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ABSTRACT  

The main purpose of this project is to investigate a property located in the area of 

Älvsjö, in Stockholm which was built in 1952.The property is a single-family villa and 

the plan is approximately around 200 m2 with a plot of about 1052 m2. The purpose 

of the investigation is to evaluate an existing building and its plumbing system. This 

can be done by exploring the energy flow of the building and investigate whether it 

may be necessary to replace the existing energy source (pellets pan) into another 

energy source.  Then propose is to reduce the current energy consumption in the 

household. The total energy consumption is calculated by using Excel and the IDA 

ICE program. The IDA ICE program is used by setting the correct values for the 

climate scale as external walls, ceilings and floor tiles. The same simulation was 

repeated several times to achieve the same energy consumption as it was for the real 

property. The plant has major heat losses. To regulate energy efficiency some 

measures have been taken on the most important parts of the house such as windows, 

doors, ceilings, electrical products, power change and installation of FTX system. In 

this project, some possible energy efficiency improvements have been made in the 

facility in Älvsjö to minimize the use of energy in different categories such as hot 

water, electricity and heating. To investigate what energy savings could be made with 

these different categories, life-cycle cost (LCC) was calculated. While installing FTX 

system, energy source was changed from pellet boiler to heat pump. Additional 

regulations were also made such as insulation of roof, replacement of old electrical 

components and old double-glazing windows into triple glazing windows. Additional 

calculations were also made to understand how long it would take to recover the 

investment put in this changes or regulations. The result shows that switching from 

double glazing windows with a U-value of 3.0 W/ m2,K to triple glazing windows can 

lower the U-value by approximately 2.0W/ m2,K. Replacing old electrical products 

was a good measure and the reason why is that the old electrical components are very 

demanding in energy effect and are unnecessary. Th installation of FTX system with 

rotary heat exchanger has a temperature efficiency up to about 80%. After all these 

energy efficiency improvements, the result show that the average U-value of the 

house decreased from 0.55 W m2, K to 0.32 W/ m2,K. Energy consumptions has also 

decreased from 38500 KWh/year to 13 747  KWh/year. 
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SAMMANFATTNING  

      

Arbetet omfattar undersökning av en fastighet, belägen i Älvsjö, Stockholm. Den byggdes år 

1952. Fastigheten är av typen småhus, enplansvilla som byggdes enligt de gamla byggregler 

och krav som fanns på 50-talet. Totala boytan är cirka 200 m2 med en tomt på omkring 1 052 

m2. 

Äldre fastigheter är oftast energiineffektiva, har stora transmissionsförluster och har för hög 

energianvändning. När det gäller energiförbrukningen är oftast uppvärmningen 

överdimensionerad och gamla elprodukter är effektkrävande.   

Arbetet syftar sig till att se vilka olika åtgärder som kan vidtas för att minimera 

energiförbrukningen i hushållet genom att först kalkylera följande områden: elanvändning, 

uppvärmning samt tappvarmvattenförbrukning. När totalenergiförbrukningen beräknades i 

Excel kunde programmet IDA ICE användas, genom att ställa in rätt värden för klimatskalet 

som ytterväggar, tak samt golvbjälklaget. Fastigheten har stora värmeförluster. 

Energieffektiviserade åtgärder har utförts på de viktigaste delarna i huset som fönster, 

dörrar, tak samt elprodukter. Byte av energikälla och installation av FTX-har utförts.  

För att ta fram all information har ett flertal platsbesök utförts där data har inhämtats från 

platsbesöket som ritningar, bilder på själva fastigheten värmebehovet samt elanvändning. 

Därefter har fastigheten granskats för att se vilka material som användes på vinden som till 

exempel vilken sorts tilläggsisolering som vinden har samt vilken typ av fönster, om det är 

glasfönster eller en annan typ av fönster i villan. Sedan undersöktes vilken typ av dörrar 

fastigheten hade, vilken typ av ventilation som fanns i fastigheten samt vilka typer av 

elkomponenter som fanns i fastigheten. Slutligen gjordes en intervju med fastighetsägaren 

för att få fram information som inte kunde inhämtas på annat sätt.      

I detta examensarbete har några möjliga energieffektiviseringar utförts i fastigheten med 

syftet att minimera energianvändningen inom olika kategorier som tappvarmvatten, 

elanvändning och uppvärmning. För att se vilka energibesparingar dessa olika kategorier 

medförde användes ekonomiska kalkyler, livscykelkostnaden (LCC) och, vid installation av 

FTX-system, byte av energikälla från pelletspanna till bergvärmepump Tilläggsisolering av 

taket, byte av gamla el-komponenter samt byte av gamla tvåglasfönster till nya treglasfönster 

har också föreslagits. Det har även utförts beräkningar på de olika komponenterna för att se 

hur lång tid det tar att täcka kostnaderna för de investerade produkterna.  

Resultatet visar att byta tvåglasfönster med ett U-värde på 3,0 W/m², K till nya treglasfönster 

kan sänka U-värdet med cirka 2,0 W/m², K. Genom att byta de gamla dörrarna, som hade ett 

U-värde på cirka 3,0 W/m², sänkte U-värde på omkring 0,9 W/m², K. Dessa byten gav ingen 

avkastning på grund av den höga investeringskostnaden och dessutom med en 

återbetalningstid på 36 år vilket inte är en lönsam investering. Byta av gamla elprodukter var 

en bra åtgärd då gamla elkomponenter är mycket effektkrävande. En annan bra åtgärd är 

friskt inomhusklimat för att minimera framtida fuktskador och dåligt luft. Installation av 



 

 

FTX- system med roterande värmeväxlare har en temperaturverkningsgrad på upp till cirka 

80 %.  

Slutligen byttes pelletspannan ut mot bergvärmepump. Då fastigheten har en bra berggrund 

passade det utmärkt för den här fastigheten. Därefter utfördes sammanställning mellan det 

befintliga och nya läget för att se vilka skillnader i energiförbrukning det blev för samtliga 

åtgärdade kategorier.  

Resultatet efter alla energieffektiviseringar är att husets genomsnittliga U-värde skulle kunna 

minska från 0,56 W/m², K till 0,32 W/m², K och energiförbrukningen från 38 500 KWh/år 

(192 KWh/ m², 13 747 KWh/ år) till år (65 KWh/ m², år) Detta kommer att presenteras 

längre fram i arbetet.   

Slutsatserna från arbetet tyder på att den utvärderade villan har för närvarande en hög 

energiförbrukning och som överstiger genomsnittet för småhus i Sverige. Detta kan åtgärdas 

genom att använda smarta lösningar och detta kan resultera att energiförbrukningen kan 

minska till 13 747 KWh/år (65 KWh/ m², år).  

        

Nyckelord: Energianvändning, Energieffektivisering, IDA ICE, fastighet, äldre 

enfamiljsvilla,  
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BETECKNINGAR 

Beteckning Beskrivning Enhet 

A Area m² 

E Energi Wh 

P Effekt W 

R Ränta % 

U Värmeledning W/m², K 

Q Luftflöde L/s 

 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BBR Boverkets byggregler 

Kinv Står för investeringskostnader för en viss komponent 

𝐾𝑘 Står för kapitalvärdet och anger om den investerade 
produkten är lönsam eller inte 

Kö Anger årliga driftöverskottet på den investerade 
produkten 

LCC Livscykelkostnaden. Används för att beräkna totala 
kostnaden för det investerade kapitalet 

Pay-off – tid Används för att se hur lång tid det tar att betala 
tillbaka på den investerade komponenten 

 



 

 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Bergvärmepump En energikälla som utvinner energi från berggrunden 
för att sedan använda den i byggnaden 

Excel Ett beräkningsprogram som används för att beräkna 
olika saker och för att skapa diagram eller tabeller 

Frånluft Luft som bortförs från lokal; kan bortföras till det fria 
eller genom don som finns monterad i undertak 

IDA ICE Ett program som används för att konstruera och 
simulera en eller flera byggnader 

Inneluft Luft som finns inne i en lokal 

Tilluft Frisk luft som tillförs till en byggnad 

Uteluft Luft som finns utomhus  
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INLEDNING 

Examensarbetet kommer att behandla en befintlig byggnad och dess energisystem 

inom VVS i området Stockholm. Arbetets syfte är att belysa vilka potentialer som 

finns för att minska energiförbrukningen.   

1.1 Bakgrund 

 

De största utsläppen i Sverige kommer idag från växthusgaser, från industrier samt från 

transportmedel såsom bilar, bussar, båtar samt flygplan. Med en väl genomtänkt plan kan 

man dra ner på dessa utsläpp. Med tanke på utsläppen av växthusgaser idag har regeringen 

tagit fram en långsiktig plan för att nå denna plan. Målet för Sverige:  

• Att år 2030 ha 50 % lägre energiförbrukning relativt år 2005. 

•  Energimyndigheten har en plan att uppnå olika strategier för att nå en effektiv 

energieffektivisering (Regeringskansliet, 2018). 

