemet och en effekttopp uppstår på morgonen samt även på kvällen då 

folk kommer hem efter arbetet och varmvattenanvändningen ökar (Gadd & Werner, 2013) 

(Bagge, 2007).  

Figur 2 visar ett av de 15 flerbostadshus och dess uppmätta energianvändning varje timme 

över året 2012.  

 

Figur 2: Energimätningsdata för ett flerbostadshus med fjärrvärme i Västerås 

Figur 2 visar att höga effekttoppar uppkommer oftast under året då värmebehovet är som 

högst i flerbostadshuset. Variationen av värmebehovet under året varierar mellan årets 

månader där vinter månaderna december-februari har högst effektbehov och lägst 
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effektbehov under sommarmånaderna juni - augusti. Effektanvändningen ökar då 

uppvärmningsbehovet ökar för bostäder under kalla dagar under hela året. Det beror på 

temperatur skillnaden mellan inomhustemperaturen och utomhus temperaturen och 

bostadens värmeförluster ökar då det är stor temperatur skillnad (Gadd & Werner, 2013). 

Varmvattenanvändningen i flerbostadshuset bidrar även till effekttopp. Varmvattnet används 

dock inte konstat utan används normalt under korta perioder under dagen, där morgonen 

och kvällen normalt har det största effektanvändningen över dagen i ett flerbostadshus 

(Bagge, 2007). 

Varmvattenbehovet är enligt "projektet effektiv" mycket högre i december än i juli vilket 

beror på tappvarmvattenanvändningen i bostaden och att kallvattentemperaturen varierar 

till abonnentcentralen, detta påverkar varmvattenbehovet. Varmvattenbehovet samt 

uppvärmningsbehovet är högst under vintern (Effektiv, 2003). 

3.4 Vanliga energieffektiviseringsåtgärder i bostäder 

Mer än hälften av alla flerbostadshus byggdes mellan 1950-1980 (SCB, 2015). Det flesta av 

dessa byggnader har renoveringsbehov inom en snar framtid. Energimyndighetens 

samarbete med Bebo en beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus gjorde 2013 ett 

projekt "Halvera mera" för att bättra energiprestanda med 50 % i flerbostadshus genom 

renovering och energieffektiviseringsåtgärder (Bebo, 2013). Konceptet kallades rekorderlig 

renovering och gjordes för att uppnå Europarådet samt Sveriges energi- och klimatmål. Det 

så kallade 20-20-20 målet som innebär att energieffektivisering, utsläpp och 

energianvändningen i bostäder ska minska med respektive 20 % till 2020 och halveras till 

2050 i jämförelse med år 1995 (Bebo, 2013).  

I "Halvera mera" arbetet gjordes examensarbetet Energieffektivisering i flerbostadshus av 

Högdal (2013). I examensarbetet visades de vanligaste och populära 

energieffektiviseringsåtgärderna hos fastighetsägare av flerbostadshusen som intervjuades i 

"Halvera mera" projektet (Högdal, 2013). Utöver utbyte av belysning till lågenergibelysning 

där T5-lysrör, kompaktlysrör och LED-lampor främst används för minskad 

energianvändning och elpris, samt injustering av värmesystemet så värme fördelas jämnare i 

byggnaden. En relativt enkel åtgärd som inte gjorts i "Halvera mera" men togs upp i 

avhandling av Lundström (2016) var en sänkt inomhustemperatur. De andra åtgärder som 

fastighetsägarna föredrog som vind- och väggisolering, energiglas och installation av FVP och 

FTX (Högdal, 2013). 

3.4.1 Energiglas och tilläggsisolering av väggar och vind 

En vanlig åtgärd för att minska energianvändningen var tilläggsisolering av vinden där 

material som cellulosa och lösull på 300-500 mm tjocklek användes vid isoleringen. Isolering 

av väggar var en vanlig åtgärd där mineralull på tjocklek 160 mm var vanligast (Högdal, 

2013).  
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Utbyte av fönster till energiglas var den mest populära åtgärden i flerbostadshus. Där ett U-

värde för energiglaset var mellan 0,7-1,2 W/(m2K) (Bebo, 2013). Fönstertekniken för bättre 

värmeisolerande glas har utvecklats det senaste decenniet. Det har medfört en sänkning av 

transmissionsförlusterna genom användning av energiglas (Bebo, 2013).  

Isolering av vind och väggar samt utbyte av fönster är till för att minska 

transmissionsförluster genom att ha en god värmeisolering i byggnaderna. Där ett lågt U-

värde är en viktig del i minskningen av transmissionsförluster genom byggnadens ytor. På 

grund av glasets höga U-värde i förhållande till väggar, golv och tak där U-värdet ligger 

mellan 0,4 - 0,1 W/(m2K) är transmissionen högre per ytenhet än i väggar, golv och vind. 

Fönster är den del av byggnaden där störst transmissionsförluster förekommer (CIT Energy 

Management, 2013). 

3.4.2 Ventilationssystem med FVP och FTX 

Ventilationens uppgift är att föra in tillräckligt med uteluft för att skapa en god inomhusmiljö 

genom att konstant ersätta gammal luft med ny luft i bostaden för att förhindra negativa 

hälsoeffekter (Boverket, 2014a). 

En annan populär energieffektiviseringsåtgärd i "Halvera mera" för flerbostadshus var 

installation av ventilationssystem som från- och tilluft med värmeåtervinning (FTX) och 

frånluftsvärmepump (FVP). Installationernas användningsområde är att återvinna värmen i 

frånluften för att minska värmebehovet för ventilationen i bostaden. Ett FVP system kan till 

skillnad från FTX system användas för att generera både värme till byggnaden och 

varmvatten med ett vattenburet värmesystem (Högdal, 2013). 

I ett FTX system används en värmeväxlare som låter energin i frånluften värma den 

inkommande kalla luften för att minska energin i bostaden. Systemet har möjlighet att 

återvinna mellan 50 % till 80 % av den värme som tillförs luften. (Svenskventilation, 2016). 

Hur stor effektanvändning ett ventilationssystem behöver ha i en byggnad beror på systemets 

verkningsgrad, temperatur skillnaden och vilket flöde systemet kräver. Enligt boverket måste 

ett ventilationssystem ha ett lägsta flöde på 0,35 l/s per kvm golv area om ingen person vistas 

i byggnaden plus 7 l/s per person (Boverket, 2014a). Hur mycket effekt ett F-

ventilationssystem behöver använda under en viss tidpunkt beror till stor del av den rörliga 

temperaturskillnaden över året. 

3.5 Energieffektiviseringsåtgärders inverkan på effekttoppar och 

varmvatten 

Val av energieffektiviseringsåtgärd görs för att eftersträva en minskad energiförbrukning och 

sänkt energikostnad för fastigheten. I projektet "Halvera mera" undersöktes hur stor 

energibesparing per kvadratmeter de vanligaste åtgärderna hade per år och dess totala 

livslängd. I "Halvera mera" framkom att FVP, FTX, fönster och vägg var de åtgärder som gav 
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högst energibesparing. De hade i sin tur högst investeringskostnad vid implementering av 

åtgärderna (Bebo, 2013). 

Effekttoppar uppstår oftast då det är låg temperatur utomhus. I en avhandling gjord av Lukas 

Lundström på Mälardalens högskola undersöktes byggnaders energieffektiviseringsåtgärder 

och deras inverkan på förnybar och resurseffektivt fjärrvärmesystem. I avhandlingen 

undersöktes åtgärder som ventilation med värmeåtervinning och väggisolering. Mätningen 

visade att de båda hade en relativ liten energiskillnad, däremot har åtgärderna en desto 

större skillnad i effekttopp inverkan (Lundström, 2016). Topplastskillnad märks av först vid 

en temperatur på -10°C eller lägre. Där väggisoleringsåtgärd minskar effektbehov med 30 % i 

flerbostadshus jämfört med ventilation med värmeåtervinning, samt bidrar till högre 

effekttoppar på grund av att den ger en sämre effektprofil än en byggnad utan installerat 

värmeåtervinnings system (Lundström, 2016).  

Det kan då konstateras att om priset per dyngmedelseffekt kr/kW antas öka i framtiden och 

effektanvändningen får en större inverkan i energipriset så kan en investering i ett 

värmeåtervinningssystem bli en mindre lönsam investering än först beräknat på grund av 

effektprisökningen i framtiden och att systemet bidrar till höga effekttoppar under kalla 

perioder över året. En investering i väggisolering och energiglas är då att föredra om 

minskning av effekttoppar vid uppvärmning av flerbostadshus är det som eftersträvas. 

De vanliga åtgärderna nämnda i detta avsnitt har dock ingen påverkan på 

varmvattenanvändningen under dagen i en bostad. Användningen av varmvatten varierar 

under dagen beroende på boendes rutiner och har under korta perioder toppar jämfört med 

uppvärmningen som ligger relativt på en jämn nivå jämfört med varmvattenbehovet. 

Varmvattenanvändning är enligt en undersökning av Energimyndigheten (2009) i 44 hushåll 

högre per person/dygn i flerbostadshus än småhus, samt att varmvattenanvändningen är 

normalt högre ju fler boende och lägenheter det finns i flerbostadshuset 

(Energimyndigheten, 2012) (Energimyndigheten, 2009). I flerbostadshus är då varmvattnets 

inverkan på effekttoppen en viktig del.  

3.6 Fjärrvärmeprisstruktur och utveckling 

3.6.1 Prisstruktur 

Fjärrvärmepriset för bostäder, lokaler och andra byggnader som använder fjärrvärme till 

uppvärmning och varmvatten består i huvuddel av en energidel och en effektdel. Andra 

kostnadstillägg som effektivitets- och temperaturtillägg kan komma in i priset beroende på 

vilken ort byggnaden befinner sig i och vem som är fjärrvärmeleverantör. Priset är uppdelat 

så att energianvändningen står för 70 % av fjärrvärmepriset och effektanvändningen står för 

30 % av priset i Göteborg energis fjärrvärmepris (Göteborg Energi, 2016).  

Fjärrvärmens energianvändning är hur mycket värme som används till uppvärmning av 

byggnaden och varmvatten. Energidelen av fjärrvärmepriset varierar över månaderna där 



10 

priset per kWh varierar beroende på månad och årstid (Göteborg Energi, 2016). Vintertid är 

priset högst på grund av att dyrare bränsle måste användas om det blir riktigt kallt då 

efterfrågan av värme ökar kraftigt. Vissa fjärrvärmeleverantörer som Norrenergi varierar 

även energidelen beroende av tiden på dygnet, då ett lägre pris per kWh inträder runt kl. 12-

16 och 23-06 (Norrenergi, 2016). 

Effektdelen av priset baseras på effektbehovet för byggnaderna i fjärrvärmenätet och hur 

mycket värmekapacitet fjärrvärmeproducenten behöver ha i sin anläggning för att möta 

kundernas värmebehov. Effektdelen av fjärrvärmepriset ser lite annorlunda ut mellan olika 

producenter i Sverige. Det utredda företaget har ett effektpris med en fast- och rörligdel 

indelat i olika prisklasser beroende på hur hög dygnsmedeleffekten är hos kunden. Vid en 

hög medeleffekt får kunden ett högre fast pris och lägre rörligt pris jämfört med en låg 

medeleffekt (Göteborg Energi, 2016). 

