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ABSTRACT  

Through calculations as well as a literature study the purpose of this work was to apply 

modern energy efficiency measures on an old existing building and on the same time take 

economical aspects and thermal inside climate into account. The work also carries out a case 

study on the existing building Lådberga 1:78. The calculations that has been carried out 

acknowledges a change of the building’s thermal transmittance for each measure that has 

been simulated as well as a change of the buildings active heating. In order to carry out the 

comparison between the buildings active heating, before and after applying the modern 

building measures, the buildings current energy consumption was calculated.  To examine 

the proposed actions from an economical point of view, the payback method was used. When 

applying actions that include additional interior insulation, diffusion calculations was used. 

The energy efficiency action that was calculated to be most financially viable for the building 

was exchange of the heat system. This action included a change from an existing pellet boiler 

to a more efficient geothermal heat pump as well as the exchange of four radiators.  The 

second-best alternative was to add insulation to the attic. Also, one simple yet effective action 

that could be done in the building to improve the thermal inside climate was to mount 

sealing stripes around the existing windows. The energy efficiency actions that was found to 

be least financially viable was exchange of windows, doors as well as adding insulation to the 

walls. Calculations was carried out through derivatives that has been acknowledged for 

during the current study. The results that has been reported has been chosen regarding the 

general understanding of the study as well as the relevance it has on the final results in order 

to clearly answer the questions at issue. 

Keywords: Energy efficiency, active heating, passive heating, transmission, total heat 

loss, building technics, diffusion, solar heat gain.  



   

 

 

FÖRORD 

Examensarbetet är utfört på Mälardalens Högskola i Västerås inom 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik. Arbetet innefattar 15 högskolepoäng och 

har utförts i och med gruppmedlemmarnas intresse för äldre byggnader samt 

energieffektivisering. Insamling av data i form av mått och dokumentanalyser har utförts av 

gruppmedlemmarna tillsammans och utefter uppmätt data har Östman konstruerat en 

planritning över byggnaden i Revit. Östman har även insamlat information till litteraturstudie, 

studerat åtgärden bergvärme samt tagit fram kostnader för de olika studerade åtgärderna. 

Likasom Östman har Wennberg arbetat med arbetets litteraturstudie samt utvecklat rapporten 

och dess olika delar och bilagor i sin helhet. Wennberg har även varit delaktig i beräkningarna 

gällande klimatskalets värmegenomgångskoefficienter. Bergman har genomfört 

beräkningarna i arbetet samt utvecklat dessa i programmet Excel. Bergman har även granskat 

att formateringar i dokumentet är korrekta samt skrivit om diffusionsberäkningar i rapportens 

aktuella studie.  

Vi vill tacka våra handläggare Robert Öhman och Amir Vadiee för den hjälp och det stöd vi 

har fått under examensarbetets gång. Vi vill även tacka vår examinator Maher Azaza för 

synpunkter på arbetet samt Linus Barklund på Nybyggar’n i Västerås AB som har gett 

tillgång till det kostnadsberäkningsprogram som har nyttjats i arbetet.  

 

Västerås, 3 juni, 2019 

Amanda Wennberg, Cindy Östman, Kevin Bergman 

  



   

 

 

SAMMANFATTNING  

Tillgång till energi är i dagens samhälle en viktig del i vardagen. Energi nyttjas bland annat 

för att värma upp tappvarmvatten och bostäder samt för att förse byggnader med den energi 

som behövs för att dessa ska uppnå deras planerade funktioner. Krav på tillåten 

energianvändning finns för nybyggnationer och vid ändring av befintliga byggnader, dock 

gäller inte dessa krav för byggnader som väsentligt inte ska ändras. I och med detta har äldre 

byggnader i många fall en högre energianvändning än yngre byggnationer vilken kan minskas 

genom byggnadstekniska och installationstekniska åtgärder. Då byggnader 

energieffektiviseras sänks Sveriges totala energianvändning, kostnaderna för byggnadens 

aktiva uppvärmning minskar och den termiska komforten i en äldre byggnad kan förbättras. 

Genom beräkningar samt litteraturstudier är syftet med arbetet att i teorin 

energieffektivisera en äldre befintlig byggnad med hänsyn till ekonomi och avgränsad 

termisk komfort.  

Arbetet bygger på en empirisk studie vilken innefattar en fallstudie som har utförts på villan 

Lådberga 1:78 samt litteraturinsamling. Den datainsamling som har nyttjats för arbetet är 

fältmätningar, observationer samt dokumentanalyser. De energieffektiviseringsåtgärder som 

har undersökts i arbetet har valts ut med hjälp av arbetets litteraturstudie och för att 

undersöka hur olika energieffektiviseringsåtgärder påverkar den aktiva uppvärmningen i 

Lådberga 1:78 har beräkningar utförts. De beräkningar som har utförts uppvisar förändringar 

av byggnadens värmegenomgångskoefficienter vid respektive åtgärd samt en förändring av 

byggnadens aktiva uppvärmning. För att möjliggöra en jämförelse mellan byggnadens aktiva 

uppvärmning innan utförda åtgärder samt efter utförda åtgärder har även byggnadens 

energianvändning innan energieffektivisering beräknats. För att undersöka åtgärderna ur ett 

ekonomiskt perspektiv med hänsyn till återbetalningstid har Payback-metoden nyttjats. Vid 

åtgärder vilka innefattar tilläggsisolering har diffusionsberäkningar utförts.  

De åtgärder som har undersökts i arbetet är byggnadstekniska åtgärder i klimatskalet samt 

byte av värmesystem. Den åtgärd som har beräknats vara den mest lönsamma 

energieffektiviseringsåtgärden i byggnaden är byte av värmesystem. Åtgärden inkluderar 

byte från en pelletspanna till en bergvärmepump inklusive byte av fyra radiatorer. Denna 

åtgärd medför ett inbetalningsöverskott på cirka 18 100 kr/år och återbetalningstiden har 

beräknats till 10 år. Installationens livslängd har uppskattats vara mellan 20 till 40 år 

beroende på installationsdel. Den näst mest effektiva energieffektiviseringsåtgärden är 

tilläggsisolering av byggnadens vindsbjälklag. Denna åtgärd medför ett inbetalningsöverskott 

på cirka 2700 kr/år och har återbetalningstiden 14 år. Åtgärdens livslängd har uppskattats 

till minst byggnadens livslängd. Nackdelarna med åtgärderna är att båda leder till en 

minskad mängd värme till byggnadens kallvind vilket kan leda till fuktproblem, installation 

av en bergvärmepump påverkar även byggnadens självdragsventilation.  