 

Sverige har också som mål att bygga klimatsmarta hus, som har lägre energianvändning och 

vars fokus är att bygga täta fastigheter.  Detta skall bland annat uppnås genom att ta fram 

olika lösningar på fastighetens byggnation som till exempel vilka material som används samt 

hur tillverkningen anpassats. Det är väldigt viktigt att det väljs rätt komponenter från början 

och anledningen till det är att en utvärdering visar att en stor del av förlusterna sker genom 

materialvalet i nybyggnation (Åkerlund, 2017). 

EU har stora mål för att temperaturen i jorden inte ska få öka med mer än 2 ºC. Därför har 

EU ställt höga krav och mål för år 2020 att:  

• Dra ner på utsläpp av växthusgaser med 20 procent gentemot 1990 talets nivåer. 

• Att ge motivation till alla individer att ta större ansvar.  

• Att öka energidelen för förnybara energikällor till 20 procent.  

• Att minska energianvändningen med cirka 20 procent (Europiska unionen, 2014). 
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I Sverige är energifrågan väsentlig. Strävan efter en bättre energianvändning har ökat 

successivt. Det förbrukas mer energi idag än vad det gjordes för cirka 100 år sedan. Sverige 

har därför som krav att nå en effektiv och hållbar energiförbrukning som ger en lägre 

energianvändning med hänsyn till miljö, hälsa samt klimat. (Energimyndigheten, 2014) 

Ny statistik visar att cirka 31 TWh är den minsta förbrukningen under 2000 talet som 

behövdes för att kunna värma upp samt leverera tappvarmvatten till alla småhus i Sverige.  

Diagrammet nedan visar totala energiförbrukningen för både tappvarmvatten och 

uppvärmning under 2014.  

 

   Figur 1. Energiförbrukning under 2014 för småhus. (Källa: energimyndigheten, 2014). 

En studie visar att oljeanvändningen har minskat och fortsätter att minska. Under 2014 var 

det cirka 40 000 småhus som hade olja som uppvärmningskälla. År 2009 värmdes cirka 80 

000 småhus av olja, vilket innebär en 50 procentig minskning av oljeanvändningen för 

småhus (Energimyndigheten, 2014). 

Det finns många faktorer som påverkar vid val av uppvärmningsanordning. Finns det 

tillräckligt med utrymme för att byta värmekälla till en annan uppvärmningsanordning? Hur 

ser värmesystemet ut i dagsläget? Är det ett vattenburet system eller ett system med 

direktverkande el? Har huset rätt förutsättningar för vald energikälla? Vid val av 

bergvärmepump är det viktigt att tänka på att fastigheten måste ligga på en berggrund. Hur 

ser energiförbrukningen ut i dagsläget? Hur stor kommer investeringskostnaden att bli samt 

vilka besparingar kommer denna investering att generera (Installerabergvärme, 2018).    
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I det här examensarbetet kommer möjliga energieffektiviseringsåtgärder för en villa från 50 

– talet att studeras samt att utvärdera de åtgärder som är mest lönsamma.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera en befintlig byggnad och dess VVS-system 

genom att ta reda på byggnadens energiflöden, undersöka om det kanske kan vara aktuellt att 

byta ut den befintliga energikällan (pelletspanna) till en annan energikäla och därefter ge 

förslag på några andra energieffektiviseringsåtgärder för att minska den nuvarande 

energiförbrukningen i hushållet.   

1.3 Frågeställningar 

 

Hur ser energiförbrukningen ut i dagsläget?  

Vilka ekonomiska skillnader blir det om pelletspannan byts ut mot bergvärmepump? 

Vilka potentiella åtgärder kan vidtas för att åstadkomma en minskad energiförbrukning i en 

enfamiljsvilla byggd på 1950 talet i Sverige?   

1.4 Avgränsning 

Beräkningar som har genomförts kommer endast att innefatta fastigheten som undersökts. 

Uppgiften begränsas till att utvärdera energiförbrukningen d.v.s. att undersöka om 

energiförbrukningen kan minskas. Energibesparingsåtgärder kan t.ex. vara byte av fönster, 

dörrar, tilläggsisolering av vinden och andra möjliga VVS åtgärder. Resultaten baseras på de 

simuleringar som gjorts enligt nedan. 

2 METOD 

I detta examensarbete kommer olika program att användas såsom programmet IDA ICE och 

Excel för beräkningar av LCC (livscykelkostnader). För att kunna sammanställa hela arbetet 

behövs ett besök på plats, en litteraturstudie samt frågeställningar för att koppla ihop hela 

arbetet.  
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För att kunna få en bra bild av fastigheten kommer ett antal besök av fastigheten att göras 

där olika data kommer att inhämtas, som ritningar och bilder på fastigheten. De data som 

saknas kommer att uppskattas genom rimliga nyckeltal samt intervju med fastighetsägaren. 

Fastigheten kommer att byggas upp via programmet IDA ICE med hjälp av så verkliga data 

som möjligt och den befintliga energiförbrukningen kommer att beräknas via Excel med 

hjälp av insamlade data från platsbesöken. Den befintliga energiförbrukningen kommer att 

användas som simuleringsindata. 

IDA ICE är ett program som redovisar resultat på fastighetens totala energibehov eller, om så 

önskas, på delar av förbrukningen och till exempel värmebehovet, elförbrukningen samt 

tappvattenförbrukningen.   

Slutligen kommer det att skapas en känslighetsanalys för både diagram och tabell för att 

kunna se närmare på vinsten i förhållande till elprisutvecklingen för de undersökta 

kategorierna.  

 

2.1 Simulering av fastighet med IDA ICE 

IDA ICE 4.7.1  är ett program som kan simulera olika typer av fastigheter i olika områden. 

Simuleringsprogrammet kan kalkylera fastigheternas temperatur inomhus samt även 

energibehovet i flera steg. IDA programmet är vanligt vid undersökning av energi för olika 

varianter av byggnader och programmet. Programmet IDA ICE har endast används till att 

simulera den utvärderade fastigheten i Älvsjö. Efter att ha samlat in data från platsbesöket 

samt intervju med fastighetsägaren S. Lönnqvist (intervju, 2018-03-25) angående värme, 

elförbrukningen samt tappvattenförbrukningen togs nyckeltal fram från (alltid, 2018). 

Därefter sattes olika värden in i IDA ICE för klimatskalet som ytterväggar, golvbjälklaget och 

tak. Sedan justerades det in rätt värmekälla som var pelletspanna. Efter dessa justeringar 

kunde simuleringar utföras för att se att de stämde överens med den verkliga 

energiförbrukningen. Därefter simulerades det igen vid olika energieffektiviseringsåtgärder 

som byte av energikälla från pelletspanna till bergvärmepump, byte av gamla 2-glasfönster 

till nya treglasfönster, byte av gamla elkomponenter, tilläggsisolering av taket. Dessa åtgärder 

gjordes gradvis.   

 Det som är angivet i konstruktionsritningarna är att husets grund består av armerad betong. 

Taket består av tegel och ytterväggarna av puts. Andra material har tagits fram vid intervju 

med fastighetsägaren S. Lönnquist (intervju, 2018-03-25).  

 

De material som har tagits fram med hjälp av fastighetsägaren är tjockleken för 

grundbjälklaget bestående av cellplast och mineralull. Slutligen togs materialet fram för både 

dörrar och fönster. Fönstermaterialet var vanligt trä med rektangulära formler och 

dörrmaterialet var ek.  
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2.2 Livscykelkostnad  

LCC är förkortningen av livscykelkostnaden och är totala kostnader under en viss tid, där 

bland annat ingår energikostnader, investeringskostnader, underhållskostnader samt övriga 

kostnader (Energihandbok, 2018). Sambandet nedan visar nuvärdesfaktorn i form av 

kalkylräntan och kalkyltiden där r står för räntan. Den anger räntan på den investerade 

produkten. n är kalkyltiden som anger livslängden på själva produkten.  

 

Formel 1. Nuvärdesfaktorn 

 P0 =
(1 + 𝑟)𝑛 − 1

𝑟 ∗ (1 + 𝑟)𝑛
[å𝑟] 

Nedanstående formel visar summan av livscykelkostnaden för alla investerade produkter, där 

LCCenergi är den totala årliga energikostnaden, Kinv anger summan av den investerade 

kostnaden per år och LCCunderhåll anger summan av underhållskostnaden per år 

(Energihandbok, 2018). 

Formel 2. Den totala livscykelkostnaden  

𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑜 

 

𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 = å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑢𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝑃𝑜 

 

 𝐿𝐶𝐶𝑠𝑢𝑚 =  𝐾𝑖𝑛𝑣 +  𝐿𝐶𝐶𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟ℎå𝑙𝑙 + 𝐿𝐶𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 [kr/år]  

2.3 Beräkning av återbetalningstiden (Pay - off-tid) 

Återbetalningstiden som även kallas för Pay-off-tiden, som står för hur lång tid det tar att 

betala tillbaka på den investerade produkten. Där Kö representerar det årliga driftöverskottet 

i enheten kr/år samt Kinv representerar kostnaden för den investerade produkten i enheten 

kr/år. Nedan visas sambandet som används för att räkna ut återbetalningstiden och kommer 

att presenteras i tabeller under rubriken: Resultat.  