För att ta fram dygnsmedeleffekten för rörliga delen av priset tar Göteborg Energi (2017) de 

tre största dygnsmedeleffekterna över en 12 månadsperiod. Hedemora Energi (2016) tar de 

två högsta dygnsmedeleffekterna över en rullande tvåårsperiod. Härnösand energi & miljö 

(2015) använder en annan metod för att ta fram effektpriset kallat kategoritalsmetoden. Där 

medelenergibehovet det två senaste åren delas med den uppskattade utnyttjandetiden, som 

väljs beroende på fastighetskategori. I den rörliga delen av priset är det en fördel för kunden 

att ha en lång mätningstid för att komma undan de allra högsta effekttopparna som 

uppkommer över året, där även låga effekttoppar vägs in. Norrenergi använder en 

värmesignatur på byggnader som visar effektbehovet vid utomtemperaturer lägre än 10 ºC 

mellan 1 oktober till 30 april och är underlaget till effektkostnaden (Norrenergi, 2016). 

3.6.2 Prisutveckling och påverkande faktorer 

Fjärrvärmeprisets utveckling påverkas till största delen av bränsleprisets utveckling. I Sverige 

har andelen fossila bränslen i fjärrvärmen sjunkit de senaste 30 åren samtidigt som 

trädbränsle och avfallsbränsle har tagit större del i energiproduktionen av fjärrvärme. Priset 

för fjärrvärme har stadigt ökat från år till år och den förväntas öka även i framtiden 

(Boverket, 2014b) (Svensk Fjärrvärme, 2016b).  

Fjärrvärmepriset påverkas även lokalt från ort till ort då priset bestäms efter lokala ortens 

förutsättningar. Fjärrvärmesystems uppbyggnad har i allmänhet en inverkan på priset där 

små nät med stora avstånd ger oftast högre priser och stora nät med små avstånd mellan 

bostäder ger ett lägre pris (Svensk Fjärrvarme, 2016a).  

3.7 Elprisstruktur och utveckling 

3.7.1 Prisstruktur 

Elkostnaden för en fastighet idag påverkas av de elektroniska apparater som används i en 

fastighet som kyl & frys, ugn, lampor, dator och fläktstyrt ventilationssystem. Elvärmesystem 
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till uppvärmning och varmvatten är störst framförallt i småhus. I flerbostadshus och lokaler 

dominerar fjärrvärme som uppvärmning och varmvatten, elvärmedelen är där mycket liten. 

Elprisets idag hos Mälarenergi har en fast kostnad per månad och en rörligkostnad per 

använd kWh (Mälarenergi, 2015). Elpristrenden idag är att elproducenter, som t ex Karlstads 

El- & Stadsnät, byter till ett annat prissystem där förutom ett fast pris, delas den rörliga delen 

in i överföringsavgift kr/kWh och en effektavgift på kr/kW per månad . Effektavgiften 

debiteras varje månad med hänsyn till den högsta effekten under en timme där en 

höglastavgift läggs till under månaderna november till mars mellan kl. 06-18 på vardagar.  

Prismodellen har Karlstads El- & Stadsnät haft sedan 2013, då infört en effektavgift för 

samtliga kundgrupper, förutom i lägenheter där ingen effektavgift är implementerad 

(Karlstads El- och Stadsnät, 2016b) (Karlstads El- och Stadsnät, 2016a). 

3.7.2 Prisutveckling och påverkande faktorer 

Elpriset för konsumenterna utöver skatter och avgifter betalas ett grundpris utifrån 

förändringar på elmarknaden nordpols spotpris. Spotpriset påverkas av ett antal faktorer så 

som politiska beslut och väderleken under året. Ett torrt och kallt år med lite nederbörd får 

priset att stiga då mindre vatten är tillgänglig för vattenkraften i Sverige och i Norge där 

elhandel är vanligt mellan länderna. Ett vått år med nederbörd och tillrinning till 

vattenkraften sänker priset. Idag ligger priset på omkring samma nivå som för 20 år sedan 

enligt diagram från Svensk energi (Svensk Energi, 2016). 

Utvecklingen av elpriset är svårt att förutspå då spotpriset påverkas av många faktorer. 

Under normala väderförhållanden förväntas dock priset att sjunka något under de närmaste 

åren för att sedan öka efter 2020 (Svensk Energi, 2016).  

4 AKTUELL STUDIE 

4.1 Ett typiskt flerbostadshus 

Ett typiskt flerbostadshus har använts vid undersökning av energieffektiviseringsåtgärdernas 

inverkan på effekttopparna. Flerbostadshus har tagits fram av Anders Nykvist från företaget 

WSP Environmental i Stockholm och användes i examensarbetet av Högdal (2013). Tabell 1 

visar data om typhusets egenskaper och system som använts (Högdal, 2013). Där 

flerbostadshusets ventilationsbehov och uppvärmningsbehov ligger till grunden för ett gott 

inomhusklimat. 
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 Tabell 1: Ett typiskt flerbostadshus och dess karakteristik (Högdal, 2013) 

Byggnadstyp Lamellhus     

Vind 
 

412 m2 

Vägg Tegel 510 m2 

Fönster 2-glas 235 m2 

Våningar  
 

 3 (+ Källare) 
 Lägenheter   15   

Ventilation Frånluftventilation (F)  0,55  m3/s 

Uppvärmd golvarea, [Atemp]   1648 m2 

Uppvärmningsbehov   157 kWh/m2, år 

Elanvändning   22 kWh/m2, år 

Energiprestanda   180 kWh/m2, år 

4.2 Energieffektiviseringsåtgärder i typhuset 

4.2.1 Uppvärmningsbehov och genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten Um 

Effektbehovet för en bostads uppvärmningsbehov tas fram med hjälp av 

transmissionsförluster och ventilationsförluster i bostaden med ekvation 1. Där     är 

byggnadens genomsnittliga U-värde,     är omslutningsarea runt uppvärmda utrymmen 

som lägenheter och källare. Där Tinne är temperaturen inomhus och Tute är den skiftande 

utomhustemperaturen år 2012 i Västerås. Där Q m3/s är luftflödet i bostaden(Boverket, 

2012). Gratisvärme Pgratis från sol och hushållsapparater togs inte med i beräkningen. 

                                                          Ekvation 1 

Omslutningsarean togs fram genom att lägga ihop areorna    på flerbostadshusets fönster, 

vägg, vind, dörrar, källarväggar och golv. U-värdet     hämtades för typbyggnaden från 

examensarbetet av Högdal (2013) och användes för att ta fram byggnadens genomsnittliga U-

värde   .  Köldbryggor förenklades genom att göra ett generellt tillägg på 20 % på     i 

ekvation 2 enligt boverket (Boverket, 2012). 

   
      

   
              

 

    
    Ekvation 2 

4.2.2 Sänkt inomhustemperatur 

En relativt enkel energieffektiviseringsåtgärd är en sänkt inomhustemperatur. En sänkning 

av temperaturen inomhus är både enkelt och väldigt kostnadseffektivt där minimal 

investering behövs för att sänka lägenhetens energi- och effektbehov.  
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Temperaturen inomhus antogs vara 21 grader och jämfördes med en temperatursänkning till 

20 grader med ekvation 1. Utomhustemperaturen hämtades från SMHI databas med tjänsten 

"Shiny Weather data" där temperaturen redovisas för varje timme under ett år. Orten där 

temperaturdata hämtades var Västerås under året 2012. 

4.2.3 Byte till energiglas 

Transmissionsförluster i ett flerbostadshus är störst vid fönster. Byte av fönster till ett lägre 

U-värde har en stor inverkan på byggnadens uppvärmningseffektbehov från timme till 

timme. Det givna U-värdet för typbyggnaden innan åtgärd var 3 W/m2,K för ett 2-glas 

fönster. En jämförelse mellan det gamla U-värdet på 3 W/m2 och installation av energiglas 

fönster med U-värde 0,8 W/m2, K utfördes med ekvation 3. Totala arean av fönstren 

hämtades från typhusdata (Högdal, 2013). "Shiny Weather Data" användes för att få fram 

utomhustemperaturen och inomhustemperaturen antogs vara 21 grader.  

                                     Ekvation 3 

En investering i nya energieffektiva energiglas uppskattas för typhuset till 9700 kr/m2 samt 

byggnadsställning på 190 kr/m2 på typhusets skalyta på 755 m2. Flerbostadshuset har en 

fönsterarea på 235 m2 och kräver en stor investering för fastighetsägaren (Högdal, K.2013).  

4.2.4 Tilläggsisolering av vind och vägg med mineralull 

En minskning av transmissionsförlusterna genom vinden och väggarna fås genom en 

investering i isoleringsmaterial med högt värmemotstånd. Ett vanligt isoleringsmaterial är 

mineralull för vind och väggar. En förbättring av U-värdet efter tilläggsisolering med 

mineralull tas fram genom att identifiera U-värdet före tilläggsisolering och 

värmemotståndet R för materialet som används vid isolering, för att sedan användas i 

ekvation 4 för att ta fram det nya U-värdet efter isolering (Adalberth & Wahlström, 2009). 

      
 

 
     

                  
  Ekvation 4 

Värmemotståndet R för tilläggsmaterial tas fram med ekvation 5 enligt Boverket genom att 

identifiera tjockleken på materialet som används vid isoleringen och dess värmekonduktivitet 

λ W/m, K. Där mineralull har en värmekonduktivitet på 0,037 W/m, K (Boverket, u.å.). 

                  
     

   
 

 
   

   Ekvation 5 

Det nya U-värdet för fönster, vind och väggar användes för att beräkna fram det nya 

genomsnittliga U-värdet Um för byggnaden och för varje energieffektiviseringsåtgärd enskilt. 
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4.2.4.1. Tilläggsisolering av vind 

Isolering av vind med 400 mm mineralull är en relativt billig energieffektiviseringsåtgärd där 

investeringen ligger på 180 kr/m2 för mineralull. Beräkning av effektbehovet innan isolering 

och efter isolering enligt ekvation 6 kan en jämförelse genomföras (Högdal, 2013).  

                                Ekvation 6 

Temperaturen inomhus antogs konstant vara 21 grader över året 2012 med förändrad 

utomhustemperatur över året. 

4.2.4.2. Tilläggsisolering av Väggar 

Väggtilläggsisolering på 100 mm mineralull där en investering och puts på väggen har en 

kostnad på ca 1600 kr/m2 (Högdal, 2013). Effektbehovet innan isolering och efter isolering 

jämförs med förändrat U-värde enligt ekvation 7.  

                                 Ekvation 7 

Väggisoleringen minskar effektbehovet för uppvärmning i byggnad per timme. Temperaturen 

inomhus antogs konstant vara 21 grader över året 2012 med varierande utetemperatur varje 

timme över året. 

4.2.5 Frånluftsvärmepump med återvinning (FVP) 

En installation av en FVP med möjligt effektuttag på ca 11 kW i det typiska flerbostadshuset 

på 1648 m2 golvarea enligt Högdal (2013) ger en värmeåtervinning på ca 44,31 MWh per år. 