De åtgärder som inte är lönsamma vid energieffektivisering av Lådberga 1:78 är byte av 

fönster, byte av dörrar samt tilläggsisolering av byggnadens träregelytterväggar då dessa 

åtgärder har återbetalningstider mellan 61 år till 92 år. Ytterligare en åtgärd som inte bör 

genomföras är tilläggsisolering av byggnadens betongytterväggar inifrån, detta på grund av 



   

 

 

att den relativa luftfuktigheten mellan isoleringen och betongen blir 100 %. De 

byggnadsdelar i byggnadens klimatskal vilka inte har undersökts via beräkningar är 

byggnadens krypgrund samt byggnadens betongplatta på mark. Byggnadens aktiva 

uppvärmning innan energieffektivisering är enligt beräkningar 41 900 𝑘𝑊ℎ/å𝑟.  

För att förbättra den termiska komforten i byggnaden finns det möjlighet att utföra mindre 

förändringar av byggnadsdelarna i byggnadens klimatskal. Exempel på simpla åtgärder vilka 

kan utföras i Lådberga 1:78 är montering av tätningslister samt isolerglas på byggnadens 

fönster samt noggrann drevning runt av byggnadens fönster och dörrar.  

Nyckelord: Energieffektivisering, aktiv uppvärmning, passiv uppvärmning, transmission, 

total värmeförlust, diffusion, solenergitillförsel, tilläggsisolering.
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1 INLEDNING 

I dagens samhälle är tillgång till energi en viktig del i vardagen. Energi nyttjas bland annat 

för att värma upp och kyla bostäder, värma upp tappvarmvatten samt för att förse byggnader 

med den energi som behövs för att den planerade funktionen ska uppnås. I många fall har 

äldre byggnader en hög energianvändning vilken kan minskas med hjälp av olika 

byggnadstekniska samt installationstekniska åtgärder. Det här arbetet belyser möjligheten att 

energieffektivisera äldre villor och på så sätt påverka den totala energianvändningen samt 

efterföljande faktorer. För att genomföra arbetet har en fallstudie utförts på fastigheten 

Lådberga 1:78, det som har undersökts är hur byggnadens energianvändning ser ut idag och 

hur olika byggnadstekniska samt installationstekniska åtgärder minskar denna. Arbetet 

behandlar åtgärderna ur ett ekonomiskt perspektiv samt att enkla åtgärder vilka kan 

förbättra den termiska komforten i byggnaden har redovisats. 

1.1 Bakgrund 

”Bygg bort problemen” (underrubrik 1) är ett citat från Naturvårdsverket (2018-09-03) vilket 

presenteras under rubriken Energieffektivisering i bostäder och lokaler på 

Naturvårdsverkets hemsida. Citatet är ett tydligt rättesnöre vilket bland annat poängterar att 

alla bostadsägare, framtida bostadsägare, fastighetsägare med flera har möjligheten att 

påverka Sveriges totala energianvändning genom att bygga om samt bygga nytt med hänsyn 

till energi. För nybyggnationer och vid ändring av befintliga byggnader finns det krav på 

tillåten energianvändning vilket beskrivs i åttonde kapitlet i PBL (SFS, 2010:900, kap. 8, 4§), 

i tredje och tionde kapitlet i PBF (SFS, 2011:338, 3 kap. 14§; SFS, 2011:338, 10 kap. 3§) samt i 

avsnitt nio i BBR (BFS, 2011:6, avsnitt 9). För befintliga byggnader vilka ej väsentligt ska 

ändras gäller dock inte dessa krav och i många fall har äldre byggnader en hög 

energianvändning vilken kan sänkas genom olika byggnadstekniska samt 

installationstekniska åtgärder. Att energieffektivisera en äldre byggnad kan bland annat leda 

till lägre månadskostnader för byggnadens aktiva uppvärmning, den termiska komforten i 

byggnaden kan förbättras och åtgärderna bidrar till att Sveriges totala energianvändning 

minskar. Detta kan sättas i samband med Bladhs (2009) citat ”Om användningen av el kan 

effektiviseras, det vill säga om vi kan få ut lika stor nytta med mindre energi, så kan någon av 

flera mål uppnås: 1. Kärnkraften kan avvecklas; 2. Exportera till länder där el framställs med 

fossila bränslen; 3. Ladda elbilar så att bensinbilar kan ersättas.” (s. 15). Olsson och Karlsson 

(2016) har utfört en fallstudie gällande energieffektivisering av ett äldre flerbostadshus. 

Enligt Olsson och Karlssons (2016) arbete är de mest kostnadseffektiva åtgärderna vilka kan 

utföras en kombination av att tilläggsisolera byggnadens vind, tilläggsisolera byggnadens 

ytterväggar inifrån samt att utföra ett byte av byggnadens dörrar. Bland annat dessa åtgärder 
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har i det här arbetet separat undersökts och skillnaderna mellan arbetenas resultat har 

granskats. 

1.2 Syfte 

Genom beräkningar samt litteraturstudier är arbetets syfte att i teorin energieffektivisera en 

äldre befintlig byggnad med hänsyn till ekonomi och avgränsad termisk komfort. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur ser fastighetens energianvändning ut idag?  

• Hur påverkar olika byggnadstekniska samt installationstekniska åtgärder byggnadens 

energianvändning? 

• Vilka för- och nackdelar finns med de olika åtgärderna? 

• Hur bör byggnaden energieffektiviseras ur ett realistiskt ekonomiskt perspektiv?  

• Vilka enkla åtgärder kan nyttjas för att förbättra den termiska komforten i byggnaden?  