Formel 3. Återbetalningstiden (Pay-off – tid) 

𝑁𝑃𝑎𝑦𝑏𝑎𝑐𝑘 =
𝐾𝑖𝑛𝑣

𝐾ö
 [å𝑟]   

 



 

16 

2.4 Felkällor samt osäkerheter   

Felkällor kan uppstå vid uppskattningar av den teoretiska konstruktionen i IDA ICE 

modellen. Då konstruktionsritningen, som är från 1952, är svårläst medför att fasadmaterial 

samt en del av takkonstruktionen har uppskattats med hänsyn till husets konstruktion. En 

annan felkälla som kan förekomma är data som har hämtats från fastighetsägaren såsom 

tjockleken på materialet för klimatskalet. Andra osäkerheter kan vara beräkningen av 

investeringskostnader samt livslängden för olika komponenter som tillexempel belysning, 

tilläggsisolering, fönster och dörrar, FTX-system samt bergvärmepump.  En annan osäkerhet 

kan vara antagen ränta och COP för bergvärmepumpen. Felkällor samt dess osäkerheter kan 

leda till att resultatet inte blir helt korrekt.  

3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Fastigheternas energisystem samt dess teknik 

3.1.1 Sveriges energianvändning i småhus 

Cirka 40 procent av Sveriges energiförbrukning består av uppvärmning som fördelas på olika 

kategorier som till exempel lokaler samt bostäder (Areskough, 2006). Förutom uppvärmning 

ingår också tappvarmvatten som utgör cirka 25 procent av den totala energiförbrukningen. 

För att värma upp en liter varmvatten behövs mycket energi på grund av att vatten har en 

hög värmekapacitet. När personer i hushållet diskar är oftast blandaren på med rinnande 

varmvatten vilket motsvarar en effekt på cirka 2 – 4 KW. Eliasson samt Areskoug (2012) 

menar att det är människors inställning som är avgörande.  Genom att ändra på beteende 

tillexempel vid diskning eller genom byte av olika elapparater med mera kan 

energiförbrukningen minska kraftigt. Bland annat genom att se till att huset är välisolerat, att 

välja rätt fönster och dörrar eller att sänka inomhustemperaturen. Genom att sänka 

inomhustemperaturen med en grad, menar Eliasson och Areskoug (2012), kan istället 

energianvändningen dras ned med cirka fem procent. Det finns många fastigheter idag som 

har fönster med för höga U-värden. Enligt Eliasson och Areskoug (2012) går det att åtgärda 

detta genom att förse fönster med flera glas och med cirka 10 mm mellanrum mellan varje 

fönsterglas. För småhus i storleken 250 m² i Sverige behöver cirka 80 KWh/ m², år energi 

varje år för uppvärmningen. Eftersom det ställs högre krav i dagsläget, behövs en bra plan för 

att kunna nå dessa mål tillexempel genom att återvinna värmen från frånluften i 

ventilationen och på sätt dra ner på energiförbrukningen. Eliasson samt Areskoug (2012) 

påstår också att hus som är energisnåla, d.v.s. lågenergihus, kan klara sig med endast värmen 

från elektriska komponenter i fastigheten, vilket motsvarar ca: 4 000 KWh, samt från 

gratisenergi som tillförs från kropparna hos de individer som bor i fastigheten.  
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3.1.2 Klimatskalet för fastigheter under 1950- talet 

En studie har gjort av Kurkinen, Ylmen, Wisell och Warfvinge (2012), på fastigheter i Sverige 

som byggdes på 1950–talet, då man ofta använde gamla standardmässiga metoder vid 

byggnation av fastigheter. Vidare, fortsätter Kurkinen, Ylmen, Wisell och Warfvinge (2012), 

på 1950 talet hade ytterväggarna reglar för att få en stabil yttervägg. Reglar hade en 

betydelsefull funktion. Fasaden var vanligen puts med lättbetong av storleken 25*25*50 cm. 

Över fönstren fanns armerade lättbetongbalkar som stod för bäringen. Golvbjälklaget bestod 

av tjockbetong med en tjocklek av 16 cm. På detta fanns reglar samt parkettgolv i 

vardagsrummet och kakelplattor i badrummet. Vindbjälklaget hade träspån som 

tilläggsisolering som var cirka 15 cm tjock.  

 

3.1.3 VVS-system i 1950-talsfastigheter  

Oljepanna blev populär under 1950-talet, då oljan var oerhört billig och var den vanligaste 

uppvärmningsanordningen på den tiden. Varmvattenrören bestod av koppar och 

kallvattenledningarna var galvaniserade stålrör. Senare in på 50-talet började 

termostatventiler att användas för element för att reglera temperaturen i hushållet. Efter 

1950-talet började även kopparrör för kylvattensystemet att användas. Det var på grund av 

att stålrören rostade då vatten innehöll syre och att rostpartiklar följde med i dricksvattnet 

det ansågs vara ohälsosamt (Kurkinen , Ylmen, Wisell, & Warfvinge, 2012). 

Spillvattenledningarna bestod av gjutjärn vilket användes för att det var bra ljudisolering 

samt hade en lång livslängd. På 50-talet var det vanligt att fastigheterna hade ventilation som 

var av typen självdrag med uteluftsventiler som placerades vid fönster. Frånluftkanalerna 

drogs till köken och till badrummen för få bort gammalt luft.  

 

3.1.4 Ventilationssystem  

Det finns en rad olika luftbehandlingssystem. Det som kommer att tas upp här är ventilation 

med självdrag samt FTX-system.  

3.1.5 Självdragssystem 

I dagens fastigheter byggs sällan luftbehandlingssystem med självdrag. Självdragsventilation 

finns oftast på äldre byggnader som byggdes före 70-talet och fungerar så att luft som värmts 

upp expanderar uppåt till frånluftskanalerna på grund av densitetskillnader. För att få in ny, 

fräsch luft finns uteluftsventiler i form av läckor i klimatskalet. Där kan ny frisk luft komma 

in. Frånluftsdonen placeras ofta i dåliga miljöer som kök, badrum, toaletter för att få bort 
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dålig luft (Warfvinge & Dahlbom, 2010). I äldre fastigheter kunde kanalerna för 

självdragsventilationen bestå av olika material. Vissa kanaler kunde bestå av trä, papp eller 

gipskanaler. Det var bekvämt att installera självdragsventilation. Den här typen av ventilation 

var enkel och lätt att handskas med och är i princip underhållsfria då kanalerna inte behövde 

rensas på grund av den låga lufthastigheten. Andra fördelar är också att den är tystgående då 

systemet saknade fläktar, vilket resulterade i att ingen ljuddämpare behövdes installeras. 

Nackdelar med detta system var att det var svårt att få kontroll över mängden luft som 

fördelades över olika delar i fastigheten. Den fungerade inte bra under sommartid. Ljud 

kunde tas sig in genom uteventilerna samt gick det mycket energi till spillo då det inte gick 

att återvinna värmen i frånluften (Warfvinge & Dahlbom, 2010) 

3.1.6 FTX-system 

Det finns en annan typ av ventilationssystem som kallas för FTX-system som är ett 

från/tilluftssystem med värmeåtervinning. Ett FTX-system tar in mycket uteluft i fastigheten. 

Då uteluften kommit in i aggregatet finns det en rad olika komponenter för att rena luften 

innan den överförs till byggnadsdelarna. Komponenterna är filter, ljuddämpare, 

värmeväxlare och fläkt mm. FTX-system har två kanalsystem, ett för till- samt ett för 

frånluften och detta för att få balans i fastigheten. För att få en effektiv luftfördelning måste 

aggregatet skötas genom att exempelvis byta ut filter. Detta görs för att undvika smuts och 

damm från kanalerna. Ett FTX- system har cirka 80 % temperaturverkningsgrad. Fördelarna 

med det här systemet är att det är ett balanserat system. Värmen i frånluften kan återvinnas. 

Det går vidare att styra luftväxlingen samt uteluften kan filtreras. Nackdelar med det här 

systemet är att det kräver relativt mycket el för drivning av fläktar. Det finns risk för hög 

ljudnivå från don och fläktar i systemet och det kräver utrymme samt behöver regelbundet 

underhåll jämfört med självdragsventilation som inte behöver något underhåll alls 

(Warfvinge & Dahlbom, 2010).  En energikartläggning gjord av Åhlund (2015) har utförts på 

en förskola i Gävle. Skolan har en totalarea på cirka 3 342 m². En 

energieffektiviseringsåtgärd som har genomförts är installation av FTX-system som gav en 

årlig besparing på cirka 24 5340 kr per år eftersom FTX-system med värmeväxlare kan spara 

upp till 80 % av den befintliga energianvändningen enligt (Ahlund, 2015). 