Simulationen av Högdal som gjordes visades även att elanvändningen i flerbostadshuset ökar 

med ca 29 MWh per år och är en lönsam investering.  

Enligt Högdal (2013) visar ekvation 8 vilken effektpåverkan en installation av FVP har på 

eleffektbehovet i det typiska flerbostadshuset.  

                                 Ekvation 8 

Ett problem med installation av FVP i en bostad, med ett fjärvärmesystem är att fjärrvärme 

som baslast ersätts. Fjärrvärmen används då som en topplast där bränsleanvändningen i 

fjärrvärmens topplast domineras av fossila bränslen. Det kan leda till ökade fjärrvärmepriser 

(Energihuskalkyl, u.å.). 

Värmeåtervinningen bidrar till ett minskat värmebehov och minskar kostnaden per kr/MWh 

men har knappt någon inverkan på effekttoppen i det typiska flerbostadshuset. 

Elanvändningen ökar vid installationen och bidrar då till högre elenergitaxa kr/kWh och 

eleffekttaxa kr/kW. 
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4.3 Varmvattnets påverkan på effekttoppen i flerbostadshus 

Varmvattenanvändning i bostäder varierar beroende på boendens beteende. 

Uppvärmningsbehov för en bostad är relativt konstant över en dag medans 

varmvattenanvändningen varierar över en dag. Ett schablonvärde för varmvatten är att 

användningen är 20 % av den totala energianvändningen i bostaden (Energimyndigheten, 

2012) (Effektiv, 2003). Schablonvärdet på 20 % tar inte hänsyn till hur stor del 

varmvattenanvändningen är av den totala energin över en timme eller den högsta timeffekten 

över ett år (Energimyndigheten, 2012) (Effektiv, 2003). 

En utredning av anonymiserat data för 15 flerbostadshus och dess energianvändning för år 

2012 görs genom att hitta max energianvändning per timme över året. En uppvärmningsbas 

hittas nattetid, för att se hur stort effektbehovet är för basuppvärmning i flerbostadshusen. 

En uppskattning görs sedan om hur stor del varmvattnet är av toppeffekten, genom att 

jämföra den sökta baslasten med toppeffekten.  

Denna metod att hitta basuppvärmningen används, då varmvattenanvändningen är minimal 

på natten i en lägenhet enligt Energimyndigheten (2009) delrapport "Mätning av kall- och 

varmvattenanvändning i 44 hushåll där varmvattnet används under korta perioder på 

morgonen och kvällen. 

4.4 Ekonomi 

Vid implementering av energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus måste förutom de 

avgörande faktorerna som investering och energibesparing, även kalkylränta, inflation och 

livslängd tas i beräkningen innan installation av åtgärder. I detta arbete används pay-off 

metoden och nuvärdesmetoden med nusummefaktor för att bedöma åtgärdernas lönsamhet. 

4.4.1 Pay-off-metoden 

Beräkningsmetoden pay-off enligt ekvation 9 fokuserar på hur lång återbetalningstiden är 

innan grundinvesteringen är avbetalad. Svagheten i pay-off metoden är att ingen hänsyn tas 

till kalkylräntan. Grundinvesteringen divideras med den besparing i kr som görs vid en 

energieffektiviseringsåtgärds första år. Det för att se hur lång tid det tar innan investeringen 

är återbetald. Pay-off tiden kan jämföras med energieffektiviseringsåtgärdernas livslängd för 

att avgöra om åtgärden är ekonomiskt lönsam (Expowera, 2016a). 

                

              
                    Ekvation 9 

4.4.2 Nuvärdesmetoden med nusummefaktorn 

Vid en investering i energibesparingsåtgärder i bostadsbeståndet vill man ta hänsyn till 

kalkylränta för att se lönsamheten med investeringen över en lång tid. Där antas kalkylränta 

och värmekostnadsökning enligt boverket (2014b). En nusummefaktor enligt ekvation 10 
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använder uppskattade värden för kalkylräntan, värmekostnadsökningen och livslängden för 

att få en summa som sedan multipliceras med fjärrvärmeprisbesparingen första året för 

investeringen. Värdet kan sedan jämföras med investeringskostnaden för åtgärden för att se 

lönsamheten i investeringen (Expowera, 2016b).  

 r = Kalkylränta 

 v = Värmekostnadsökning 

 z = Livslängd 

              
            

            
   Ekvation 10 

4.4.3 Generella antaganden vid ekonomiberäkning 

I ekonomiberäkningarna har generella antaganden tagits från Boverket i tabell 2 för att 

utföra nuvärdesberäkningar i avsnitt (5.5). Det för att göra en bedömning om 

energieffektiviseringarna har en lönsam investering. 

Tabell 2: Generella antaganden vid ekonomiberäkning av energieffektiviseringsåtgärder (Boverket, 
2014b). 

Livslängd klimatskalsåtgärder 40 år 

Fjärrvärmepris 0,8 kr/kWh 

Värmekostnadsökning 2 % % ökning per år 

Kalkylränta 6 %   

5 RESULTAT 

5.1 Valda energieffektiviseringsåtgärder 

I tabell 6 ses vanliga energieffektiviseringsåtgärder, som används i arbetet. En sänkt 

temperatur var inte en vanlig åtgärd i projektet "Halvera mera" men togs även med i 

beräkningen efter studie av Lundströms (2016) avhandling. Ventilation med 

värmeåtervinning är bra på att spara energi dock bidrar det inte till lägre effekttopp i 

flerbostadshuset. Tilläggsisolering av väggar och vind samt byte av fönster minskar 

uppvärmningsbehovet i en byggnad och bidrar inte till en högre effekttopp. Av denna orsak 

används dessa åtgärder i beräkningsresultatet (se avsnitt 3.5). 

Vanliga energieffektiviseringsåtgärder som undersöktes i arbetet var: 

 Tilläggsisolering av vind 

 Sänkt inomhustemperatur 1 °C 

 Tilläggsisolering av väggar 

 Byte av fönster med U-värde 3 till 0,8 
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5.2 Omslutningsarea och Um för typhuset 

I tabell 3 nedan redovisas det typiska flerbostadshusets U-värde och arean för husets alla 

delar som gränsar mot utomhusluften och marken för att beräkna typhusets omslutningsarea 

med data från tabell 3, 1833 m2 och genomsnittliga U-värdet (Boverket, 2013). Det 

genomsnittliga U-värdet (Um) för typhuset beräknades med ekvation 2 till 0,89 W/(m2,K). U-

värdet för huset är högre än de byggnadskrav för nya hus boverket har idag. Där gränsen för 

de genomsnittliga U-värdet ligger på 0,4 W/(m2,K) (Högdal, 2013).  

Källaren ligger under marken på typhuset och räknas in i omslutningsarean. Källaren har en 

area på 412, samma som de 3 våningarna i tabell 1, och är ett uppvärmt utrymme. 

Transmissionsförlusterna bör dock vara annorlunda i källaren än övriga våningarna, då den 

ligger under marken se avsnitt (6.1). 

Tabell 3: Generell information om typhusets klimatskals U-värden och area samt antagna köldbryggor 
och framtagna genomsnittliga U-värde för typhuset (Högdal, 2013) 

Omslutnings area för bostaden & genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Um 

 

  U [W/(m2,K)] Area [m2] 

Vind 0,31 412 

Väggar 0,50 510 

Fönster 3,00 235 

Dörr 2,70 12 

Källarvägg 0-1 0,67 126 

Källarvägg 1-2 0,38 126 

Golv 0,27 412 

Aom 
 

1833 

Antas Köldbryggstillägg på Um 20 % 
 Um 0,89 
 

5.3 Förbättrat U-värde vid tilläggsisolering av vind och väggar 

I tabell 4 ses resultatet av en förbättring i U-värdet med hjälp av mineralullisolering (se 

ekvation 4). Isoleringen bidrar till ett lägre U-värde vid både tilläggsisolering av vind och 

vägg med mineralull, där värmekonduktiviteten och tjockleken för materialet bestämmer 

värmemotståndet(se ekvation 5, avsnitt 4.2.4). Tilläggsisolering av vind ger en större 

minskning av U-värdet än vägg i förhållande till U-värdenas ursprungsvärden. Det på grund 

av att isoleringstjockleken är större vid vindisoleringen.  
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Tabell 4: Resultat av förbättrat U-värde vid isoleringstillägg med mineralull för vind och vägg 

Isolerings tillägg med Mineralull för förbättring av U-värde 
  Vind Vägg   

Värmekonduktiviteten λ 0,037 0,037 [W/m*K]  

Mineralulls isolering tjocklek 0,40 0,10 [m] 

Material värmemotstånd R= d/λ 10,81 2,70 [m2*K/W] 

Uföre 0,31 0,50 [W/(m2,K)] 

Uefter=1/[(1/Uföre)+R] 0,07 0,21 [W/(m2,K)] 

5.4 Energibesparing och effekttoppminskning efter 

implementering av åtgärder 

5.4.1 Energibesparing 

I tabell 5 visar resultatet hur stor energibesparingen är vid enskild åtgärd som fönster, vind 

och vägg har vid förbättrat U-värde. Åtgärden bestod i ett utbyte till energifönster (se 

ekvation 3) och isolering med mineralull vid väggen och vinden (se avsnitt 5.3). Ekvationerna 

i avsnitt (4.2.4 till 4.2.4.2) jämför transmissionsförlusterna före och efter förbättrat U-värde 

(se i bilaga 3 för exempel).  

En implementering av energieffektiviseringsåtgärder ger en stor andel energiminskning, med 

över 70 % för fönster och vind och nästan 60 % vid vägg efter en utförd energieffektivisering 

vid enskild åtgärds jämförelse över år 2012 (se bilaga 3 avsnitt 8.5 ).  

En sänkt temperatur på 1 °C togs fram med ekvation 1 i avsnitt (4.2.1). Resultatet ger oss en 

relativt hög energibesparing för att vara en relativ enkel och lågkostnadsåtgärd. Se bilaga 2 

för resultat av sänkt temperaturskillnad med ekvation 1 för varje timme över år 2012. Sänkt 

temperatur ger oss en värmebehovminskning på 7 % i det typiska flerbostadshuset. Det ligger 

i samma nivå som avhandlingen av Lundström (2016) där värmebehovet minskade med 6 % 

(Lundström, 2016). 

Tabell 5: Enskildåtgärds energibesparings jämförelse före och efter åtgärd år 2012 

Energibesparings jämförelse mellan enskilda åtgärder 

  

Sänkt temperatur  
Fönster före 
och efter åtgärd 

Vind före och efter 
Tilläggsisolering 

Väggar före och efter 
Tilläggsisolering 1 [˚C] 

Energibesparing [kWh, år] 19 532 67 250 12 593 19 281 

Uföre [W/(m
2
,K)] - 3 0,31 0,5 

Uefter [W/(m
2
,K)] - 0,8 0,07 0,21 

Andel energibesparing 
efter åtgärd 7 % 73 % 77 % 58 % 
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Resultatet i tabell 5 visar energibesparing mellan varje enskild åtgärd, jämfört med ingen 

åtgärd.  