1.4 Avgränsning 

Arbetet är avgränsat till fastigheten Lådberga 1:78 och ingen hänsyn till andra bostäder har 

tagits. Arbetets fokus ligger på beräkningar och de åtgärder som har undersökts är valda 

utifrån arbetets litteraturstudie. De åtgärder som har studerats i arbetet är kopplade till 

byggnadens klimatskal samt värmesystem. Åtgärderna har studerats ur ett ytligt ekonomiskt 

perspektiv och enkla åtgärder för att förbättra byggnadens termiska komfort har inkluderats i 

arbetet. Den termiska komforten är avgränsad till åtgärder som minskar kallstrålning, kallras 

samt drag i byggnaden. Inga beräkningar har utförts kring den termiska komforten.  
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2 METOD 

Arbetet är uppbyggt utifrån litteraturinsamling och en empirisk studie vilken inkluderar en 

fallstudie på fastigheten Lådberga 1:78. Information kring dessa delar samt förklaringar till 

varför just dessa arbetsmetoder har nyttjats har redovisats nedan. 

2.1 Litteraturinsamling 

För att genomföra arbetet har litteratur samlats in via böcker, internet samt från 

undervisningsmaterial inom kurserna Energieffektiva byggnader, Byggnadsfysik samt 

Installationsteknik på Mälardalens högskola. Den information som litteraturen har bidragit 

med har använts för att skapa en djupare förståelse över ämnet energieffektivisering av 

byggnader samt över äldre byggnadsteknik. Litteraturen har även bidragit med 

beräkningsmetoder inklusive formler, information gällande ekonomiska aspekter samt 

information om termisk komfort.  

Den källa vilken har nyttjats mest i arbetet är boken Praktisk byggnadsfysik, Sandin 

(2010a). Denna källa har bidragit med information, beräkningsgångar, formler samt 

standardvärden och antaganden vilka har nyttjats vid beräkningar.    

2.2 Fallstudie 

Arbetet bygger på en empirisk studie och dess upplägg innefattar en fallstudie på fastigheten 

Lådberga 1:78. Den data vilken har nyttjats i studien är framtagen via fältmätningar, 

observationer samt dokumentanalyser. Lådberga 1:78 är en villa placerad i tätorten Valskog i 

Kungsörs kommun, Västmanlands län. Bostaden är byggd år 1968 och har en boarea på 103 

𝑚2och en biarea på 60 𝑚2.  

2.2.1 Fältmätningar  

Datan vilken inledningsvis samlades in under arbetets gång var objektets inner- och 

ytterväggsmått samt fönster- och fönsterbågsareor. Detta utfördes genom fältmätningar med 

hjälp av en avståndsläsare med laser. Med hjälp av denna information skapades sedan en 

planritning över byggnaden med hjälp av programvaran Revit där även en norr-pil 

placerades ut med hjälp av en kompass. Planritningen har i arbetet nyttjats för att bland 

annat beräkna areor vilka har nyttjats i beräkningar. 

2.2.2 Dokumentanalys och observationer 

För att samla information om byggnadens konstruktionsuppbyggnad nyttjades 

originalritningar från närmsta granne till Lådberga 1:78 då ritningar för det studerade 



   

 

4 

objektet inte existerar. Antagandet att de två byggnadernas konstruktionsuppbyggnader är 

relativt lika har tagits eftersom båda husen är konstruerade i ett koncept av företaget 

Ljusnehus under samma tidsperiod. Byggnaderna skiljer sig dock åt i och med olika tillval 

och förändringar vilka var möjliga att välja då villorna byggdes. Med hjälp av de utförda 

fältmätningarna samt observationer av Lådberga 1:78 granskades ritningarna och jämfördes 

okulärt med det studerade objektets uppbyggnad. All data som samlades in placerades i ett 

Excelark där även vidare beräkningar utfördes.  

2.2.3 Beräkningar 

Fallstudien innefattar beräkningar utförda på det studerade objektet Lådberga 1:78 vilka har 

utförts utifrån den insamlade datan kring objektet. De beräkningar som har genomförts inom 

arbetet redovisas nedan: 

• Beräkningar för att bestämma klimatskalets värmegenomgångskoefficienter, U-värden.   

• Beräkningar för att bestämma byggnadens värmeförluster, passiva uppvärmning samt 

aktiva uppvärmning.  

• Beräkningar för att undersöka hur olika åtgärder i byggnadens klimatskal samt byte av 

uppvärmningssystem påverkar byggnadens energianvändning.           

• Beräkningar för att säkerställa att fuktproblem i ytterväggar samt vindsbjälklag inte uppstår 

efter tilläggsisolering.  

• Beräkningar för att studera energieffektiviseringsåtgärders ekonomiska lönsamhet via 

Payback-metoden.  

 

Beräkningsgångar i arbetet 

Alla beräkningar vilka är utförda i arbetet har beräknats inom programmet Excel. Då Excel 

har utfört beräkningar med fler decimaler än de som har redovisats i rapporten kan de 

redovisade svaren i många fall skilja sig åt från de svar som erhålls vid framberäkning av svar 

utifrån de redovisade siffrorna. Ett begränsat antal decimaler har valts att redovisas i arbetet 

för att svaren ska vara tydliga och enkla att överskåda.    

 

De beräkningar vilka utfördes inledningsvis var beräkningar för att bestämma de olika 

byggnadsdelarnas i klimatskalets värmegenomgångskoefficienter, U-värden. För att 

genomföra detta nyttjades byggnadens planritning vilken skapades i Revit, grannbostadens 

originalritningar samt arbetets litteraturstudie. Då byggnadsdelarnas 

värmegenomgångskoefficienter var uträknade beräknades byggnadsdelarnas 

transmissionsförluster med hjälp av respektive byggnadsdels värmegenomgångskoefficient 

samt area. Den totala transmissionsförlusten fördelades sedan i procent över de olika 

byggnadsdelarna beroende på den transmissionsförlust de olika byggnadsdelarna bidrog 

med. Detta utfördes med anledning av att skapa en överblick över vilka byggnadsdelar som 

genom energieffektivisering kunde minska transmissionsförlusterna i större skala. 
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Då transmissionsförlusterna var uträknade beräknades byggnadens luftläckning och 

ventilationsförluster, vilket var ett gemensamt värde eftersom Lådberga 1:78 ventileras 

genom självdragsventilation. Vid beräkning av byggnadens luftläckning valdes tre olika 

luftomsättningar att studera, detta för att beräkna tre olika totala värmeförluster vilket vidare 

ledde till tre olika tabeller för byggnadens aktiva uppvärmning. Genom att studera den aktiva 

uppvärmningen vid de tre olika ventilationsförlusterna kunde tabellen med de rimligaste 

värdena utifrån kunskap om byggnadens uppskattade verkliga aktiva uppvärmning väljas. 