3.1.7 Bergvärmepump 

Solenergi som lagras i berggrunden tas till vara via en bergvärmepump, genom att borra ett 

hål i berggrunden. Den lagrade energin som utvinns ur berggrunden kommer sedan att 

utnyttjas för uppvärmning av luft, värme och tappvarmvatten. Vid varma sommardagar kan 

även värmepumpen kyla ner rummen. Idag klassas bergvärme som förnybar energikälla 

(Acar & Skrobic, 2012). En undersökning gjordes 2014 av energimyndigheten på hus med 

högt energibehov. Bergvärmepumpens kapacitet, COP som anger förhållandet mellan den 

nyttiga energin och den tillförda energin, skall vara så hög som möjligt. Det är därför viktigt 

att välja rätt bergvärmepump med en hög värmefaktor för att kunna leverera en hög 

värmeenergi. 
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Bergvärmepumpen innehåller följande delar: kondensor, kompressor, strypventil/ 

expansionsventil, förångare samt ett köldmedium. Dessa komponenter behövs för att 

värmepumpen ska bli fullt fungerande (Acar & Skrobic, 2012). Köldmedium används som ett 

arbetande medium i ett slutet system i värmepumpen. Förångaren och kondensorn som finns 

i värmepumpen, fungerar i princip som en värmeväxlare dvs. förångaren tar upp värme från 

kondensorn som är varm. Strypventilens funktion är att hålla jämn balans mellan den höga 

och låga trycksidan och även kontrollerar att det tillförs rätt mängd köldmedium till 

förångaren (Acar & Skrobic, 2012) 

För att kunna nå maximal effekt på värmepumpen, dimensioneras pannan för att täcka 90 

procent av fastighetens energianvändning. Den kvarvarande delen utnyttjas när det är som 

kallast och värmepumpen inte klarar av att värme upp hushållet till rätt temperatur. En 

inbyggd elpatron täcker kvarvarande delen i av energibehovet i fastigheten.  

Värmepumpssystemet är ett lågtemperaturssystem och som har systemtemperaturen 55 °C 

på tilloppet dvs. framledningen och 45 °C på returledningen (Vikström & Ölund, 2008) 

 Eriksson, Svensson och Österbring (2010) skriver om en studie som visar goda besparingar 

genom att byta från direktverkande el till bergvärmepump. I detta arbete har de kommit fram 

till att installation av bergvärmepump ger en besparing på cirka 12500 KWh/år. Denna 

besparing omfattar byggnation av 45 lägenheter. Byggnadens totala area är 2 400 m² och har 

en återbetalningstid på 25 år. Detta beror på att ytan är större. Ju högre yta desto högre 

investeringskostnad (Eriksson, Svensson, & Österbring, 2010).  Enligt en undersökning som 

har tagits fram av energimyndigheten (2014) för fastigheter med högt energianvändning över 

35 000 KWh/år, kommer en värmepump av fabrikatet Nibe (F1255-16,25900) med en COP 

på 4,1 att ge en besparing på cirka 25 900 KWh/år (Energimyndigheten, 2014).  
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Figur 2. Flödesschema över en värmepump med dess komponenter. (Källa: Wikström & 
Ölund, 2008, med tillåtelse)  

3.1.8 Bergvärmepumps kostnader 

För att kunna beräkna installationskostnaderna för bergvärmepumpen finns det flera 

faktorer som bör tänkas på, bland annat borrhållskostnader och grävningskostnader. Dessa 

kostnader är de högsta vid investering av bergvärmepump. Borrhålets djup bestäms av 

området, berggrund samt vilka förutsättningar det finns där för att utvinna energi. 

Grävkostnader kan variera prismässigt då grävningen kan ta lång eller kort tid beroende på 

markunderlaget (Acar & Skrobic, 2012). Andra faktorer som inverkar på priset är hur stor 

värmepump som behövs. Storleken bestäms genom att utvärdera energianvändning. En 

kalkylering av den årliga driftkostnaden för en fastighet har utfört av Acar och Skrobic, 

(2012), där de hade undersökt en bergvärmepump som hade en årsvärmefaktor (COP) på 3,2. 

Fastigheten hade en årlig energiförbrukning på cirka 14 500 KWh där energipriset för 

fastigheten var 1,08 kr/KWh. COP för en värmepump är ett värde och som står för Coefficient 

of performance på engelska. COP har två olika betydelser, verkningsgrad samt värmefaktor. 

För att välja en effektiv värmepump granskas COP värdet. Ju högre värde desto effektivare 

verkningsgrad har värmepumpen. Det finns en annan beteckning som heter SCOP som anger 

hur bra den genomsnittliga verkningsgraden är under ett år. (Greenmatch, 2014) 
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3.2 Energibehovets inverkan  

Det finns mycket som påverkar en byggnads energibehov. Det kan tillexempel vara 

individens vanor, uppbyggnaden av fastigheten, med vilka material byggnaden har byggts 

samt placering av byggnaden.  

3.3 Energieffektiviseringsåtgärder  

Enligt ett examensarbete, utförd av Burman och Persson år 2008, finns det tre olika 

energieffektiviseringsåtgärder för att få ner kostnaderna samt energiförbrukningen. Dessa 

åtgärder är byggnadens uppvärmningssystem, ventilation och transmissionsförluster samt 

hushållsel (Burman & Persson, 2008). 

3.3.1 Transmissionsförluster   

 

Vad gäller transmissionsförluster bör ses över vart de största förlusterna sker och åtgärda i 

första hand de ställena. Det finns några åtgärder som går att göra för att minska 

värmeförlusterna. En åtgärd är byte av gamla och slitna fönster. Gamla fönster är normalt av 

typen tvåglasfönster som släpper ut mycket värme med ett U-värde mellan 2-3 [W/m², K]. 

Gamla fönster kan bytas ut genom att byta till nya treglasfönster. Dessa fönster består av tre 

fönsterglas och två lufttäta mellanrummen som är fyllda av en gas. Gasen har en 

värmeisolerande effekt vilket ger ett betydligt bättre U-värd. Det ligger kring 1,8 - 2,0 [W/m², 

K] (Burman & Persson, 2008). Enligt examensarbete utfört av Ahlund (2015) har även gjorts 

en energieffektivisering på fönster för en skola och han skriver att byta av gamla 

tvåglasfönster till lågenergi treglasfönster skulle generera en årlig besparing på cirka 26320 

kr/år (Ahlund, 2015).  

När det kommer till isolering är det viktigt att välja rätt isoleringsmaterial. U-värdet har ar en 

stor inverkan för fastigheten. U-värdet kallas för värmegenomgångskoefficienten och mäter 

byggnadens isoleringsförmåga dvs. om U-värdet är lågt medför det bättre isolering. Den har 

enheten W/m², K. Några exempel på material med låga U-värden är mineralull samt 

cellplast. Isolerings materialet väljs utifrån byggnadens konstruktion och används ofta på 

många delar av byggnaden som till exempel fasad och där det finns betong eller stål för att 

minska U-värdet (Burman & Persson, 2008). När det gäller tilläggsisolering av vinden finns 

det en del saker att tänka på tillexempel att montering av isolering sker på rätt sätt och på 

rätt plats. Eftersom det måste finnas luftspalt på vinden mellan undertak och vind för att föra 

bort fukt andra problem som mögel och därför är det viktigt att detta görs på rätt sätt. 

(Burman & Persson, 2008). 

Att tilläggsisolera taket med rätt tjocklek på isoleringsmaterialet sparar in en hel del på 

energiförbrukningen och det är en billig investering. Luft som värms upp expanderar uppåt 

vilket gör att om det är dåligt isolerat, kommer mycket värme att förvinna genom taket och 
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därför är det betydelsefullt att isolera vindbjälklaget med minst 400 – 500 mm mineralull 

(Burman & Persson, 2008). 

Det går också att tilläggsisolera fasaden genom att isolera invändigt samt utvändigt. Denna 

investering är kostsam och bör därför planeras väl och övervägas om det blir 

kostnadseffektivt och lönsamt. Vid åtgärdande av fasaden används cellplast och mineralull.  

Enligt ett arbete utfört av Bodin (2014) har gjorts energieffektiviseringsåtgärder som byta av 

fönster och tilläggsisolering av vinden på en enfamiljsvilla från 1965. Fastigheten som 

energieffektiviserades hade en total area på 280 m². Efter förbättringarna av 

tilläggsisoleringen av vinden och byte av fönster minskade energiförbrukningen från 25000 

KWh/år (88 KWh/m², år) till 16800 KWh/år (60 KWh/ m², år) (Bodin, 2014).      

 

3.3.2 Hushållsel    

Det går att göra stora förändringar vid användning av elprodukter. Det kan exempelvis bestå 

i att byta gamla glödlampor mot nya energisnåla lampor såsom LED-lampor. Andra åtgärder 

kan vara att använda vattenkokaren istället för att koka i en kastrull vilket sparar mycket el. 

Att ladda telefonen enbart när det behövs och inte ha laddaren i telefonen när den är 

fulladdad. Att släcka lampor när de inte används och stänga av TV när ingen tittar på den.  

Att byta ut gamla vitvaror mot nya som är energiklassade. På så sätt kan mängder av 

besparingar göras (Energimyndigheten, 2014). 