I tabell 6 används det förbättrade U-värdet för fönster, vind och vägg för att beräkna ut ett 

nytt Um i avsnitt 4.2.1 efter implementering av en åtgärd och dess inverkan på energibehovet i 

det typiska flerbostadshuset (se ekvation 1). Genomsnittliga U-värdet Um, före representerar U-

värde för huset innan implementerad åtgärd. Resultatet i tabell 6 visar att byte av fönster, ger 

störst energibesparing och har i sin tur störst påverkan på energibehovet för hela typhuset. 

Fönsteråtgärden ger den största sänkningen av typhusets U-värde medans tilläggsisolering 

av väggar och vind ger en lägre inverkan på Um, efter och det totala energibehovet (se bilaga 2).  

Tabell 6: Total energibesparing år 2012 vid förbättrat genomsnittligt U-värde för typhuset vid 
implementering av energieffektiviseringsåtgärd 

Förbättrat U-värde på typhuset vid implementering av åtgärder 

  
Nytt fönster 
U=0,8 

Tilläggsisolering av 
vind 

Tilläggsisolering av 
vägg 

Um, före [W/(m
2
,K)] 0,89 0,89 0,89 

Um, efter [W/(m
2
,K)] 0,55 0,83 0,8 

Energibesparing [kWh, år] 80 700 15 111 23 137 
Andel energibesparing vid 
implementering 27 % 5 % 8 % 

 

I tabell 7 nedan redovisas resultatet av den totala energianvändningen före och efter 

implementering av energieffektiviseringsåtgärder i det typiska flerbostadshuset. De visar att 

fönsteråtgärden ur ett energibesparingsperspektiv sparar mest energi, därefter väggisolering, 

sänkt temperatur och vindisolering. Se avsnitt (6.1) för eventuella osäkerheter.  

Tabell 7: Energianvändning över året 2012 före och efter implementering av 
energieffektiviseringsåtgärder 

Energieffektiviseringsåtgärder Summa kWh, per år 

Ingen åtgärd i typhuset 298 558 

Tilläggsisolering av Vind 283 447 

Sänkt temperatur 1 °C 279 026 

Tilläggsisolering av Väggar 275 421 

Byte av fönster 217 858 

5.4.2 Effekttoppminskning 

I tabell 8 nedan urskiljs hur stor inverkan energieffektiviseringsåtgärderna har på 

timeffekttoppen, i det typiska flerbostadshuset (se bilaga 2 avsnitt 8.4). Resultatet visar det 

högsta timeffektbehovet över året 2012 och flerbostadshusets minskade 

uppvärmningseffektbehov efter implementering av åtgärder i tabell 7. Utifrån ett 

effektminskningsperspektiv är byte av fönster den optimala åtgärden, där uppvärmningens 

effekttopp minskar med 27 %.  Det kan konstateras att effektbehovets minskning har en lika 
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stor andelsminskning som energibesparingen i tabell 6. Det eftersom energi är effektbehovet 

över en tidsperiod. 

Tabell 8: Effekttoppminskning i typiska flerbostadshusets uppvärmningsandel år 2012 

Åtgärder i typiska flerbostadshuset Timeffekttopp Effekttoppsminskning 

Timeffekttopp i typhuset 96,2 0 % 

Sänkt temperatur 1 [˚C] 93,9 2 % 

Tilläggsisolering av vind 91,3 5 % 

Tilläggsisolering av väggar 88,7 8 % 

Energiglas fönster 70,2 27 % 

5.5 Energieffektiviseringsåtgärder investering och avbetalning 

5.5.1 Investering 

I tabell 9 ses ur ekonomisk synpunkt att en investering i tilläggsisolering av vind och sänkt 

temperatur är den optimala investeringen. Vindisolering har en relativ låg investering per 

areaenhet och en sänkt inomhustemperatur med 1 ˚C är minimal.  Investering av nya fönster 

med U-värde 0,8, samt puts och tilläggsisolering av vägg har en hög investeringskostnad, för 

det typiska flerbostadshuset per areaenhet (Högdal, 2013). Övrig kostnad se avsnitt (4.2.3) 

för fönster. 

Tabell 9: Erhållna investeringskostnader för energieffektiviseringsåtgärder (Högdal, 2013). 

Effektiviseringsåtgärder Area [m2] Investeringskostnad [kr/m2] Övrig kostnad Total investering 

Sänkt temperatur 1 [˚C] 0 0 0 0 

Nytt Fönster 235 9 700 143 450 2 422 950 

Tilläggsisolering av Vind 412 180 0 74 160 

Tilläggsisolering av Väggar 510 1 600 0 816 000 

5.5.2 Avbetalning 

Till skillnad från en sänkning av inomhustemperaturen där kostnaden är minimal, om 

temperaturen kan kontrolleras i lägenheten, behövs en investering för att implementera nya 

fönster samt tilläggsisolering av vind och väggar. Tabellen 10 nedan visar att en investering i 

nya fönster och isolering av väggar inte är lönsam i typhuset. Tilläggsisolering av vind med 

mineralull är lönsam och har en relativt kort återbetalningstid jämfört med fönster och 

tilläggsisolering av vägg, om livslängden för klimatskalsåtgärderna är 40 år enligt boverket 

(2014b). En beräkning med pay-off metoden visade att vind har en kort återbetalningstid 

jämfört med väggar och fönster.  
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Tabell 10: Nuvärdesberäkning med nusummefaktorn och Pay-Off metod beräkning 

Förbättrat U-värde på huset 
    

 
Fönster Vind Väggar 

Sänkt temperatur 
1 °C 

Nuvärdesberäkning med nusummefaktor 
    Nusummefaktor 19,8 19,8 19,8 19,8 

Värmekostnadsbesparing [kr, per år] 64 802 12 134 18 579 14 595 

Summa besparat [kr, 40 år] 1 282 618 240 170 367 728 288 867 

Besparing [kr] – 1 140 332 166 010 – 448 272 288 867 

Pay-off metod [år] 37,4 6,1 43,9 - 

 

I tabell 10 ovan togs nusummefaktorn fram med ekvation 10 i avsnitt (4.4.2). 

Värmeenergibesparing har tagit fram med fjärrvärmepriset kr/kWh i tabell 2 och 

energibesparing i tabell 6. Sedan multipliceras nusummefaktorn med 

värmeenergibesparingen och jämföra resultatet med investeringen i tabell 9. 

Värmeenergibesparingen har antagits för temperaturintervallet över 2012.  

Energibesparingens andel antas vara konstant över 40 år, beräkningen tar endast hänsyn till 

temperaturförändringar under år 2012.  

5.6 Effektiviseringsåtgärders inverkan på 

uppvärmningseffekttoppar 

I tabell 11 har en beräkning gjorts med enbart effektpriset hos Göteborg Energi (se bilaga 1). 

Det för att se hur stor inverkan effektpriset har vid olika antagna dygnsmedeleffekter och 

timeffekter, vid de olika energieffektiviseringsåtgärderna (se bilaga 2). Resultatet av 

beräkningen visar att byte av fönster är den optimala åtgärden för att minska effekttoppar i 

uppvärmningen för flerbostadshuset.  

I tabell 11 tas fler antal dygnsmedeleffekter och timeffekter med i effektpris beräkningen. 

Resultatet visar att ett lägre pris uppstår då fler antal dygn och timmar används i beräkning 

av medelvärdet. Göteborg Energi har en prismodell med effektpriset på 3 dygnsmedeleffekter 

och tar dess medelvärde (se bilaga 1). Det kan konstateras om effektmodellen byts mot 

timeffektpris istället för dygnsmedeleffekt kommer priset för flerbostadshuset att öka.  
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Tabell 11: Effektprisberäkning av uppvärmningsdelen för typhuset med olika antal dygnsmedeleffekter 
och timmedeleffekter för Göteborg Energis energiprisstruktur 

Dygnsmedeleffekt             

Antal dygn i 
medeleffekten 

Ingen 
 åtgärd 

Sänkt temperatur 
 1 °C 

Byte av 
 fönster Vindisolering Väggisolering   

1 70 644 69 038 53 849 67 499 65 829 kr, per år 

2 69 567 67 960 53 062 66 476 64 835 kr, per år 

3 68 569 66 963 52 334 65 529 63 915 kr, per år 

4 68 014 66 407 51 929 65 002 63 402 kr, per år 

5 66 835 65 229 51 069 63 883 62 315 kr, per år 

  
      Timmedeleffekt 
      Antal timmar i 

medeleffekten 

Ingen 
åtgärd 

Sänkt temperatur 
1 °C 

Byte av 
fönster Vindisolering Väggisolering 

 1 75 826 74 219 57 630 72 419 70 609 kr, per år 

2 75 585 73 978 57 454 72 190 70 387 kr, per år 

3 75 505 73 898 57 395 72 114 70 313 kr, per år 

4 75 344 73 737 57 278 71 961 70 164 kr, per år 

5 75 248 73 641 57 208 71 870 70 075 kr, per år 

 

I tabell 12 visas resultatet hur implementering av åtgärder påverkar effektpriset, jämfört om 

ingen åtgärd utförs. Den använda effektprisstrukturen är från Göteborg Energi med de 3 

högsta dygnsmedeleffekterna(se bilaga 1). Effektkostnaden för ingen åtgärd har jämförts med 

åtgärderna från tabell 11. Det har sedan gjorts en nuvärdesberäkning som i tabell 10. 

Resultatet visar att fönster är den åtgärd på typhuset som har störst effektkostnadsbesparing 

vid beräkningen med hjälp av generella antaganden från tabell 2 för typhusets 

uppvärmningsdel. 

Tabell 12: Effektprisbesparing år 2012 vid implementering av klimatskalåtgärder över sin livslängd  

Effektpris besparing efter implementerad åtgärd 3-dygnsmedeleffekt 

 

Sänkt 
temperatur 

 1 [˚C] Nytt Fönster Vindisolering Väggisolering 

Dygnsmedeleffekt besparing kr, per år 1 607 16 235 3 040 4 655 

Dygnsmedeleffekt besparing kr, 40 år 22 502 244 274 45 740 70 034 
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5.7 Varmvattenanvändningens inverkan på effekttoppar i 15 

flerbostadshus  

5.7.1 Högsta effekttoppen över året 2012 

I tabell 13 visas resultatet av den använda metoden för att uppskatta varmvattnets andel av 

de högsta timeffekttopparna, för 15 flerbostadshus med fjärrvärmesystem i Västerås år 2012. 

Resultatet tycks visa att flest effekttoppar i flerbostadshusen uppstår i februari, december och 

november vilket omfattar vintertid, då det oftast är låga temperaturer utomhus och hög 

varmvattenanvändning se avsnitt (3.3). Den använda metoden visar att varmvattnets andel 

av timeffekttoppen varierar relativt stort, under de analyserade perioderna november till 

mars (se tabell 13-19).  