Denna tabell nyttjades vidare vid beräkningar av olika energieffektiviseringsåtgärders 

påverkan på den aktiva uppvärmningen.  

Då den totala värmeförlusten var beräknad utfördes beräkningar på byggnadens passiva 

uppvärmning. Denna inkluderade passiv värme från hushållselektronik, människor, 

tappvarmvatten samt solenergi. Den passiva värmen från solenergi har i arbetet beräknats 

dygnsvis. Denna beräkningsmetod har tagit hänsyn till antalet molniga, halvklara och klara 

dagar per månad, fönsterareor, fönstrens placering i förhållande till väderstrecken, 

solavskärmning, fönstrens lutning mot horisontalplanet samt byggnadens geografiska 

placering.      

Då den totala värmeförlusten samt den totala passiva värmen var beräknade kunde den 

aktiva uppvärmningen bestämmas.  

Då byggnadens aktiva uppvärmning innan energieffektivisering var bestämd beräknades hur 

olika byggnadstekniska åtgärder i klimatskalet förändrade byggnadens aktiva uppvärmning. 

Detta genom att förändra den studerade byggnadsdelens värmegenomgångskoefficient samt 

efterföljande beräkningar. För att undersöka åtgärdens lönsamhet studerades även kostnad i 

förhållande till effektivisering i form av åtgärdens återbetalningstid. Utöver 

energieffektivisering i klimatskalet studerades även förändring av byggnadens aktiva 

uppvärmning vid byte av värmesystem. Värmesystemet som undersöktes var installation av 

en bergvärmepump.  

2.2.4 Varför en fallstudie  

En fallstudie utförs på endast ett eller ett fåtal objekt och tillåter den som undersöker 

objektet eller objekten att utföra en djup undersökning med ett fåtal eller flera variabler 

genom datainsamling via exempelvis mätningar, intervjuer, analyser och observationer 

(Guziana & Nordlander, u.d.). Nackdelen med att utföra en fallstudie är att arbetet blir 

objektspecifikt till de objekt som undersöks och de metoder samt den information som 

nyttjas och arbetas fram kan inte direkt sättas i samband med objekt som inte har samma 

förutsättningar. Orsaken till att en fallstudie har nyttjats i det här arbetet är att arbetets 

frågeställningar endast behandlar en specifik villa. Även om arbetet är produktspecifikt kan 

det nyttjas som en vägledning vid energieffektivisering av liknande objekt. Arbetet kan även 

nyttjas som en översiktlig beskrivning över exempel på åtgärder som kan utföras för att 

förbättra den termiska komforten i en äldre villa.  
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2.2.5 Val av datainsamling 

Den datainsamling som har nyttjats i det här arbetet är fältmätningar, observationer samt 

dokumentanalyser. Fältmätningar har nyttjats för att mäta upp byggnadens olika delar. 

Fördelen med denna metod är att konstruktionsdelarna har blivit måttsatta utefter 

verkligheten vilken kan annars kan skilja sig från mått vilka är dokumenterade på ritning. 

Nackdelen med denna form av datainsamling är att mätningarna kan vara felaktiga om dessa 

ej har tagits fram med noggrannhet. Även observationer har fördelen att den data som har 

samlats in är samlad utifrån verkligheten men nackdelen är att felbedömningar kan ha skett. 

Dokumentanalys har varit till fördel för det här arbetet eftersom konstruktionsritningar inte 

finns tillgängliga och i och med detta har dokument granskats i samband med fältmätningar 

för att bedöma klimatskalets konstruktionsuppbyggnad. Nackdelen med att utföra 

dokumentanalyser är att de antaganden som har tagits kan vara felaktiga.     
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3 LITTERATURSTUDIE 

Arbetets litteraturstudie innefattar en beskrivning över byggnadstekniska lösningar vilka 

nyttjades under 1960-talet, det årtionde då Lådberga 1:78 byggdes. Denna del av 

litteraturstudien behandlar både arkitektur och konstruktionslösningar. Litteraturstudien 

inrymmer även byggnadstekniska samt installationstekniska lösningar vilka kan genomföras 

i en byggnad för att energieffektivisera denna samt för- och nackdelarna med dessa åtgärder. 

Förutom ovan nämnda delar innefattar även litteraturstudien information gällande ROT-

avdrag samt termisk komfort.        

3.1 Byggnadstekniska lösningar under 1960-talet  

Kunskap om byggnadstekniska lösningar under 1960-talet bidrar till en förståelse över den 

byggnadsteknik vilken nyttjades då många av Sveriges äldre byggnader konstruerades. 

Denna kunskap är bland annat relevant i de fall där handlingar över ett studerat objekt inte 

finns tillgängliga men förändringar i objektet ska genomföras. Under denna rubrik har 

typiska lösningar för arkitektur, utseende och konstruktion vilka nyttjades under 1960-talet 

redovisats.      

3.1.1 Arkitektur och utseende   

Enligt Björk, Nordling och Reppen (2009) bestod 1960-talets villor till största del av 

enplansvillor utan källare, utsmyckningar på fasaderna förekom sällan då arkitekternas idéer 

bortprioriterades för produktionstekniken och villorna konstruerades främst genom en 

hopkoppling av olika huskroppar. Björk et. al (2009) påpekar att utformningen av villorna 

skapades med hjälp av olika förskjutna byggnadsdelar, stora fönsterpartier samt med hjälp av 

en låg taklutning. Fasadbeklädnaden bestod främst av mexisten och tegel men även 

fasadbeklädnad av betong förekom, något som påträffades var att villans fasad innefattade 

olika fasadbeklädnader (Björk et al., 2009). En klassisk ytterdörr för villorna på 1960-talet 

var bestående av teak eller ek och till anslutning av dörren fanns ett sidoljus. Det fanns inget 

dörrblad mellan ytterdörren och sidoljuset, istället blev det en enhetlig komposition. På villor 

med huskroppar vilka var förskjutna förkom det ofta att entrén var indragen (Björk et al., 

2009). Enligt Björk et al. (2009) genomfördes en massproduktion av fönster i fabriker under 

1960-talet i strävan efter att tillverka billiga och generella fönster vilka var lättmonterade. 