4 BESKRIVNING AV AKTUELL STUDIE  

Den utvärderade fastigheten är belägen i området Älvsjö i Stockholm. I det här avsnittet 

kommer fastighetens uppbyggnad att presenteras, energiförbrukning i nuläget och vilka 

potentialer det finns att minska energiförbrukningen samt vilka energieffektiva åtgärder som 

kan göras för att få en kostnadseffektiv energianvändning. Bilden nedan är den utvärderade 

villan och är tagen på plats vid besök.  
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Figur 3. Bild på fastigheten. Foto: Dennis Cicek 

4.1  Fastighetens uppbyggnad 

Villan i Älvsjö är byggd år 1952 och är av typen småhus. Alla fastigheter i detta område står 

på en stengrund. Fastighetens fasad består av puts, har 14 stycken fönster av typen gamla 2-

glasfönster och vatten samt avlopp är kommunalt. Värmesystemet var till en början en 

oljepanna med vattenburna rörsystem som 1989 byttes till pelletspanna. Fastigheten består 

av fyra rum varav tre sovrum och ett vardagsrum med matrum samt kök. Vardagsrummet 

har öppen planlösning. Det finns även ett badrum, en WC, en tvättstuga i källaren samt ett 

dubbelgarage. Villan är på totalt 200 m² med en friköpt tomt på omkring 1 052 m. Det finns 

15 stycken element i fastigheten. Elen levereras av Fortum AB och eldningsmaterialet pellets 

hämtas från Bauhaus. Inomhustemperaturen varierar mellan 20 – 22 °C beroende på om det 

är sommar eller vinter. Villan har ventilation av typen självdrag d.v.s. självdragsventilation. 

Vinden är dåligt isolerat, Elkomponenterna är slitna, gamla och behöver bytas ut. Nedan 

visas några bilder på fasadritning och tilläggsisolering av vinden.  
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Figur 4 Fasadritning. Foto: Dennis Cicek  

 

 

Figur 5. Sågspån på vinden. Foto: Dennis Cicek 
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4.2 Fastighetens klimatskal 

Villan, som utvärderas är byggd på 1950-talet, har ritningar som har granskats noggrant. 

Resterande information som inte gick att se eller få tag i har uppskattats från den teknik som 

fanns under 1950-talet och genom intervju av fastighetsägaren S. Lönnquist (intervju, 2018-

03-25). 

För att kunna veta vad villans olika delar innehåller har konstruktionsritningar använts för 

ytterväggar, tak och grundbjälklag. All information finns inte angiven i ritningen. Då vissa 

material i väggar inte kan ses har uppskattningar gjorts såsom uppskattningar av 

väggtjocklek och vilka material som finns mellan ytterväggarna och i taket. Det som är 

angiven i konstruktionsritningarna är att husets grund består av armerad betong. Taket har 

tegel och ytterväggarna har puts. Andra material har tagits fram vid intervju med 

fastighetsägaren S. Lönnquist (intervju, 2018-03-25). Nedan visas olika tabeller över 

fastighetens konstruktionsmaterial. Där ingår även de uppskattade materialen. Dessa 

material har sedan lagts in i programmet IDA ICE för att ta fram U-värden för varje kategori. 

Fönster och dörrens U-värden är uppskattade och hämtade från (Avossoo, 2003) 

Tabell 1 Grundbjälklagets material för fastigheten 

Grundbjälklag Tjocklek  Enhet 

Armerad betongplatta 10 [cm] 

Mineralull 3 [cm] 

Cellplast 2 [cm] 

U-värde  0,47 [W/m², K]  

 

Tabell 2 Ytterväggens material för fastigheten 

Ytterväggar Tjocklek  Enhet 

Träfiberplatta 1,27 [cm] 

Träpanel  5,1 [cm] 

Mineralull 5 [cm] 

Papp 0,5 [cm] 

Puts 2 [cm] 

U-värde 0,32 [W/m², K]  

 

Tabell 3 Takbjälklagets material för fastigheten 

Takbjälklag Tjocklek  Enhet 

Glespanel 1,9 [cm] 

Papp 0,5 [cm] 

Mineralull 5 [cm] 

Reglar  5 [cm] 

Tegel 2,2 [cm] 

U-värde 0,55 [W/m², K]  
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Tabell 4 Dörrar samt fönster 

 Område U-värde Enhet 

Dörr 3 [W/m², K]  

Fönster 3 [W/m², K]  

 

4.3 Energianvändningen i nuläget  

 

I figur 6 samt tabell 5 nedan visas olika förbrukningskategorier där elförbrukningen 

(exklusive) står för 5 500 KWh/år. Elpriset inkluderar elhandelsavtal och nätavgift och är för 

närvarande 0,83 kr/KWh. Elen levereras från Fortum AB. KWh. Energipriset för Pellets 

kostar cirka 0,65kr/KWh och pellets panna har en verkningsgrad på 0,90. Den största 

förbrukningen i hushållet är uppvärmningen (värme Pellets) som står för 30 000 KWh/år. 

Den lägsta förbrukningen är tappvarmvatten, där allt tappvarmvatten går på elpatron och 

står för cirka 3 000 KWh/år. Totala energiförbrukningen är 38 500 KWh/år och husets 

genomsnittliga U-värde är cirka 0,56 som har tagits fram från beräkningar i programmet IDA 

ICE.  

 

Figur 6. energiförbrukning i nuläget 

 

Tabell 5. Energiförbrukning i nuläget 

Läget nu     

Elanvändning 5500 [kWh/år] 

Värme (pellets) 30 000 [kWh/år] 

Tappvarmvatten 3000 [kWh/år] 

Totalt 38500 [kWh/år] 

Genomsnittlig U-värde 0,56 [W/m², K] 
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4.4 Förslag till några möjliga energieffektiva åtgärder  

4.4.1 Dagsläget 

Fastigheten som, byggdes år 1952, är byggd utifrån gamla byggregler och lagar som fanns på 

den tiden. Den enda förbättring som har gjorts är ett byte från oljepanna till en pelletspanna. 

Tilläggsisoleringen av taket är sågspån och är cirka 10 cm tjock vilket inte är tillräckligt. I 

dagsläget krävs det minst 40 cm tilläggsisolering för nya och gamla bostäder enligt (Boverket, 

2015).  Alla fönster är från 1952 talet. Fastigheten har ett gammalt ventilationssystem som är 

av typen självdragsventilation. Luftflödet för ventilation med självdrag har uppskattats 

till 0,23 l/s, m² för småhus i Sverige (Svensson, 2003).  Denna typ av ventilation fungerar 

bra endast på vintern när det är stora temperaturskillnader mellan ute- och inneluften. Med 

självdragsventilation går det inte att återvinna frånluften vilket gör att mycket energi går 

förlorad. Elkomponenter såsom lampor är av typen glödlampor är gamla och energikrävande. 

Lamporna behöver bytas ut mot nya energisnåla lampor. Personerna som bor i huset vistas 

ofta i fastigheten och behöver därför en bra inomhusmiljö. Fastigheten står på en berggrund 

vilket gör att potential finns för att byta ut pelletspannan mot en förnybar energikälla som 

bergvärmepump. Nedan visas tabeller för elkomponenterna som visar nuvarande 

förbrukning.  

Tabell 6. Belysning 

belysning  Antal Effekt Enhet 

Glödlampa 12 60 [W] 
 

4.4.2 Ny energikälla: Bergvärmepump 

 

För att kunna installera bergvärme bör en rad viktiga faktorer beaktas såsom vilken grund 

huset står på och hur djupt det behövs borras för att kunna utvinna så mycket energi som 

möjligt från grunden. Andra faktorer är hur mycket investeringen kommer att kosta och om 

investeringen kommer att vara kostnadseffektivt på sikt. Den största kostnaden för att 

installera en bergvärmepump är borrhålet samt anslutning och installation av 

bergvärmepumpen. För att ta fram alla kostnader har information hämtats från (NIBE, 

2018). Den värmepump som valdes är av märket Nibe F1226 som har en kapacitet på mellan 

2,5 - 12 KW med en årsvärmefaktor (SCOP) på cirka 3,5 samt SCOP för TVV är 3 vilket är 

hämtad från samma plats (NIBE, 2018). Detta innebär att den ger nästan 4 gånger mer 

värme än en elektriskt uppvärmd elradiator under samma förutsättningar. Den valda 

bergvärmepumpen är högt energiklassad, är tystgående och dessutom finns en inbyggd 
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varmvattenberedare. Max uppskattat effektbehov är cirka 15 KW vid dimensionerande 

utetemperatur vilken är satt till -18 ºC. Bergvärmepumpen dimensioneras till 70 % av högsta 

effektbehovet och borrhålet är antaget till cirka 200 m (Thermia, 2018). 

 

 Nedan i tabell 7 visas totalkostnaderna för en bergvärmepump inklusive arbetskostnader. 