Den lägsta uppmäta varmvattenanvändningen av flerbostadshusen var 9 % och den högsta 47 

% av den högsta timeffekttoppen. Det kan bero på ett antal faktorer som hur många 

lägenheter det finns i respektive flerbostadshus och hur många människor det bor per 

lägenhet. Boendens dagliga rutiners inverkan på varmvattenanvändning kan även vara en 

orsak till variationerna över månaderna. 

I tabellerna 13-19 nedan är en röd text på datumen en indikation att dagen är en helgdag 

(lördag-söndag). 

Tabell 13: Flerbostadshus och högsta effekttopp över året 2012 och varmvattenandel av effekttoppen 

Flerbostadshus °C 
Timeffekttopp 

 [kW] Datum  Tid 
Baslast 
[kW] 

Varmvatten 
 [kW] AndelVV av effekttopp 

543 -17,6 160 2012-02-04 10 120 40 25 % 

544 -17,6 260 2012-02-04 10 230 30 12 % 

545 -15,9 210 2012-02-04 11 170 40 19 % 

546 -16 210 2012-02-10 07 160 50 24 % 

547 -15,9 130 2012-02-04 11 90 40 31 % 

548 -17,6 310 2012-02-04 10 210 100 32 % 

565 -18,7 410 2012-12-03 23 320 90 22 % 

566 -18,9 240 2012-02-04 19 190 50 21 % 

567 -14,6 250 2012-02-04 18 220 30 12 % 

568 -17,6 160 2012-02-04 10 135 25 16 % 

569 -8,1 170 2012-10-25 07 90 80 47 % 

570 -19,7 193 2012-02-04 08 165 28 15 % 

571 -17,6 280 2012-02-04 10 230 50 18 % 

572 -14 150 2012-12-03 12 120 30 20 % 

573 -16 170 2012-12-09 13 155 15 9 % 

 



24 

5.7.2 Effekttopp för november 2012 

I tabell nedan visas effekttoppen för november månad. Varmvattenandelen varierar ganska 

stort jämfört med tabell 13. Metoden som används vid framtagna effekttoppar över november 

är att jämföra baslasten mot högsta effekttoppen. Varmvattenandelen av timeffekttoppen i 

flerbostadshusen, tycks variera mellan 18 - 50 %. 

Tabell 14: Flerbostadshus och högsta effekttoppen i november månad år 2012 och varmvattenandelen 
av effekttoppen 

Flerbostadshus °C 
Timeffekttopp 

 [kW] Datum  Tid 
Baslast 
[kW] 

Varmvatten 
 [kW] AndelVV av effekttopp 

543 -2,1 110 2012-11-30 11 70 40 36 % 

544 -0,7 180 2012-11-09 16 130 50 28 % 

545 -1,4 140 2012-11-08 22 110 30 21 % 

546 -2,3 140 2012-11-30 09 100 40 29 % 

547 -5 100 2012-11-28 08 50 50 50 % 

548 -5 200 2012-11-09 08 130 70 35 % 

565 0 290 2012-11-28 22 190 100 34 % 

566 -3,4 160 2012-11-30 17 120 40 25 % 

567 -3,4 180 2012-11-30 17 130 50 28 % 

568 -3,5 110 2012-11-13 08 80 30 27 % 

569 1,7 120 2012-11-06 19 80 40 33 % 

570 -2,3 136 2012-11-30 10 102 34 25 % 

571 -3,8 200 2012-11-09 09 150 50 25 % 

572 0,6 110 2012-11-09 12 80 30 27 % 

573 -5 110 2012-11-09 08 90 20 18 % 
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5.7.3 Effekttopp för december 2012 

Tabellen nedan visar som i föregående tabell den framtagna effekttoppen, baslasten och 

varmvattenandel för de 15 olika flerbostadshusen. Jämförelse med tabell ovan visar att 

varmvattenandelen sjunker för 12 av det 15 flerbostadshus, då utomhustemperaturen för 

timeffekttoppen är högre i december än november. Resultatet visar att andelen varmvatten 

av timeffekttoppen, tycks variera mellan 8 - 41 %. 

Tabell 15: Flerbostadshus och högsta effekttoppen i december månad år 2012 och varmvattenandelen 
av effekttoppen 

Flerbostadshus °C 
Timeffekttopp 

 [kW] Datum  Tid 
Baslast 
 [kW] 

Varmvatten 
 [kW] AndelVV av effekttopp 

543 -16,5 140 2012-12-03 06 120 20 14 % 

544 -16,8 240 2012-12-03 10 220 20 8 % 

545 -18,9 180 2012-12-09 10 150 30 17 % 

546 -14,9 200 2012-12-04 07 160 40 20 % 

547 -18,5 130 2012-12-13 10 80 50 38 % 

548 -17,3 290 2012-12-09 11 200 90 31 % 

565 -18,7 410 2012-12-03 23 320 90 22 % 

566 -12,6 240 2012-12-13 17 180 60 25 % 

567 -11,3 250 2012-12-13 20 205 45 18 % 

568 -17,7 160 2012-12-13 11 120 40 25 % 

569 -8,1 170 2012-12-01 22 100 70 41 % 

570 -19,2 187 2012-12-09 09 155 32 17 % 

571 17,3 280 2012-12-09 11 220 60 21 % 

572 -14 150 2012-12-03 12 120 30 20 % 

573 -16 170 2012-12-09 13 155 15 9 % 
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5.7.4 Effekttopp för januari 2012 

Tabell 16 visar varmvattenandelen av effekttoppen över januari. Resultatet av metodanalysen 

visar att varmvattenandelen av timeffekttoppen i januari, tycks varierar mellan 17 - 38 %. 

Variationen av varmvattenandelen har inte lika stor variation i januari som för november och 

december.   

Tabell 16: Flerbostadshus och högsta effekttoppen i januari månad år 2012 och varmvattenandelen av 
effekttoppen 

Flerbostadshus °C 
Timeffekttopp 

 [kW] Datum  Tid 
Baslast 
 [kW] 

Varmvatten 
 [kW] AndelVV av effekttopp 

543 -7,8 120 2012-01-08 10 90 30 25 % 

544 -10,2 210 2012-01-09 10 175 35 17 % 

545 -9,9 170 2012-01-21 10 130 40 24 % 

546 -9,9 190 2012-01-21 10 130 60 32 % 

547 -12,6 120 2012-01-30 08 75 45 38 % 

548 -12,2 260 2012-01-30 07 180 80 31 % 

565 -2,5 320 2012-01-15 13 210 110 34 % 

566 -2,8 200 2012-01-24 17 130 70 35 % 

567 -8,5 210 2012-01-21 11 190 20 10 % 

568 -8,9 140 2012-01-09 11 110 30 21 % 

569 -5,4 130 2012-01-29 10 105 25 19 % 

570 -6,2 164 2012-01-07 11 105 59 36 % 

571 -12,8 250 2012-01-21 07 200 50 20 % 

572 -7,7 120 2012-01-09 12 95 25 21 % 

573 -11,1 130 2012-01-09 08 100 30 23 % 
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5.7.5 Effekttopp för februari 2012 

Varmvattenandelen av effekttoppen i tabell nedan, visar att variationen inte är lika stor som i 

november och december i avsnitt (5.7.2 - 5.7.3). Varmvattenandelen variera i februari månad 

mellan 12 - 32 %. Resultatet i tabell 13 jämfört med tabell 17 nedan, visar att den högsta 

timeffekttoppen för år 2012 för flerbostadshusen, uppkommer i februari då låg 

utomhustemperatur uppstår.  

Tabell 17: Flerbostadshus och högsta effekttoppen i februari månad år 2012 och varmvattenandelen av 
effekttoppen 

Flerbostadshus °C 
Timeffekttopp 

 [kW] Datum  Tid 
Baslast 
 [kW] 

Varmvatten 
 [kW] AndelVV av effekttopp 

543 -17,6 160 2012-02-04 10 120 40 25 % 

544 -17,6 260 2012-02-04 10 230 30 12 % 

545 -15,9 210 2012-02-04 11 170 40 19 % 

546 -16 210 2012-02-10 07 160 50 24 % 

547 -15,9 130 2012-02-04 11 90 40 31 % 

548 -17,6 310 2012-02-04 10 210 100 32 % 

565 -19,7 400 2012-02-04 20 330 70 18 % 

566 -18,9 240 2012-02-04 19 190 50 21 % 

567 -14,6 250 2012-02-04 18 220 30 12 % 

568 -17,6 160 2012-02-04 10 135 25 16 % 

569 -18,6 160 2012-02-04 09 140 20 13 % 

570 -19,7 193 2012-02-04 08 165 28 15 % 

571 -17,6 280 2012-02-04 10 230 50 18 % 

572 -18,9 140 2012-02-04 12 120 20 14 % 

573 -12,4 150 2012-02-09 08 125 25 17 % 
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5.7.6 Effekttopp för mars 2012 

Den sista undersökta månaden med metoden för att identifiera varmvattenandelen av 

timeffekttoppen var mars. Varmvattenandelen varierar mellan 17 - 45 % och är relativt stor, 

jämfört med februari och januari. 

Tabell 18: Flerbostadshus och högsta effekttoppen i mars månad år 2012 och varmvattenandelen av 
effekttoppen 

Flerbostadshus °C 
Timeffekttopp 

 [kW] Datum  Tid 
Baslast 
 [kW] 

Varmvatten 
 [kW] AndelVV av effekttopp 

543 -4,5 90 2012-03-04 10 70 20 22 % 

544 -7,9 180 2012-03-06 08 150 30 17 % 

545 -3,3 160 2012-03-05 21 125 35 22 % 

546 5,1 130 2012-03-10 10 80 50 38 % 

547 -4,5 100 2012-03-04 10 55 45 45 % 

548 -9,9 230 2012-03-06 07 150 80 35 % 

565 -5,5 300 2012-03-04 20 220 80 27 % 

566 -6,7 180 2012-03-04 21 130 50 28 % 

567 -9,9 210 2012-03-06 07 160 50 24 % 

568 -4,7 120 2012-03-07 08 90 30 25 % 

569 -2,9 120 2012-03-07 09 100 20 17 % 

570 -7,9 148 2012-03-06 08 105 43 29 % 

571 -9,8 220 2012-03-06 06 170 50 23 % 

572 -6,5 120 2012-03-05 09 95 25 21 % 

573 -3,6 120 2012-03-05 20 100 20 17 % 
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5.7.7 Medeleffekten av toppeffekterna 

I tabellen nedan används varmvattenandelen över de analyserade månaderna med ett 

medelvärde av varmvattnets andel av effekttoppen. Tabellen visar att varmvattenandelen 

varierar beroende på flerbostadshus. Det flerbostadshus som sticker ut är 547 där varmvatten 

andelen av timeffekttoppen har ett medelvärde på 40 %. I tabell 19 redovisas medelandelen 

varmvatten av timeffekttoppen genom att ta medelvärdet för varmvattenandelen och dividera 

med timeffekttoppen för varje enskilt flerbostadshus över månadsintervallet.  