Fönster med spröjs förekom inte och det var kopplade tvåglasfönster som var dominerande.  

3.1.2 Villornas konstruktion  

Svensk Byggnorm har idag ersatts av Boverkets Byggregler samt Boverkets 

Konstruktionsregler men innefattade under de aktiva åren föreskrifter, råd och anvisningar 

för byggnadssektorn. Enligt Svensk Byggnorm 67 (BFS 1967:1, avsnitt 61:3; BFS 1967:1, 

avsnitt 61:4) byggdes bostäder år 1968 med en lägsta takhöjd på 2,40 m i beboliga 
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utrymmen. Bland annat tvättstuga, garage samt pannrum tilläts dock att byggas med en 

minsta/fri takhöjd på 2,10 m. Kraven på bostäders värmeisolering redovisades i tabeller via 

ett högsta värmegenomgångstal för olika konstruktionsdelar, det så kallade K-värdet vilket 

varierade beroende på bland annat klimatzon. Västmanland klassades som klimatzon III. Vid 

beskrivning av det högsta tillåtna K-värdet genom en platta på mark belystes det i Svensk 

Byggnorm 67 (BFS 1967:1, 33:1) att den del av plattan vilken var belagd sex meter från en 

yttervägg tilläts vara oisolerad, resterande delar av plattan fick högst ha K-värdet 0,4 

𝑘𝑐𝑎𝑙/𝑚2ℎ°𝐶. Även krav på isolering av kantbalk och grundmur fanns vilket varierade 

beroende på höjd över mark. Högsta tillåtna K-värde för ytterväggar varierade bland annat 

på väggens vikt i 𝑘𝑔/𝑘𝑣𝑚 (BFS 1967:1, 33:1). På Polarpumpens hemsida (2016-07-14) 

beskrivs det att villor som byggdes under 60-talet ofta byggdes på krypgrund eller på platta 

på mark med invändig isolering.  

3.2 Lösningar för energieffektivisering, byggnadstekniska  

I Boverkets Byggregler (BFS 2011:6, avsnitt 9:2) i tabell 9:2a redovisas det att den 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för småhus högst får vara 0,4 𝑊/𝑚2𝐾 och 

energiprestandan 90 𝑘𝑊ℎ/𝑚2  𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 𝑜𝑐ℎ å𝑟. För äldre byggnader är kraven aktuella vid om- 

samt tillbyggnationer men de angivna värdena kan även bidra med en uppfattning om 

ungefärliga värden vika kan strävas efter då en byggnad ska energieffektiviseras. I tabell 9:92 

i Boverkets Byggregler (BFS, 2011:6, avsnitt 9:9) redovisas värden vilka ska strävas efter om 

en nybyggnation, ombyggnation eller tillbyggnation inte uppfyller önskad 

värmegenomgångskoefficient, dessa har redovisats i Tabell 1. 

Tabell 1: Värmegenomgångskoefficienter vid ändring av klimatskal,  

värden från (Boverkets Byggregler, BFS, 2011:6, avsnitt 9:9) 

 

Byggnadsdel Värmegenomgångskoefficient, U-värde 

{𝑾/𝒎𝟐𝑲} 

Golv 0,15 

Vägg 0,18 

Fönster 1,20 

Ytterdörr 0,80 

Tak 0,13 

     

En närmare inblick i alternativa lösningar presenteras under nedan stående rubriker.  

3.2.1 Golv – Uteluftventilerad kryprumsgrund & platta på mark  

Enligt Sandin (2010a) är den korrekta åtgärden vid ombyggnation av en kryprumsgrund att 

sänka luftens relativa luftfuktighet i kryprummet. För att göra detta kan enligt Sandin 

(2010a) en heltäckande plastfolie placeras på marken i kryprummet vilket gör att markfukt 
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förhindras från att tränga upp i utrymmet. Även en heltäckande isolering med tjockleken 200 

mm bör enligt Sandin (2010a) placeras på marken i kryprummet samt på grundmurens 

insida, detta för att förhindra att markens temperatur sänks under vintern vilket vidare 

bidrar till en snabbare uppvärmning under våren. Då kryprummets relativa luftfuktighet är 

låg finns det möjlighet att tilläggsisolera utrymmet på bjälklagets undersida vilket leder till en 

sänkt värmegenomgångskoefficient i grundkonstruktionen. Enligt Ståhl, Lundh och Ylmén 

(2011) kan denna åtgärd leda till sänkta energiförluster i större skala. Även Ståhl et al. (2011) 

belyser vikten med att bibehålla en låg relativ luftfuktighet i utrymmet för att minimera 

risken för fukt och mikrobiell påväxt. Förutom ovan nämnda lösningar för att sänka den 

relativa luftfuktigheten anser Ståhl et al. (2011) att en avfuktare eller värmekälla kan 

installeras i kryprumsgrunden för att sänka den relativa luftfuktigheten ytterligare vid behov.  

En platta på mark kan inte tilläggsisoleras som ovan nämnda konstruktion, denna måste 

istället isoleras uppifrån och/eller runt kanterna. Överliggande isolering på en betongplatta 

klassas som en riskkonstruktion då den relativa luftfuktigheten i betongplattans ovansida och 

på isoleringens undersida är 100 % (Sandin, 2010a). Om en platta på mark ska isoleras 

ovanifrån ska en plast placeras mellan betongplatta samt ovanliggande isolering eller 

isolering och reglar. Enligt Sandin (2010a) kan ovanliggande konstruktion bestå av isolering 

mellan reglar eller flytande golv men Hedlund och Blom (2014) nämner ytterligare en 

konstruktionstyp vilken är ventilerat golv. Utifrån Hedlund och Bloms undersökning (2014) 

rekommenderas flytande golv vid tilläggsisolering av platta på mark. Sandin (2010a) 

beskriver att även betongplattans kant bör vara isolerad för att minimera köldbryggor, detta 

gör även att temperaturskillnaden mellan plattans innerzon samt plattans ytterzon blir 

mindre. 