Installationskostnad och arbetskostnader är uppskattade (CTC, 2018) 

Tabell 7. Totalkostnad för bergvärmepump 

Area 200 [m^2] 

Värmefaktor COP 5,5   

Materialkostnad     

Foderrör 3372 [Kr] 

Rördelar till pumpen 8000 [Kr] 

Bergvärmepump 80000 [Kr] 

Container 4500 [Kr] 

Arbetskostnad (Efter rotavdrag)   

Bergborrning 120000 [Kr] 

installationskostnad 11000 [Kr] 

Grävning 3850 [Kr] 

Summa kostnad totalt 190267 [Kr] 

 

4.4.3 Byte av gamla el komponenter  

För att minska elförbrukningen är det viktigt att byta ut gamla glödlampor mot 

energiklassade, energisnåla produkter. Fastigheten har totalt 12 stycken glödlampor i 

hushållet och glödlamporna har en effekt på 60W/st. Enligt fastighetsägaren S. Lönnqvist 

(intervju, 2018-03-25) är den nuvarande energiförbrukningen för belysning är 2628 KWh/år. 

De elprodukter som valts till installation är INNR Lightning White E27 och kostar 179 kr/st 

med en effekt på 9 W (Avanzero, 2018). Dessa lampor har en brinntid på cirka 25000 h vilket 

motsvarar cirka 10 år och Lamporna är på 8 timmar/dag. 

Nedan visas tabell 8 för totalkostnaderna där kostnaderna är uppskattade via nyckeltal.  

Tabell 8. Total kostnad för belysning 

belysning     

Kostnad 179 [kr/styck] 

Antal 12 [styck] 

installation 400 [kr/h] 

Summa  4148 [Kr] 
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4.4.4 Byte av fönster samt dörrar  

 
Vid installationen av fönster och dörrar följdes bygglagarna, som boverkets byggregler 
kräver. Enligt dessa bestämmelser ska dörrar samt fönster ha ett max U-värde på 1,3 [W/m², 
K] (Boverket, 2011). Det finns totalt 14 stycken fönster i huset. Den förslagna dörren kommer 
från Vemdalen och dörrens benämning är Sveadörren. Fönstren är treglasfönster (fönster 
Traryd sidohängt, 3-glas, Gennuin 2-luft). Kostnaderna för både dörr och fönster inklusive 
arbetskostnader är hämtade från (Repab AB, 2016). U-värden, dimensionen för dörr och 
fönster är hämtad från (Bygghemma, 2018). 
 
 Tabell 9 nedan beskriver kostnaderna för byte av fönster och dörrar.  
   
Tabell 9. Totalkostnad för fönster samt dörrar 

Dörr styckpris 8420 [Kr] 

Fönster styckpris 7290 [kr] 

Antal dörrar 1 [st] 

Antal fönster 14 [st] 

Fönsterdimension (0,6*1,1),(0,5*0,5)   [m] 

Dörr dimension 0,9*2,0 [m] 

U-värde fönster 1,1 [W/m^2]   

U-värde dörr 0,9 [W/m^2]   

Arbetskostnad fönster 36400 [kr] 

Total kostnad fönster 102060 [kr] 

Arbetskostnad Dörr 2120 [kr] 

Total kostnad dörr 10540 [kr] 

Summa kostnad 151120 [kr] 

 

4.4.5 Tilläggsisolering av taket 

En viktig del är tilläggsisolering av taket, då nuvarande isolering är sågspån. Detta 

kan åtgärdas genom ett bra isoleringsmaterial med rätt storlek för att minska 

värmeförlusterna. Genom att tilläggsisolera taket kan 25 % av värmeförlusterna 

minskas enligt (Isolerproffs, 2018). Vid isolering av vinden bör några saker iakttas 

som till exempel att det finns luftspalter mellan undertak och vinden för leda bort 

fukt (Lundstedt, 2018).  

Isoleringen som läggs in på vinden kommer att ske med vindsullsspruta (mineralull) 

från en vindslucka som finns i fastigheten. Arbetskostnader är 439 kr/h och är 

uppskattat till två dagars arbete. Hämtad från (Repab AB, 2016). Priserna, tjocklek är 

hämtade från (Woodisol, 2018). 

Tabell 10. Totalkostnad för tilläggsisolering av taket 

Vindbjälklaget 100 [m^2] 

Isolering 168 [kr/m^2] 
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Isolerings tjocklek  40 [cm] 

Arbetskostnad totalt 439 [kr/h] 

Materialkostnad 16800 [kr] 

Total 
installationskostnad 23824 [kr] 

Summa 23824 [kr] 
 

 

4.4.6 Nytt ventilationssystem: FTX-system 

Vid kalkylering av storleken på aggregat, togs med i beräkningarna stor fastigheten är och 

hur många personer som bor i hushållet och därefter beräknas flödet för att täcka behovet i 

fastigheten. Luftflödet kommer att dimensioneras enligt boverkets byggregler. Minsta krav 

för små fastigheter är 0,35 [liter/s, m2] (Boverket, 2015) 

Nedanstående tabell 11 visar det totala luftflödet som behövs. 

Tabell 11. totala luftflödet som behövs i anläggningen   

Luftflödet avser både till- och frånluften.  

 

 

 

Det finns en del saker som bör iakttas vid val av vilket FTX-system och det är att aggregatet 
skall ha hög temperaturverkningsgrad med ett litet SEP- värde. Boverkets byggregler 
rekommenderar max SFP (specifik fläkt effekt) – 2,0 [KW/m³/s]. Priset och storlek på FTX-
aggregatet (Flexit SPIRIT UNI 2 EC Höger) har hämtats från (Luftbutiken 2018). Resterande 
kostnader är uppskattade kostnader från (Repab AB, 2016). 

Tabell 12 Summa kostnad för FTX- system 

Installationskostnad för FTX     

Område  kostnad  Enhet 

Installationskostnad 29880 [kr] 

Kanaldragning totalt 25 [m] 

Aggregat kostnad 18295 [kr] 

materialkostnad 20000 [kr] 

Underhållskostnad 1000 [kr] 

FTX total kostnad 70200 [kr] 

 

Area Total boyta 200 [m^2] 

Totala luftflödet 70 [l/s] 
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4.5 Simulering i IDA ICE 

Fastigheten konstruerades i programmet IDA ICE. Syftet med programmet är att simulera de 

ändringar som utförts av klimatskalet. Genom att följa konstruktionsritningen samt att 

använda insamlade data från platsbesöket, dels från huset och dels från intervjun med S. 

Lönnquist (intervju, 2018-03-25), kunde en modell byggas upp av den verkliga fastigheten. 

Nedan visas bild på den konstruerade villan. Verkningsgraden är 0,9 för Pelletspannan vilket 

också finns angivet i bilagan. 

 

 

  

 

Figur 7. Konstruktion av fastigheten i programmet IDA ICE.  

 

4.5.1 Indata  

Nedan presenteras data för klimatskalet som har används i programmet IDA ICE för att ta 

fram energiförbrukningen utifrån verkliga energianvändningen. De data som visas är hämtat 

sedan tidigare från Fastighetsägaren vilket stämmer relativt bra med den verkliga 

energiförbrukningen. Detta kommer att diskuteras längre fram under rubriken Diskussion.   
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Figur 8. Tak inställningar 

 

Figur 9. Yttervägg inställningar 
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Figur 10. Golvbjälklagets inställningar 

Tabell 13. Energiförbrukning efter simulering jämfört med verklig data 

Simulering Verklig data 

Elanvändning (Exklusive 
TVV) 5600 

5500 
[KWh/år] 

Värme (pellets) 28 700 30 000 [KWh/år] 

Tappvarmvatten 3050 3000 [KWh/år] 

Summa 37350 38500 [KWh/år] 

 

5 RESULTAT 

Vid beräkningar som har gjorts har 5 % ränta antagits. Resultaten kommer att visa vilka 

energieffektiva åtgärder som har genomförts för att se vilka ekonomiska besparingar som 

kommer att göras på sikt och hur lång tid det tar för att ta igen investeringskostnaderna. 

Slutligen kommer det nya tillståndet att jämföras med befintliga läget och en 

känslighetsanalys kommer att presenteras både i diagram och tabell.  

 

5.1 Driftkostnader för bergvärmepump 

Tabell 14 nedan visar en sammanställning av installation av bergvärmepump. Tabellen visar 

räntan, kalkyltid, elpriset, investeringskostnaden och som i detta fall blev cirka 190 267 kr. 
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Den här investeringen gick back med cirka 43 000 kr under dess livslängd och 

återbetalningstiden blev 13 år.  

Tabell 14. Installation av bergvärmepump 

  
Befintligt 
läge Bergvärmepump Skillnad    

Ränta (r)  5,00 5,00   [%] 

Kalkyltid (n) 15,00 15,00   [år] 

PO (år) 10,38 10,38   [år] 

Energipris El 0,83 0,83   [kr/kWh] 

Energipris Pellets 0,65     [kr/kWh] 

Värme (pellets) 30 000     [KWh/år] 

Tappvarmvatten  3000 

9429 (Tvv ingår i 
köpt el BVP)   [KWh/år] 

Investering    190 267   [kr] 

LCC Energi  228 000 81 228 146 772 [Kr] 

LCC totalt  228 000  271 000 -43 000 [kr] 

Återbetalningstiden 13,4 [år] 
 

5.2 Belysning 

 

Nedanstående tabell 15 visar investeringskostnaden för belysning. Den visar även den energi 

som sparas i jämförelse med befintliga läget samt livslängden för den investerade produkten. 