Tabell 19: Varmvattnets effektandel över en månads period och dess medeleffektandel  

Flerbostadshus November December Januari Februari Mars Medel VV-andel 

543 36 % 14 % 25 % 25 % 22 % 24 % 

544 28 % 8 % 17 % 12 % 17 % 15 % 

545 21 % 17 % 24 % 19 % 22 % 20 % 

546 29 % 20 % 32 % 24 % 38 % 28 % 

547 50 % 38 % 38 % 31 % 45 % 40 % 

548 35 % 31 % 31 % 32 % 35 % 33 % 

565 34 % 22 % 34 % 18 % 27 % 26 % 

566 25 % 25 % 35 % 21 % 28 % 26 % 

567 28 % 18 % 10 % 12 % 24 % 18 % 

568 27 % 25 % 21 % 16 % 25 % 22 % 

569 33 % 41 % 19 % 13 % 17 % 25 % 

570 25 % 17 % 36 % 15 % 29 % 24 % 

571 25 % 21 % 20 % 18 % 23 % 21 % 

572 27 % 20 % 21 % 14 % 21 % 20 % 

573 18 % 9 % 23 % 17 % 17 % 16 % 

 

5.7.8 Resultatsammanfattning av varmvattenandelen 

Tabellerna 13-19 resultat med den använda metoden visar att varmvattenandelen har en stor 

variation över månaderna. En timeffekttopp uppstår oftast på morgonen eller på kvällen med 

några enstaka på eftermiddagen. I tabellerna 13-18 tycks timeffekttopparna inträffa både 

under vardagar samt helger. Effekttopparna verkar för de 15 flerbostadshusen inträffa 

relativt ofta på samma dag speciellt för den högsta timeffekttoppen i tabell 13 den 2012-02-

04. I bilaga 2 avsnitt 8.3 ser vi att den 4 februari 2012 har den högsta tim- och 

medeltemperaturen, det bidrar till att både uppvärmningsbehovet är högst över dygnet, samt 

att den inträffar under vinterhalvåret då varmvattenanvändningen är högst.  

Figur 3 nedan visar för november till mars år 2012 att 20-25 % varmvattenandel av 

timeffekttoppen inträffar oftast. Dock överstiger varmvattenandelen även 25 % av 

timeffekttoppen, relativt ofta enligt figur 3.  
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Figur 3: Antal timeffekttoppar och dess varmvattenandel mellan november till mars år 2012 i 15 
flerbostadshus 

I figur 3 ovan visar ett histogram över hur ofta en viss varmvattenandel av timeffekttoppen 

inträffar över den undersökta perioden. Om ett schablonvärde på 20 % används istället för 

arbetets föreslagna metod kan det få en fel bild av hur stor del varmvattnet är av 

timeffekttopp i flerbostadshuset (Energimyndigheten, 2012) (Effektiv, 2003). Om en 

fjärrvärmeprisstruktur använder en effekttaxa som är baserad på de högsta timeffekterna kan 

beräkningen av effektkostnaden variera ganska kraftigt, om det väljs att beräkna 

varmvattenandelen med schablonvärdet istället för den förslagna metoden i detta arbete.  

Schablonvärdet kan då ge en lägre beräknad effektkostnad än vad kunden egentligen får 

betala om varmvattenanvändningen är hög. Om en hög varmvattenanvändning inträffat vid 

det typiska flerbostadshuset som används vid beräkning av uppvärmningseffekttopp (se 

bilaga 2 avsnitt 8.4) kan detta ge en hög effektkostnad. 

  

0 

5 

10 

15 

20 

25 

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 

Frekvens år 
 2012 period 
november till 

mars 

Varmvattenandel av effekttopp 

Antal timeffekttoppar och dess 
varmvattenandel 



31 

6 DISKUSSION  

6.1 Osäkerheter i resultatet 

I det följande avsnittet nedan tas upp några osäkerheter i resultatet och den metod som 

används. 

 Köldbryggorna förenklades i ekvation 2 vid framtagning av det genomsnittliga U-värdet för 

typhuset genom och lägga till schablonvärde på 20 % efter framtaget   . Det gjordes för att en 

beräkning av köldbryggor vid manuell räkning skulle ha blivit komplicerat då inga data fanns 

om hur dessa köldbryggor ser ut. Schablonvärdet antogs enligt Boverket (2012) data där 

flerbostadshus normalt hade 20 % tillägg eller mer vid    beräkning. Det framtagna värdet för 

flerbostadstyphuset ska hållas i åtanke.  

 

 Resultatet av typiska flerbostadshusets uppvärmningsbehov i tabell 1 (avsnitt 4.1) skiljer sig 

något från detta arbete, där beräkning med U-värde gjorts (avsnitt 5.4.1). Det kan även bero på 

att i Högdal (2013) förenklas köldbryggor på ett annat sätt än i detta arbete. Det kan även bero 

av olika klimatdata där bl.a. medeltemperaturen var 6.7 ˚C vilket var högre än i denna 

beräkning av typhusets uppvärmningsbehov (se avsnitt 2.2) samt olika högsta och lägsta 

utomhustemperatur. Transmissionsförluster borde även vara annorlunda i källaren än 

lägenheterna vid det typiska flerbostadshuset, då den ligger under marken. Där marken har en 

annorlunda temperaturprofil än uteluften över året. Även den antagna 21 ˚C 

inomhustemperatur kan påverka energianvändningen i tabell 7. I Högdal (2013) användes 

också programmet VIP för energiberäkningar, medans detta arbete använde verktyget Excel. 

Resultatet av typhusets energianvändnings i tabell 7 ska därför ses som ett exempel på ett 

flerbostadshus och hur energieffektiviseringsåtgärder påverkar energi och effektkurvan. 

 

 Metod som används vid andel varmvatten i effekttoppen har gjorts genom att analysera data 

från 15 anonyma flerbostadshus i Västerås. I informationen om flerbostadshusen, ingick inte 

antalet lägenheter eller antalet boende i flerbostadshus som kan påverka 

varmvattenanvändningen genom sina dagliga rutiner.  

 

 Gratisvärme från solen och hushållsprodukter som avger värmeenergi vid användning har inte 

tagits med i beräkning av husets effektbehov i ekvation 1. Gratisvärme togs inte med i 

beräkningen av typhusets energianvändning då information om lägenheternas inredning och 

konstruktion inte fanns tillgänglig. 

 

 Besparingsberäkningar i avsnitt (5.4) har utförts genom att anta en oförändrad temperatur 

över ett 40 års intervall. Energibesparingen tar då inte hänsyn till temperaturförändringen 

från år till år. Det antogs även en kalkylränta och värmekostnadsökning över intervallet. Det 

kan konstateras att resultatet av ekonomiberäkningarna ska tas med försiktighet, då 

kostnadsbesparingen beror på antagna faktorer.  
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6.2 Energieffektiviseringsåtgärd i flerbostadshusets klimatskal 

och inverkan på effekttoppar 

Resultatet av energieffektiviseringsåtgärdberäkningar vid användning av 

flerbostadstyphusets klimatskal demonstrerar en minskad energianvändning över året och 

minskad effekttopp i flerbostadshusets uppvärmningsdel. Även en sänkt inomhustemperatur 

med 1 °C i ekvation 1 minskar temperaturskillnaden mellan ute- och innetemperaturen och i 

sin tur minskar effektbehovet i typhuset.  

Byte av fönster är den åtgärd som minskar effektbehovet för uppvärmningen mest (se bilaga 

2) och har den största inverkan på effektpriset i en fjärrvärmeprisstruktur där kr/kW 

förutom kr/kWh ingår. Nackdelen med fönster som såväl tilläggsisolering av väggar är dock 

att investeringen är väldigt stor för ett flerbostadstyphus, även om effektprisbesparingen från 

tabell 12 implementeras i tabell 10 får vid en olönsam investering. Den enda åtgärden som 

var lönsam var en investering i tilläggsisolering av vind med mineralull där det var en relativt 

billig investering och en kort återbetalningstid jämfört med väggar och fönster. Ur ett 

ekonomiskt, energibesparing och effekttoppsperspektiv i uppvärmning av typhuset är 

vindisolering en tänkbar investering för fastighetsägare av flerbostadshus enligt denna 

undersökning. För att enbart skära ner på effekttoppar är energiglasfönster med lågt U-värde 

optimalt. 

En sänkt inomhustemperatur är en relativt enkel åtgärd som kan implementeras om 

inomhustemperaturen kan justeras i flerbostadshus med fjärrvärmesystem. Resultatet i 

arbete visar att en sänkt inomhustemperatur även med 1 °C sparar både energi och minskar 

effektbehovet i flerbostadstyphuset. En sänkning av temperaturen kan påverka boendens 

komfort i lägenheterna om någon annan än lägenheterna själva bestämmer 

inomhustemperaturen i lägenheten. Det kan uppstå konflikt med boende om deras komfort 

sänks, vilket möjligen kan resultera i större varmvattenanvändning då boende känner sig mer 

frusna. 
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6.3 Ventilationssystem med värmeåtervinning i flerbostadshus 

med fjärrvärme ur ett effektbehov perspektiv 

En installation av värmeåtervinning i ventilation med FVP är en lönsam investering enligt 

Högdal (2013). En installation av ett FVP system, sänker värmebehovet men ökar 

elanvändning och har knappt någon inverkan på effekttoppen i det typiska flerbostadshuset 

med fjärrvärmesystem.  Om elenergiprisstrukturen antas gå mot en mer effektbaserad taxa, 

där kr/kW får större betydelse än energipriset kr/kWh, kan leda till att investeringen inte blir 

lika lönsam som den är idag.  

Värmeåtervinning i ventilationssystem enligt Lundström (2016) bidrar till högre effekttopp 

vid kall utomhustemperatur. Det skulle vara intressant att gå djupare in än vad som gjorts i 

detta arbete. 

En installation av FVP i ett flerbostadshus där fjärrvärme dominerar som baslast kan leda till 

konsekvenser för fjärrvärmeleverantören (se avsnitt 4.2.5). Då fjärrvärmepriset beror till stor 

del av bränslet och dess prissättning på marknaden skulle en installation av en FVP i 

flerbostadshus ha en risk att kunna ersätta fjärrvärme som baslast vilket gör att 

fjärrvärmeproducenterna måste använda dyrare bränsle. Det kan leda till att fjärrvärme 

används som en topplast för bostaden vilket leder till ett ökat fjärrvärmepris i 

bostadsbeståndet. Det kan noteras att en installation av FVP inte är optimalt om ägaren till 

fastigheten vill förebygga eller motverka effekttoppar. 

6.4 Varmvattenandelens inverkan på timeffekttoppar 

Varmvattenanvändningen i bostäder varierar beroende på olika faktorer. En är människors 

beteende och rutiner. Dessa rutiner har en inverkan på när effekttoppen uppstår och hur stor 

effekttoppen blir i bostaden. Detta kan i sin tur påverka vilket effektpris fastigheten kommer 

att betala, beroende på hur stor effekttoppen blir under den timme då användningen av 

varmvatten är hög. Det kan konstateras att varmvattenanvändningen enligt avsnitt (3.3) och 

enligt "projektet effektiv" att varmvattenanvändningen är högst under vinterhalvåret då 

temperaturen oftast är låg. Då varmvattenbehovet och likaså uppvärmningsbehovet är högst 

under vinterhalvåret uppstår oftast effekttoppar under denna period. 