3.2.2 Ytterväggar 

Då en yttervägg ska tilläggsisoleras är det enligt Ståhl, Lundh och Ylmén (2011) mest 

fördelaktigt att göra detta från utsidan, men då det inte finns möjlighet att genomföra denna 

åtgärd är det enligt Arfvidsson, Harderup och Fristedt (2018) möjligt att tilläggsisolera 

konstruktionen från insidan. Arfvidsson et al. (2018) påpekar dock att denna åtgärd ofta 

associeras med en stor risk för fuktskador vid fel utförande. Sandin (2010a) påpekar även att 

det alltid uppkommer nya eller mer tydliga köldbryggor då en vägg tilläggsisoleras inifrån. 

Ståhl et al. (2011) beskriver detta som ett resultat av att den isolerade konstruktionen blir 

varmare samtidigt som den oisolerade ytterkonstruktionen blir kallare vilket vidare leder till 

tydliga köldbryggor och kalla ytor vid exempelvis syll och hammarband. Enligt Swedisol 

(u.d.) har mineralullsprodukter en livslängd på upp till 100 år.  

3.2.3 Fönster och dörrar  

Genom att byta äldre fönster och dörrar till nya kan delarnas värmegenomgångskoefficienter 

sänkas, men Persson och Mared (2016) påpekar dock att det är svårt att få en ekonomisk 

vinst utifrån åtgärden då den kostar mycket pengar i förhållande till den energi som sparas. 

Persson och Mared (2016) hävdar även att det inte alltid är fönstren som kostar mest energi 
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utan att det kan vara isoleringen kring dessa som är ineffektiv. Enligt Sandin (2010a) har 

äldre fönster ofta ett högre U-värde genom glaset än genom karm/båge och nyare fönster har 

ett lägre U-värde genom glaset än genom karm/båge.  

3.2.4 Vindsbjälklag - Kallvind 

Enligt Persson och Mared (2016) är tilläggsisolering av vindsbjälklaget den mest vinstgivande 

åtgärden då en byggnad ska energieffektiviseras. Även Ståhl et al. (2011) anser att detta är en 

åtgärd vilken minskar energiförbrukningen och även påverkar den termiska komforten i 

byggnaden positivt. Ståhl et al. (2011) påpekar dock att isolering av vindsbjälklaget leder till 

en högre relativ luftfuktighet på en kallvind men att detta kan undvikas genom att göra 

vindsbjälklaget helt lufttätt så att fuktig inomhusluft inte kan ta sig upp på kallvinden. Enligt 

Isover (u.d.) kan en byggnads uppvärmningskostnad minska med 25 % till följd av att 

vindsbjälklaget tilläggsisoleras. 

3.3 Lösningar för energieffektivisering, installationstekniska  

Förutom att utföra åtgärder i en byggnads klimatskal finns det även möjlighet att påverka en 

byggnads energianvändning genom att utföra installationstekniska åtgärder i denna. Den här 

delen av litteraturstudien behandlar just detta med hänsyn till byte av värmekälla, 

installation av ventilationssystem och installation av solceller.   

3.3.1 Byte av värmekälla  

Bergvärmepumpen nyttjar solenergi vilken är lagrad i berggrunden och det hål som borras 

vid installation varierar i djup mellan cirka 100–200 meter (Thermia, u.d.). Berggrunden har 

samma temperatur som grundvattentemperaturen vilken generellt ligger mellan 2–10°C, i 

nordligaste Sverige ligger temperaturen omkring 2°C och i sydliga Sverige kan temperaturen 

ligga omkring 10°C (Björk, Acuna, Granryd, Mogensen, Nowacki, Palm & Weber, 2013).  

Enligt Greenmatch (2018-09-06) är kostnaden för en totalentreprenad vid installation av en 

bergvärmepump mellan 100 000 kr - 200 000 kr. Greenmatch (2018-09-06) påpekar även 

att den primära delkostnaden för att installera bergvärme är borrdjupet samt att de tre 

faktorerna som bestämmer djupet på borrhålet är arten i berggrunden, temperaturen på 

grundvattnet samt värmebehovet för byggnaden.  

Thermia (u.d.) förklarar att COP-värdet är värmepumpens verkningsgrad vilken anger 

förhållandet mellan den mängd nyttiga energi som produceras utav mängden tillförd 

elenergi. En pump som har högre verkningsgrad levererar mer värmeenergi per tillförd 

elenergi än vad en pump med en lägre verkningsgrad gör (Thermia, u.d.).  

Enligt Thermia (u.d.) är det en investering att installera en bergvärmepump då 

bergvärmepumpen sänker byggnadens uppvärmningskostnad och betalar tillbaka 
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investeringskostnaden relativt fort. Thermia (u.d.) uppskattar återbetalningstiden för en 

bergvärmepumpinstallation till mellan 5 - 10 år.  

Enligt Sundström (2004-11-17) är radiatorsystem i villor vilka är byggda innan 1975 i regel 

dimensionerade efter högtemperatursystem och då bergvärme är ett lågtemperaturssystem 

behöver detta ofta tas hänsyn till. För att kompensera den lägre temperaturen i 

radiatorkretsen vid installation av bergvärme till ett högtemperatursystem påpekar 

Sundström (2004-11-17) att fler radiatorer kan behöva installeras i byggnaden, alternativt 

kan befintliga radiatorer bytas ut till radiatorer med en större radiatoryta. Sundström (2004-

11-17) beaktar även några negativa påföljder vilka kan uppstå vid byte från värmepanna till 

värmepump. En negativ påverkan av bytet är att ventilationen kan försämras vid självdrag 

och att murstocken blir kall vilket vidare kan leda till fukt på vinden. 

Bergvärmepumpen är enligt Vattenfall (u.d.b.) en beprövad och kraftfull 

uppvärmningsmetod vars livslängd varierar, tekniken går framåt vilket resulterar i att de 

bergvärmepumpar som installeras idag oftast har en längre livslängd än de äldre pumparna. 

Enligt Vattenfall (u.d.b.) har dagens bergvärmepumpar en livslängd på omkring 20 år och de 

äldre pumparnas livslängd varierar mellan 10 - 20 år. Det som behöver bytas ut efter 20 år är 

värmepumpen, energibrunnen och slangen har en avsevärt längre livslängd. Energibrunnen 

och slangens livslängd ligger på omkring 40 år eller mer (Vattenfall, u.d.b.) 