Energibesparingen för denna investering är cirka 14 000 kr och återbetalningstiden två år.    

Tabell 15. Belysning  

  Befintligt läge belysning Skillnad  Enhet 

Ränta (r)  5 5   [%] 

Kalkyltid (n) 15 15   [år] 

PO (år) 10,38 10,38   [år] 

Energipris El 0,83 0,83   [kr/kWh] 

Energipris Pellets 0,65     [kr/kWh] 

Värme (Pellets) 30 000 30 000   [kWh/år] 

Elanvändning (Exklusive TVV) 2628 395 2233 [kWh/år] 

Investering   4148   [kr] 

LCC Energi  186 000   167 878 14 000 [Kr] 

LCC totalt  186 000  172 000 14 000 [kr] 

Återbetalningstiden 2 [år] 
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5.3 Dörr samt fönsterbyte 

Tabell 16 nedan visar fönster och dörrbyte där alla fönster byttes ut mot treglasfönster med 

ett U-värde på 1 [W/m^2,k] och dörren med ett U-värde på cirka 0,9 [W/m^2,k].  Denna 

investering gick back med 80 000 kr under dess livstid. och återbetalningstiden cirka 36 år.   

 

Tabell 16. Dörr samt Fönsterbyte 

Fönster & Dörr Befintligt läge Nya fönster, Dörr Skillnad    

Ränta (r)  0,05 5%   [%] 

Kalkyltid (n) 40,00 40,00   [år] 

PO (år) 18,26 18,26   [år] 

Energipris El 0,83 0,83   [kr/kWh] 

Energipris Pellets 0,65 0,65   [kr/kWh] 

Tappvarmvatten 3000 3000   [KWh/år] 

Värme (Pellets) 30 000 24 000   [KWh/år] 

Investering    151 120   [kr] 

U-värde (Fönster) 3,00 1,00 2,00 [W/m^2,k] 

U-värde (Dörr) 3,00 0,90 2,10 [W/m^2,k] 

LCC Energi 401 537  330 323 71 214 [Kr] 

LCC totalt 401 537 481 443 -80 000 [kr] 

Återbetalningstiden 36 [år] 
 

5.4 Tilläggsisolering av taket 

Nedan visar tabell 17 det nya läget i jämförelse med befintliga tillståndet för tilläggsisolering 

av taket, den totala investeringskostnaden blev cirka 23 824 kr samt har en energibesparing 

på cirka 87 000 kr. Denna investering hade en återbetalningstid på cirka fyra år.  

Tabell 17. Tilläggsisolering av taket 

  Befintligt läge tilläggsisolering Skillnad   Enhet 

Ränta (r)  5,00% 5,00%   [%] 

Kalkyltid (n) 40,00 40,00   [år] 

PO (år) 17,16 17,16   [år] 

energipris El 0,83 0,83   [kr/kWh] 

energipris Pellets 0,65 0,65   [kr/kWh] 

Tappvarmvatten 3000 3000   [KWh/år] 

Värme (Pellets) 30 000 20 000   [KWh/år] 

Investering   23 824,00   [kr] 

LCC Energi 377 000,00  265 794 111 206 [kr] 

LCC totalt 377 000,00 290 000,00 87 000,00 [kr] 

Återbetalningstiden 4 [år] 
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5.5 Driftkostnader För FTX-system 

Tabell 18 nedan visar FTX-system som har installerats istället för självdragsventilation med 

nya kanaldragningar och komponenter. Investeringskostnaden för denna investering blev 

cirka 70 200 kr och har en besparing på cirka 10 000 kr. Denna investering hade en 

återbetalningstid på cirka 11 år.   

 

Tabell 18. Installation av FTX- system 

  Befintligt läge FTX Skillnad   Enhet 

Ränta (r)  5 5   [%] 

Kalkyltid (n) 20 20   [år] 

PO (år) 12,46 12,46   [år] 

Energipris El 0,83 0,83   [kr/kWh] 

Energipris Pellets 0,65     [kr/kWh] 

Tappvarmvatten 3000 3000   [kWh/år] 

Värme (Pellets) 30 000 16 000 14 000 [kWh/år] 

Investering   70 200   [kr] 

LCC Energi  274 000  181 325 92 675 [Kr] 

LCC underhåll   12 462   [kr] 

LCC totalt  274 000  264 000 10 000 [kr] 

Återbetalningstiden 11 [år] 

 

5.6 Sammanställning av besparingar efter åtgärderna som 

utförts  

Nedanstående tabell 19 presenterar befintliga läget i jämförelse med nytt tillstånd inom 

områdena elanvändning, uppvärmning, tappvarmvatten samt den totala 

energiförbrukningen och alla åtgärder som genomförts. Där det är möjligt att avgöra U-

värdet blev snittvärdena 0,32 i nya läget jämfört med 0,55 [W/m^2, k] i befintligt läget.  

Tabell 19. Sammanställning av energiförbrukningen 

befintligt läge   Nytt tillstånd Enhet 

Värme (pellets) 30 000,00 kWh/år Köpt El Bergvärme  9429  [kWh/år] 

Tappvarmvatten 3 000,00 kWh/år 
Tappvarmvatten ingår i köpt El 
BVP 

 [kWh/år] 

Elanvändning (ExklusiveTVV) 5 500,00 kWh/år Elanvändning (Exklusive TVV) 4318 [kWh/år] 

Summa energiförbrukning 38 500,00 kWh/år Summa energiförbrukning 13 747 [kWh/år] 

Skillnad energiförbrukning 24 753 [kWh/år] 

Genomsnittlig U-värde 0,56 
 [W/m^2, 
k] 

Genomsnittlig U-värde 0,32 
[W/m^2, 
k] 
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5.7 Känslighetsanalyser  

I figur 11 och tabell 20 visas LCC besparing i förhållande till förändring i elpris. Varje område 

är beräknat utifrån olika energipriser (som inkluderar både el och pellets) för de åtgärdade 

områdena som bergvärme, fönster/dörrar, tilläggsisolering, elprodukter samt FTX.    

 

Figur 11. Känslighetsanalys 

 

Tabell 20. Känslighetsanalys 

Elprisutveckling FTX Fönster/dörrar Belysning Bergvärme tilläggsisolering Enhet 

-3,00% 38 000 -38 000 18 000 -10 000 154 000 [kr] 

-2,00% 27 000 -55 000 16 000 -23 000 127 000 [kr] 

-1,00% 18 000 -68 000 15 000 -33 000 105 000 [kr] 

0,00% 10 000 -80 000 14 000 -43 000 87 000 [kr] 

1,00% 3000 -88 000 13 000 -52 000 74 000 [kr] 

2,00% -4000 -95 000 11 000 -60 000 62 000 [kr] 

3,00% -9000 -101 000 10 000 -68 000 54 000 [kr] 
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6 DISKUSSION  

Innan energieffektiva åtgärder utförts hade anläggningen hög energiförbrukning. I tabell 19 

kan man se det befintliga läget. Uppvärmningsbehovet för hushållet var cirka 30 000 

KWh/år, elanvändningen cirka 5 500 KWh/år och den totala energianvändningen 38 500 

KWh/år. Siffrorna i befintliga läget var innan alla föreslagna energieffektiviseringar utförts 

d.v.s. alla komponenter som pelletspanna bytts ut mot bergvärmepumpen och dörrar, 

fönster, tilläggsisoleringen i taket, som var av typen sågspån, och alla elkomponenter som 

glödlampor byts ut. 

Minst fyra olika energieffektiva åtgärder har utförts med hjälp av simuleringsprogrammet 

IDA ICE. Dessa fyra var installation av nytt luftbehandlingssystem av typen FTX-system, 

tilläggsisolering av taket, installation av nya dörrar, fönster och byte av gamla belysningar 

mot nya. 

Att investera i ett nytt luftbehandlingssystem (FTX-system) är en bra ide och är en god 

investering. Detta medför i sin tur en god balans i inomhusklimatet och gör det möjligt att 

kunna återvinna den förvärmda frånluften. Återbetalningstiden för den här investeringen 

blev cirka 11 år. Den totala energibesparingen ligger på cirka 10 000 kr under sin livslängd. 

En energikartläggning gjord av Åhlund (2015) har utförts på en förskola i Gävle. Skolan har 

en totalarea på cirka 3 342 m². En energieffektiviseringsåtgärd som har genomförts är 

installation av ett FTX-system som gav en total besparing på 2494 kr/KWh, år eftersom FTX-

system med värmeväxlare kan spara upp till 80 % av den befintliga energianvändningen 

enligt (Ahlund, 2015). 