Fjärrvärmeprisstrukturen idag har sina huvudkostnader på energin kr/kWh eller en struktur 

med energipris kr/kWh och effektpris kr/kWh. Där effektpriset mäts i huvuddel på de högsta 

dygnsmedel effekterna. Litteraturstudien visade att varmvattenanvändningen används under 

korta perioder under dagen, har effekttopparna vid stor varmvattenanvändning en begränsad 

inverkan på dygnsmedeleffekten och effektpriset. Om det antas att i framtiden effektpriset 

går mot en mer timbaserad effektpris, där timeffekttopparna bestämmer effektprisdelen av 

det totala energipriset, kan varmvattenanvändningen få en allt högre inverkan på 

fjärrvärmepriset i bostäder. Det är därför viktigt att veta hur stor del varmvattnet är av 

timeffekttoppen och användning av ett schablonvärde, där 20 % av effekttoppen är 

varmvatten kan ge en felaktig beräkning. Metoden i detta arbete visade att variationen av den 
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antagna varmvattenanvändningen varierar kraftigt mellan olika flerbostadshus och från 

månad till månad. 

Beroende på hur stor del varmvattnet är av effekttoppen i typhuset kommer då kostnaden för 

kr/kW att öka. Det gör att den totala energikostnaden kan höja sig drastiskt beroende på 

varmvattenanvändningen i flerbostadshus. Det är därför viktigt att ha koll på 

varmvattenanvändningen för kunden för att kunna förebygga höga energipriser. En 

informationskampanj av fjärrvärmebolagen om varmvattenanvändningens inverkan på 

energikostnaderna skulle kunna genomföras, för att uppmuntra bolagens kunder att se över 

sina rutiner kring användning av varmvatten. Optimala resultatet av en sådan kampanj skulle 

kunna få sänkta energikostnader för kunderna samt lägre effekttoppar och mindre fossila 

bränslen i fjärrvärmesystemet. 

6.4.1 Metoden för analys av varmvattnets andel i timeffekttoppen 

Metoden att ta fram varmvattenandelen av effekttoppen, avser först att undersöka hur stort 

basuppvärmningsbehov flerbostadshusen har på natten. Nattetid är det oftast ingen 

varmvattenanvändning enligt Energimyndigheten (2009), uppvärmningen som sker under 

nattetid kan då användas som en baslast för flerbostadshusets basuppvärmningsbehov. 

Denna baslast kan sedan jämföras med timeffekttoppen över dagen för att se hur stor 

effektandel varmvattnet har i timeffekttoppen. Denna metod har svagheter då boendenas 

beteende, storleken på lägenheten och antalet lägenheter inte erhållits. Även antal boende i 

de 15 flerbostadshusen har inte erhållits. Det framgår då inte vad den höga 

varmvattenandelen i avsnitt (5.7) beror på i de 15 flerbostadshusen. Nedan diskuteras 

undersökningar av varmvattenanvändningen i flerfamiljsbostäder från en rapport och en 

avhandling. Det för att undersöka om detta arbetes metod, för att utreda varmvattenandelen 

av timeffekttoppen är lämplig att använda. 

I rapporten ”Comparison between hot water measurements and modelled profiles for 

Swedish households” av Dahlquist, Lundh, Vassileva & Wäckelgård, (2008) där två 

flerbostadshus varmvattenanvändning undersöktes. Rapporten visade att 

varmvattenanvändningen är högst på morgonen för boenden i flerbostadshusen. 

Varmvattenanvändningen uppkommer tidigare på veckodagarna än helgerna, detta kan vara 

relaterat till att många duschar tidigare på grund av långt avstånd till arbetet enligt en enkät 

boende gjorde om sin varmvattenanvändning över perioden. Varmvattenanvändningen för 

husen var även högst under vintermånaderna Det visar att varmvattnet är beroende av 

beteende och rutiner och att varmvattnet har definitiva effekttoppar under dagen oftast på 

förmiddagen (Lundh, Vassileva, Dahlquist and Wäckelgård, 2008). I avsnitt (5.7) kom den 

använda metoden i detta arbete fram till att timeffekttoppar för månaden uppstår även på 

kvällen, detta kan bero på beteenden och rutiner men även att varmvattenkurvan ser 

annorlunda ut i de 15 flerbostadshusen över den undersökta perioden. 

Enligt en avhandling av Hans Bagge (2007) där en del av undersökningen var användningen 

av varmvatten i 7 flerfamiljsbostäder med fjärrvärme under perioden juli till augusti år 2005. 

Den visade att under veckodagar har fjärrvärmen oftast två effekttoppar över dagen, vanligen 

förmiddagen och kvällen. Effekttopparna under veckodagarna och helgerna oftast uppstår 
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under samma tid på kvällarna medans veckodagarna hade oftast något större effekttopp på 

morgonen. Det konstaterades i avhandlingen att varmvattenanvändning oftast är konstant 

antaget över året, detta gör att sommarens varmvattenanvändning blir överskattad och 

vinterns varmvattenanvändning blir underskattad (Bagge, 2007). Det passar in i de 15 

undersökta flerbostadshus i detta arbete, där de högsta timeffekttopparna oftast uppstår 

under vinterhalvåret då värmebehovet och varmvattenanvändningen är högst. Det är inte 

optimalt enligt Bagge (2007) och resultatet i avsnitt (5.7) av detta arbete att anta ett 

schablonvärde på andel varmvatten av timeffekttoppen, då varmvattenanvändningen 

varierar från årstid till årstid och under dagen.  

Enligt en rapport från energimyndigheten (2012) beror tappvarmvattenanvändning på antal 

boende och storleken på lägenheten i flerbostadshus. De kan även antas att beteendet och 

användning av varmvatten som vid dusch och tvättning varierar från person till person och 

lägenhet till lägenhet. På grund av denna variation av varmvattenanvändning och resultatet 

av arbetets analys i avsnitt (5.7) är ett schablonvärde på ca 20 % av en timeffekttopp inte ett 

säkert antagande för att använda för varmvattnets andel av timeffekttopp.  

Metoden att ta fram varmvattenandelen av timeffekttoppen enligt detta arbete är att föredra 

framför användning av schablonvärdet. Där varmvattenanvändning antar ett fastvärde över 

ett år, och inte tar hänsyn till varmvattenanvändningens andel under en timeffekttopp och 

dess variation över året. Därför förelås metoden i detta arbete, om man vill veta hur stor del 

av timeffekttoppen som består av varmvatten för ett mer verklighetsskildrande värde än ett 

schablonvärde. Det på grund av att beteende, rutiner och antalet boende i flerbostadshus har 

stor inverkan på varmvattenanvändningen över dagen. 
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7 SLUTSATSER  

En frågeställning i arbetet var att undersöka vilka energieffektiviseringsåtgärder som är 

värda att utföra om energiprisstrukturen går mot en mer effektbaserad taxa, samt hur stor 

inverkan åtgärderna har på effekttoppen och vad kan göras för att minska effekttopparna. 

 I givna typhuset har vanliga energieffektiviseringsåtgärder undersökts. Där fönster har en 

störst inverkan på energi- och effektbehovet samt effektpriset i typhuset. Dock är en 

investering i energiglas med lågt U-värde en stor investering och är olönsam inom de 

ekonomiska beräkningar som gjorts i arbetet. Väggisolering har ett lägre effektbehov och 

energibesparings påverkan än fönster, men är trots en lägre investering ändå olönsam. En 

installation av FVP i typhuset minskar energianvändningen i det typiska flerbostadshuset men 

ökar elanvändningen. Installationen av en FVP är bra på att spara energi och är en lönsam 

investering. Den bidrar dock knappt till någon minskad effekttopp i flerbostadshuset. Den 

vanligaste åtgärd som är både lönsam, minskar byggnadens energianvändning och skär ner på 

effekttoppen i uppvärmningen är tilläggsisolering av vind. En annan relativ enkel åtgärd som 

även undersökts är en sänkning av inomhustemperaturen. Detta minskar 

temperaturdifferensen och bidrar till lägre timeffektbehov. Eftersom varmvattnet har en 

relativt stor inverkan på timeffekttoppen och beror till stor del av beteende hos boende i 

byggnader är den svår att påverka. Vad som skulle kunna göras är en informationskampanj 

om varmvattnets användning så varmvattenkurvan blir mer jämn än att ha stora toppar på 

morgonen. 

 

Den andra frågeställningen var att ta reda på hur ofta effekttoppar uppstår under året på 

grund av väderförhållanden.  

 Effekttoppar uppstår oftast under vintermånaderna då temperaturen oftast är låg. Detta kan 

då ändras beroende på hur stor varmvattenanvändningen är i bostaden och 

utomhustemperaturen. Undersökningen visar att ingen av energieffektiviseringsåtgärderna i 

detta arbete påverkar varmvattenbehovet. Åtgärderna påverkar flerbostadshusets 

uppvärmningsbehov som beror av temperaturdifferensen och U-värdet. Effekttopparna 

uppstår oftast då temperaturen varit låg under en period. 

 

Den tredje frågeställningen är vad kan påverka framtida energipriser inom el och fjärrvärme. 

 Fjärrvärme som tagits upp i avsnitt (3.6) påverkas av bränslemarknaden och lokala orters 

prissättning. Marknadspriset på träbränsle och avfallsbränsle är dominant och påverkar 

fjärrvärmepriset. I framtiden förväntas priset stadigt öka, vilket kan bero på den förväntade 

utvecklingen i bränslemarknaden och lokal pris sättning. Eftersom fjärrvärmen dominerar i 

flerbostadshus är utvecklingen av fjärrvärmepriset och dess prisstruktur, väldigt viktigt för 

framtida renoveringar och åtgärder. 

 Elprisets utveckling enligt avsnitt (3.7) är svårt att förutspå, då många faktorer påverkar 

priset. Det är därför svårt att säga hur elpriset kommer att se ut i framtiden då priset idag 

ligger på ungefär samma nivå som för 20 år sedan. Eftersom elpriset påverkas av många 

faktorer kan priset också stiga och sjunka väldigt kraftigt från år till år. Elpriset har ett ojämnt 

spotpris till skillnad från fjärrvärme där priset är relativt stabilt och stadigt ökande. Elpriset är 

inte lika viktigt i flerbostadshus ur ett uppvärmnings och varmvattens perspektiv då 

eluppvärmning står för en väldigt liten del. Eluppvärmningen är viktigt i småhus se avsnitt 

(3.2) och vid eventuellt fortsatt arbete är det intressant att undersöka. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

I detta arbete har datorberäkningar i Excel gjorts för att få fram effektbehovet genom att 

beräkna transmissions- och ventilationsförluster för ett flerbostadstyphus. En liknande 

beräkning skulle kunna göras på småhus och lokaler eller använda ett simuleringsprogram 

som SQL, IDA ICA eller liknande program. 