3.3.2 Byte av ventilationssystem  

Enligt Svensk Ventilation (u.d.a.) finns det möjligheter att spara 30–40 % av den aktiva 

uppvärmningen genom att installera ett ventilationssystem med från- och tilluft samt 

värmeåtervinning (FTX-system) i en byggnad med självdrag och frånluft i kök och badrum. 

För att dessa siffror ska stämma måste dock byggnaden vara försedd med treglasfönster och 

vara byggt så att onormalt drag inte existerar (Svensk ventilation, u.d.a.). Svensk ventilation 

(u.d.b) har gjort en studie gällande om installation av ett FTX-system är en lönsam 

investering i byggnader från 60-talet samt 70-talet. Studien resulterade i att investeringen av 

ett FTX-system var lönsam då systemet antogs ha livslängden 30 år. Denna studie utfördes 

dock på ett flerbostadshus. Enligt Torssell (2005) kan FTX-system vara till fördel för även 

befintliga byggnader om villan är byggd utan betydande otätheter. Enligt Westergren (2017-

05-22) kostar det cirka 61 500 kr efter ROT-avdrag att installera ett FTX-system i en befintlig 

villa och energiförbrukningen kan minska från 16 000 𝑘𝑊ℎ å𝑟⁄  till 12 200 𝑘𝑊ℎ å𝑟⁄ . 

Under 60-talet var självdragsventilation det vanligaste systemet för att ventilera en byggnad, 

men även mekanisk frånluftventilation nyttjades i mindre grad (Afram, 2011). Vid 

energieffektivisering av klimatskalet i en byggnad vilken ventileras via självdragsventilation 

kan luftomsättningen bli otillräcklig, detta eftersom åtgärder i klimatskalet i många fall 

bidrar till tätare byggnadsdelar. Enligt Energi- och klimatrådgivningen (2018) är fukt på 

insidan av fönster ett problem vilket kan uppstå bland annat vid otillräcklig luftomsättning i 

byggnaden.  
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3.3.3 Installation av solceller  

Enligt Svensk Solenergi (u.d.) har intresset för förnybar energi ökat sedan 90-talet och är 

idag marknaden med snabbast tillväxt. Energipriserna ökar i samma takt som 

miljöproblemen vilket resulterar i att solenergin är viktig för både företag och privatpersoner 

(Svensk solenergi, u.d.).  

Enligt Vattenfall (u.d.a) omvandlas cirka 10–15 % av solenergin till elektricitet men 

solpanelen har ingen potential att spara den el som inte nyttjas. För att ta till vara på den 

extra överskottselen kan solcellsanläggningen kompletteras med batterier vilka laddas upp av 

solstrålarna, överskottselen kan även säljas till elbolag (Vattenfall, u.d.a). Prestandan för 

solceller förbättras ständig och solcellen kan idag fånga upp 18–20 % av solstrålarna som 

träffar den (Vattenfall, u.d.a).  

Enligt Svensk solenergi (u.d.) har en solcellsanläggning inte någon driftkostnad, energipriset 

bestäms av kapitalkostnaden. Solenergin har till skillnad från andra energislag även endast 

en kostnad vilken är fast, när installationen är genomförd är drivkraften kostnadsfri (Svensk 

solenergi, u.d.).  

3.4 Termisk komfort  

Enligt Boverkets byggregler (BFS 2011:6, avsnitt 6:4) ska byggnader vara utformade så de är 

täta och har en värmeisolering för att undvika drag och ofrivillig ventilation inomhus. Det ska 

inte finnas någon risk till att påverka hälsan och hygienen negativt för de som bor i 

byggnaden eller deras grannar.  

Enligt Grundels fönstersystem AB (u.d.a.) kan energiförbrukningen i en byggnad sänkas med 

20 % om isolerglas installeras på de befintliga fönsterglasen. Grundels fönstersystem AB 

(u.d.a.) påpekar även att denna lösning är ungefär 70 % billigare än att byta ut de befintliga 

tvåglasfönstren mot nya. Förutom att sänka energiförbrukningen minskar isolerrutan även 

buller, kallras samt kallstrålning (Grundels fönstersystem AB, u.d.a.). Enligt Grundels 

fönstersystem AB:s (u.d.b.) hemsida sänks vanligtvis ett tvåglasfönsters 

värmegenomgångskoefficient från 2,9°𝑊 𝑚2℃⁄  till ungefär 1,0°𝑊 𝑚2℃⁄ − 1,3°𝑊 𝑚2℃⁄  då en 

isolerruta monteras.  

Enligt Villalivet (2017-02-22) orsakar otäta dörrar och fönster kallras vilket försämrar den 

termiska komforten i byggnaden, otätheten påverkar även byggnadens aktiva uppvärmning. 

För att täta fönster och dörrar kan tätningslister monteras (Villalivet, 2017-02-22). 

Tätningslister runt fönstrens fönsterbågar har en livstid på cirka 8 - 10 år men även inom 

dessa intervall bör listerna kontrolleras så att dessa ligger på önskad placering samt inte har 

gått sönder (DinByggare, u.d.). Enligt DinByggare (u.d.) är montering alternativt byte av 

tätningslister ett ekonomiskt samt miljömässigt alternativ till åtgärden fönsterbyte. Enligt 

Vattenfall (u.d.c.) är det viktigt att tätningen blir rätt vid montage för att inte röta på 

fönsterbågar eller fönsterkarmar ska uppstå.  
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Enligt Miljöförvaltningen Stockholm stad (u.d.) bör inte endast tätningslister undersökas och 

alternativt ersättas med nya då de befintliga fönstren i en byggnad ska energieffektiviseras 

samt förbättras med hänsyn till den termiska komforten, även drevningen mellan karm och 

vägg bör undersökas och förbättras vid behov. Miljöförvaltningen Stockholm stad (u.d.) 

påpekar även påföljden av dålig ventilation då fönster energieffektiviseras i en äldre byggnad 

med självdrag samt att detta kan behöva kompenseras för.  