En osäkerhet vid beräkningar är installationen av FTX-systemet där livslängden och 

investeringskostnaderna är uppskattade och hämtade från andra källor. Livslängden för ett 

FTX-system kan variera beroende på hur man tar hand om de olika delarna som finns i 

systemet. Investeringskostnaderna är också varierande då priserna för kanaldragning och 

andra tillbehör kan variera. Verkningsgraden för ett FTX-system är också varierande och 

enligt en studie som gjorts, återvinns cirka 50-80 procent av frånluften (Svensk ventilation, 

2018) 

Montering och installation av ny energikälla (bergvärmepump) har varit den dyraste 

investeringen av samtliga åtgärder. Investeringen av denna energikälla hamnade på cirka 190 

000 kr med SCOP på 3.5 vilket är mycket kostsamt. Borrningen av hålen kostade cirka 300 

kr/m. Återbetalningstiden landade på cirka 13 år, det blev ingen energibesparing, gick back 

på cirka 43 000 kr däremot minskade energiförbrukning med 24 753 KWh/år. 

Energimyndigheten har tidigare nämnt att fastigheter som har högre energiförbrukning än 

35 000 KWh/år, kommer en värmepump med COP 4,1 att generera en besparing på cirka 25 

900 KWh/år.   

Det finns en del begränsningar såsom beräkning av payoff- tiden (återbetalningstiden) där 

räntan är antagen. Vid höjning av räntan kommer återbetalningstiden bli längre. Andra 

osäkerheter vid beräkningar kan vara uppskattade investeringskostnader som t.ex. 

bergvärmepump där borrhålspriset kan variera beroende på hur berggrunden ser ut och hur 
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lång tid det tar att borra för att kunna utvinna energi. Andra osäkerheter med 

bergvärmepumpen kan vara att verkningsgraden (COP) varierar beroende på vilken typ och 

storlek som installeras i fastigheten och hur berggrunden ser ut.  

Genom att tilläggsisolera taket kan mycket energi sparas, eftersom den största delen av 

värmeförlusterna i fastigheten sker via tak. I äldre anläggningar har ofta sågspån används 

istället för mineralull. I denna investering byttes sågspånet ut mot 40 cm tjock mineralull., 

Energibesparingen landade på cirka 87 000 kr och har en livslängd på cirka 40 år. Enligt ett 

examenarbete som är utfört av Burman och Percy (2008) har man tilläggsisolerat med 40 cm 

tjock isolering och det genererade en besparing på 91 000 kr under sin livstid vilket betyder 

att den besparing som har visat sig inte är helt orimlig (Burman & Persson, 2008). 

Att byta ut gamla elprodukter kan ge en stor energibesparing och kan dessutom sänka 

elförbrukningen relativt mycket. Genom att investera i nya energiklassade, smarta LED-

lampor kan ge en energibesparing på upp till 10 gånger mer än en vanlig glödlampas som är 

effektkrävande och fyller samma funktion som en LED-lampa. Att åtgärda dessa områden 

kan ge mycket goda energibesparingar. Byta av gamla belysningar ger en besparing på cirka 

14 000 kr under dess livslång.  

Det blev inte någon avkastning för investeringen av dörrar och fönster. Fönster och dörrar 

har en livslängd på cirka 40 år, att den här investeringen inte är lönsam på sikt även om 

U-värdet minskade från 3,0 W/m^2, k till 1,0 W/m^2, k för fönster och 0,9 W/m^2, k för 

dörren. Enligt examensarbete som nämndes tidigare och utfört av Ahlund (2015) har även 

gjorts en energieffektivisering på fönster och han skriver att byta av gamla tvåglasfönster till 

lågenergitreglasfönster skulle generera en årlig besparing på cirka 26 320 kr/år (Ahlund, 

2015). Denna investering gav ingen vinst utan gick back (80 000 kr) vilket kan bero på att 

investeringskostnaderna blev för kostsamma med en återbetalningstid på 36 år. En annan 

begränsning är vid fönster och dörr byte. Livslängden och investeringskostnader varierar 

beroende på vilka typer av fönster eller dörr som investerats. Detta kan i sin tur påverka 

återbetalningstiden och energibesparingen.  

När alla åtgärder utförts sammanställdes samtliga områden som 

tappvarmvattenförbrukningen, elanvändningen, förbrukningen för uppvärmningen, totala 

energianvändningen och anläggningens genomsnittliga U-värde. Detta gav en total 

energianvändning enligt tabell 19 på cirka 13 747 KWh/år, vilket är en klar förbättring 

jämfört med den tidigare energiförbrukningen som var 38 500 KWh/år. Totalt blev 

besparingen 24 753 KWh/år vilket är en stor skillnad.  

Tabell 20 och figur 11 visar slutgiltiga LCC besparingen i förhållande till energipriset. Dessa 

är känslighetsanalyserna för de åtgärdade kategorierna, som innehåller bergvärmepump, 

FTX, elprodukter, tilläggsisolering, samt fönster och dörrar. Genom att utvärdera 

diagrammet går det att se att belysning, tilläggsisolering och FTX-system är minst påverkade 

av elprisutvecklingen. Bergvärmepump samt fönster och dörrar är den åtgärd som påverkas 

mest av elprisutvecklingen och låg utveckling eller ingen utveckling alls kommer denna 

åtgärd att generera stor besparing. Däremot om elprisutveckling är hög kan denna 

investering inte ge någon besparing. Investeringen av bergvärmepump, på dörrar och fönster 
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gav nämligen ingen avkastning då det var för hög investeringskostnad och lång 

återbetalningstid. 

En annan osäkerhet kan vara simuleringen i programmet IDA ICE. Då 

konstruktionsritningen, som är från 1952, är svårläst har det medfört att fasadmaterial samt 

en del av takkonstruktionen har uppskattats med hänsyn till husets konstruktion med hjälp 

av fastighetsägaren. En annan osäkerhet är att det inte går att se mellan väggarna och 

bedöma hur tjockt materialen är. Den energiförbrukningen som togs fram i simuleringen i 

programmet IDA ICE (37350 KWh/år) stämde väl överens med den verkliga förbrukningen 

(38500 KWh/år). 

Om de personer som bor i huset väljer att genomföra dessa föreslagna åtgärder kommer det 

förmodligen att ge en besparing. Då de flesta i det här området har berggrund har grannarna 

valt att installera bergvärme eftersom det går att utvinna energi ur berggrunden. De åtgärder 

som rekommenderas ur ekonomisk synpunkt är tilläggsisolering av taket, byta av gamla, 

elprodukter, nytt luftbehandlingssystem, då dessa är mindre kostsamma att åtgärda än att 

byta ut pelletspannan mot bergvärmepump och att byta fönster samt dörrar eftersom dessa 

inte gav någon avkastning alls.  

7 SLUTSATSER 

 

Arbetet handlade om att utvärdera energin av dess VVS-system, se vilka möjligheter 

det finns för att kunna sänka energianvändningen och om det är kostnadseffektivt i 

den befintliga anläggningen i Stockholm (Älvsjö).  

Vilka ekonomiska skillnader blir det om pelletspannan byts ut mot 

bergvärmepump? 

Att byta ut pelletspannan mot bergvärmepump är en dyr investering omfattande 

borrning, montering och installation. Om man ser den här investeringen på sikt kan 

den bli lönsam då den bidrar till minskad energiförbrukning. Återbetalningstiden 

ligger på cirka 13 år och vid rätt underhåll kan systemet hålla ännu längre.   

Vilka potentiella åtgärder kan vidtas för att åstadkomma en minskad 

energiförbrukning i en enfamiljsvilla byggd på 1950 talet i Sverige?   

Det finns många fler potentiella möjligheter att få lägre energianvändning. Det som har 

förlagets i arbetet är endast några få energieffektiva åtgärder och dessa är att titta på vilka 

komponenter i hemmet som drar mycket energi som belysning var sker de största 

värmeförlusterna etc. Genom att granska dessa möjligheter noggrant kan mer energi sparas.  
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Hur ser energiförbrukningen ut i dagsläget? 

Energiförbrukningen i dagsläget är ganska kraftig. En normalstor villa har en genomsnittlig 

energiförbrukning på cirka 23 000 KWh/år jämfört med villan som undersöktes som hade en 

energiförbrukning på 38 500 KWh/år vilket är mer än snittet i Sverige. Det finns stora 

besparingsmöjligheter och enligt resultatet kunde energiförbrukningen efter alla åtgärder 

minskas till 13 747 KWh/år.    

8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

 

Resultaten av studien visade att det finns möjlighet till lägre energiförbrukning. De förslagna 

åtgärder som tagits fram gav en bra besparing. Det skull vara intressant att även se hur 

tillexempel tilläggsisolering av ytterväggarna skulle påverka kostnaderna och 

energiförbrukningen.   

En annan intressant studie skulle ha varit att undersöka hur ett byte av pelletspanna mot en 

luftvärmepump tillsammans med ett FTX-system skulle se ut ur ekonomiskt synpunkt. Hur 

stor hade besparingen blivit i så fall? Eller hur hade resultatet blivit att kombinera 

pelletspanna med solfångare? Vilka förutsättningar finns för dessa alternativ och vilka 

besparingar hade då kunnat fås?   
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BILAGA 3 – INDATARAPPORT IDA ICE 
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