I arbetet har en uppskattning gjorts för hur stor andel varmvattenanvändningen är av största 

timeffekttoppen i de 15 anonymiserade flerbostadshusen i Västerås genom att hitta baslasten 

under nattetid då varmvattenanvändningen är minimal. Varmvattenandelen av effekttoppar 

skulle kunna vara ett helt arbete i sig själv, där ett grundligt arbete utförs för varmvattnets 

inverkan på effekttoppar i bostadsbeståndet. Där istället för handberäkning görs i ett 

simuleringsprogram för att få en mer faktiskt bild av hur stor varmvattenandelen är av 

timeffekttoppen.  

En djupare undersökning om hur el- och fjärrvärmepriset förväntas öka genom att titta på 

marknaderna som påverkat prissättningen kan vara intressant.   
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BILAGA 1: EXEMPEL PÅ FJÄRRVÄRME 

ENERGIPRISSTRUKTUR  

8.1 Energiprisstruktur Norrenergi 2016 - 2018 

Norrenergi 2015 
Energidel     

Vinter dec- feb     

Högpris 06-11 och 17-22                                 552     kr/MWh 

Lågpris                                 505     kr/MWh 

Vår/höst oct-nov, mars-april                                 414     kr/MWh 

Sommar Maj-Sep                                 249     kr/MWh 

Effektdel [kW]     

10-50                                  885     kr/kW 

51-300                                  865     kr/kW 

301- 600                                   814     kr/kW 

601-1000                                   772     kr/kW 

1001-2000                                   745     kr/kW 

2001-4000                                  701     kr/kW 
Källa: http://www.norrenergi.se/media/filer_public/d8/82/d882b38d-a81b-403f-b1d7-

11360dc0ed24/prisandringsmodell_neab_2016-2018_complete.pdf 

8.2 Energiprisstruktur Göteborg Energi 2017 

Göteborg Energi 2017 
Energidel 

  Vinter (jan, feb, mars, dec) 516 kr/MWh 

Vår/höst (april, oct, nov) 355 kr/MWh 

Sommar (maj, jun, jul, aug, sep) 99 kr/MWh 

Effektdel [kW] Fastdel [kr] rörligdel [kr/kW] 

0-50  - 871 

51-100  8 507 700 

101-250  11 829 668 

251-500  19 883 635 

501-1000  83 306 508 

1001-2500  115 521 477 

>2500  193 542 445 
Källa: http://www.goteborgenergi.se/Foretag/Produkter_och_tjanster/Fjarrvarme/Priser 
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BILAGA 2: BERÄKNAD DYGNSMEDELEFFEKT OCH 

TIMEFFEKT FÖR UPPVÄRMNING AV DE TYPISKA 

FLERBOSTADSHUSET 

8.3 Högsta dygnsmedeleffekt för uppvärmning av de typiska 

flerbostadshusen 

Installerade åtgärder i typhuset Typhuset Sänkt temperatur 1 °C Fönster Vind Vägg 

Dag Medeltemperatur  Dygnsmedeleffekt kW 

2012-02-04 -17,7 88,8 86,5 64,8 84,3 81,9 

2012-12-03 -16,3 85,7 83,4 62,5 81,4 79,0 

2012-12-09 -15,1 83,0 80,7 60,5 78,8 76,5 

2012-12-13 -15,0 82,6 80,3 60,3 78,4 76,2 

2012-02-03 -12,4 76,6 74,3 55,9 72,7 70,7 

2012-02-05 -12,3 76,4 74,1 55,7 72,5 70,5 

2012-12-04 -12,1 75,9 73,6 55,4 72,0 70,0 

2012-02-09 -11,8 75,2 72,9 54,9 71,4 69,4 

2012-02-02 -11,5 74,7 72,4 54,5 70,9 68,9 

2012-12-14 -11,5 74,5 72,3 54,4 70,8 68,8 

2012-12-02 -11,2 73,8 71,6 53,9 70,1 68,1 

2012-02-10 -11,0 73,5 71,2 53,7 69,8 67,8 

2012-01-30 -8,9 68,6 66,3 50,1 65,1 63,3 

2012-12-08 -8,4 67,5 65,3 49,3 64,1 62,3 

2012-01-31 -8,1 66,8 64,5 48,7 63,4 61,6 

2012-01-09 -7,9 66,4 64,1 48,5 63,0 61,3 

2012-12-12 -7,9 66,3 64,0 48,4 63,0 61,2 

2012-02-06 -7,6 65,7 63,4 47,9 62,3 60,6 

2012-02-01 -7,6 65,6 63,3 47,9 62,3 60,5 

2012-02-16 -7,3 65,1 62,8 47,5 61,8 60,0 

2012-01-20 -7,2 64,8 62,5 47,3 61,5 59,8 

2012-01-21 -7,2 64,8 62,5 47,3 61,5 59,8 

2012-12-10 -7,1 64,6 62,3 47,1 61,3 59,6 

2012-02-08 -6,6 63,4 61,1 46,3 60,2 58,5 

 

 

 



4 

8.4 Högsta timeffekt vid uppvärmningen av det typiska 

flerbostadshuset 

Temperatur Datetime Typhuset 
Sänkt 
temperatur 1 °C 

Nytt 
Fönster 

Tilläggsisolering 
av vind 

Tilläggsisolering 
av vägg 

    Timeffektbehov 

-20,9 2012-02-04T23:00 96,2 93,9 70,2 91,3 88,7 

-20,6 2012-02-04T22:00 95,5 93,2 69,7 90,6 88,1 

-20,6 2012-02-05T00:00 95,5 93,2 69,7 90,6 88,1 

-20,3 2012-02-04T21:00 94,8 92,5 69,2 90,0 87,4 

-20,3 2012-12-09T06:00 94,8 92,5 69,2 90,0 87,4 

-20,2 2012-02-05T01:00 94,6 92,3 69,0 89,8 87,2 

-20,0 2012-12-09T05:00 94,1 91,8 68,7 89,3 86,8 

-19,8 2012-02-05T02:00 93,6 91,3 68,3 88,9 86,4 

-19,8 2012-12-09T04:00 93,6 91,3 68,3 88,9 86,4 

-19,8 2012-12-09T08:00 93,6 91,3 68,3 88,9 86,4 

-19,7 2012-02-04T08:00 93,4 91,1 68,2 88,7 86,2 

-19,7 2012-02-04T20:00 93,4 91,1 68,2 88,7 86,2 

-19,4 2012-12-09T07:00 92,7 90,4 67,7 88,0 85,5 

-19,3 2012-02-04T07:00 92,5 90,2 67,5 87,8 85,3 

-19,3 2012-12-09T03:00 92,5 90,2 67,5 87,8 85,3 

-19,2 2012-02-04T06:00 92,3 90,0 67,3 87,6 85,1 

-19,2 2012-12-09T09:00 92,3 90,0 67,3 87,6 85,1 

-19,1 2012-12-13T06:00 92,0 89,7 67,2 87,4 84,9 

-18,9 2012-02-04T19:00 91,6 89,3 66,8 86,9 84,5 

-18,9 2012-02-05T03:00 91,6 89,3 66,8 86,9 84,5 

-18,9 2012-12-09T10:00 91,6 89,3 66,8 86,9 84,5 
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BILAGA 3: BERÄKNAD TIMEFFEKT SKILLNAD KILMATSKAL 

8.5 Transmissionsförluster vid enskild 

energieffektiviseringsåtgärd för typhusets klimatskal före och 

efter förbättrat U-värde 

Temperatur Datetime 
Fönster 

 U=3 
Fönster 
 U=0,8 

Vind 
 U=0,31 

Vind 
 U=0,07 

Vägg 
U=0,50 

Vägg 
U=0,21 

    Timeffekttopp 

-20,9 2012-02-04T23:00 29,5 7,9 5,3 1,2 10,8 4,6 

-20,6 2012-02-04T22:00 29,3 7,8 5,2 1,2 10,7 4,5 

-20,6 2012-02-05T00:00 29,3 7,8 5,2 1,2 10,7 4,5 

-20,3 2012-02-04T21:00 29,1 7,8 5,2 1,2 10,6 4,5 

-20,3 2012-12-09T06:00 29,1 7,8 5,2 1,2 10,6 4,5 

-20,2 2012-02-05T01:00 29,0 7,7 5,2 1,2 10,6 4,5 

-20,0 2012-12-09T05:00 28,9 7,7 5,2 1,2 10,5 4,5 

-19,8 2012-02-05T02:00 28,8 7,7 5,1 1,2 10,5 4,4 

-19,8 2012-12-09T04:00 28,8 7,7 5,1 1,2 10,5 4,4 

-19,8 2012-12-09T08:00 28,8 7,7 5,1 1,2 10,5 4,4 

-19,7 2012-02-04T08:00 28,7 7,7 5,1 1,2 10,5 4,4 

-19,7 2012-02-04T20:00 28,7 7,7 5,1 1,2 10,5 4,4 

-19,4 2012-12-09T07:00 28,5 7,6 5,1 1,2 10,4 4,4 

-19,3 2012-02-04T07:00 28,4 7,6 5,1 1,2 10,4 4,4 

-19,3 2012-12-09T03:00 28,4 7,6 5,1 1,2 10,4 4,4 

-19,2 2012-02-04T06:00 28,3 7,6 5,1 1,2 10,3 4,4 

-19,2 2012-12-09T09:00 28,3 7,6 5,1 1,2 10,3 4,4 

-19,1 2012-12-13T06:00 28,3 7,5 5,1 1,2 10,3 4,4 

-18,9 2012-02-04T19:00 28,1 7,5 5,0 1,2 10,3 4,3 

-18,9 2012-02-05T03:00 28,1 7,5 5,0 1,2 10,3 4,3 

-18,9 2012-12-09T10:00 28,1 7,5 5,0 1,2 10,3 4,3 

-18,8 2012-12-13T08:00 28,1 7,5 5,0 1,2 10,2 4,3 

-18,8 2012-12-13T09:00 28,1 7,5 5,0 1,2 10,2 4,3 

-18,7 2012-12-03T22:00 28,0 7,5 5,0 1,2 10,2 4,3 

-18,7 2012-12-03T23:00 28,0 7,5 5,0 1,2 10,2 4,3 

-18,7 2012-12-04T00:00 28,0 7,5 5,0 1,2 10,2 4,3 

-18,7 2012-12-09T02:00 28,0 7,5 5,0 1,2 10,2 4,3 

-18,6 2012-02-04T05:00 27,9 7,4 5,0 1,2 10,2 4,3 

-18,6 2012-02-04T09:00 27,9 7,4 5,0 1,2 10,2 4,3 

-18,6 2012-12-04T01:00 27,9 7,4 5,0 1,2 10,2 4,3 

-13,1 2014-12-27T20:00 24,0 6,4 4,3 1,0 8,8 3,7 

-13,1 2014-12-27T23:00 24,0 6,4 4,3 1,0 8,8 3,7 

-13,0 2014-01-13T05:00 24,0 6,4 4,3 1,0 8,7 3,7 

-13,0 2014-12-28T02:00 24,0 6,4 4,3 1,0 8,7 3,7 

-13,0 2014-12-28T05:00 24,0 6,4 4,3 1,0 8,7 3,7 
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Box 883, 721 23 Västerås Tfn: 021-10 13 00 
Box 325, 631 05 Eskilstuna Tfn: 016-15 36 00 

E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se 