3.5 ROT-avdrag 

När det genomförs en renovering, tillbyggnad eller en ombyggnad av en privat bostad kan 

ROT-avdrag nyttjas vilket tar bort 30 % av arbetskostnaden exklusive resekostnader och 

materialkostnader (Rotavdragen, u.d.). Maxbeloppet för ROT-avdrag är 50 000 kr/år per 

person som är skriven på samt delägare av fastigheten (Rotavdragen, u.d.).  
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4 AKTUELL STUDIE 

Arbetets aktuella studie delger relevant information om det studerade objektet Lådberga 1:78 

vilket är grunden till de beräkningar som har utförts i arbetet. Den aktuella studien innefattar 

även en översiktlig beskrivning av de åtgärder vilka har undersökts med hänsyn till 

energieffektivisering via beräkningar samt varför vissa åtgärder vilka presenterades i arbetets 

litteraturstudie har valts att inte undersökas vidare. Arbetets aktuella studie innefattar även 

en sammanfattning och beskrivning över de beräkningsgångar samt värden vilka har nyttjats 

vid beräkningar. Fullständiga beräkningar och resultat har redovisats i arbetes bilagor, 

översiktliga resultat har även redovisats under rubriken Resultat.    

Bilaga 1: U-värden klimatskal, beräkningar   

Bilaga 2: Aktiv uppvärmning innan energieffektivisering 

Bilaga 3: Åtgärder, klimatskal och installationer 

4.1 Lådberga 1:78 

Lådberga 1:78 är ett enfamiljshus placerat i Valskog, Västmanlands län. Byggnaden byggdes 

år 1968 och är kategoriserad som en enplansvilla konstruerad av företaget Ljusnehus. Villan 

innefattar tre sovrum, två toaletter, vardagsrum, kök, garderob, hall, tvättstuga, pannrum, 

garage samt två större och ett mindre förrådsrum. Byggnadens planlösning har presenterats i 

Figur 1. Byggnaden har en boarea på 103 m2 och en biarea på 60 m2 och i villan bor idag två 

personer samt två katter. Detaljplanen från 1967-05-26 styr markanvändandet (Maria 

Bengtsson, assistent på bygglovenheten, Västra Mälardalens myndighetsförbund, personlig 

kommunikation, 2019-02-08) och tomten med det studerade objektet har redovisats som en 

röd rektangel på detaljplanen i Figur 2.  
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Figur 1: Planlösning för Lådberga 1:78 med mått 

 

 

Figur 2: Detaljplan över bostadsområdet 

(Maria Bengtsson, assistent på bygglovenheten, Västra Mälardalens myndighetsförbund, personlig 

kommunikation, 2019-02-08) 
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Bostaden är placerad i ett område där många av villorna består av en liknande konstruktion 

som Lådberga 1:78, majoriteten av dessa är även byggda under samma tidsperiod som det 

studerade objektet. Kring bostaden finns en trädgård och utanför byggnadens ena sida finns 

en skogsdunge vilken har redovisats som färgen rosa i Figur 2. Vid byggnadens framsida 

finns en mindre gata och utanför trädgården mot resterande sidor finns enfamiljshus. Bilder 

över byggnadens omgivning har redovisats i Figur 3, Figur 4 samt i Figur 5. 

 

Figur 3: Lådberga 1:78 mot gatan 
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Figur 4: Skogsdungen bredvid Lådberga 1:78 

 

Figur 5: Baksida Lådberga 1:78 
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Lådberga 1:78 är sammansatt av två olika huskroppar med fasadtegel som yttre skikt på dem 

båda. Byggnadens boarea är placerad på krypgrund med betongplatta samt uppreglat golv 

och byggnadens biarea är placerad på en betongplatta på mark. Byggnadens bärande delar är 

ytterväggarna. Ytterväggarna runt byggnadens boarea består av en träregelkonstruktion och 

ytterväggarna kring byggnadens biarea består av en betongkonstruktion. Samtliga fönster i 

ytterväggarna är öppningsbara tvåglasfönster. Byggnadens taklutning är ungefär 27°. 

Vindsutrymmet består av två separata kallvindar med ett otätt plank mellan dem. Bostadens 

bruttoarea är 163 m² och hela ytan är avsedd att bli uppvärmt till mer än 10℃. Temperaturen 

i byggnaden är 19℃. Ventilationssystemet i byggnaden består av självdrag, ventiler finns 

monterade i kallvind och kryprumsgrund.  

Större åtgärderna vilka har utförts på byggnaden sedan år 1968 är byte av tak samt byte av 

värmesystem. Byte av tak genomfördes sommaren år 2018 och byte av värmesystem 

genomfördes i början av år 2018. Takbytet är en åtgärd vilken inte har påverkat byggnadens 

energianvändning på grund av att vinden är en kallvind. Vid byte av värmekälla ersattes 

husets oljepanna med en pelletspanna inklusive pelletsbrännare. Pelletspannan är av märket 

Combifire 2 och pelletsbrännaren är av märket Janfire NH.     

4.2 Energieffektivisering – Klimatskal  

För att bedöma den minskning av energianvändning vilka olika byggnadstekniska åtgärder 

bidrar till har beräkningar utförts. Beräkningar har även utförts för att säkerställa att 

fuktskador inte uppkommer i ytterväggar och vindsbjälklag efter tilläggsisolering. De 

energieffektiviseringsåtgärder vilka har undersökts är kopplade till de åtgärder vilka har 

presenterats i arbetets litteraturstudie, det finns dock inte möjlighet att genomföra alla 

presenterade åtgärder i byggnaden och på grund av detta har beräkningar ej utförts på dessa. 

De beräkningsgångar samt de formler som har nyttjats har presenterats under nedanstående 

underrubriker. Fullständiga beräkningar av klimatskalets värmegenomgångskoefficienter har 

presenterats i Bilaga 1: U-värden klimatskal, beräkningar. Fullständiga 

beräkningar kopplade till energieffektiviseringsåtgärder har redovisats i Bilaga 3: Åtgärder, 

klimatskal och installationer.  

4.2.1 Åtgärder och kostnader 

Under denna rubrik har de åtgärder i byggnadens klimatskal vilka i arbetet har undersökts 

hur de påverkar den aktiva uppvärmningen i Lådberga 1:78 presenterats. Här har även 

anledningarna till varför åtgärder i byggnadens klimatskal vilka presenterades i arbetets 

litteraturstudie inte har undersökts via beräkningar beskrivits. Under denna rubrik har även 

ungefärliga priser för de olika möjliga åtgärderna redovisats. Dessa kostnader har nyttjats i 

arbetet för att beräkna de olika åtgärdernas återbetalningstider. För att beräkna åtgärdernas 
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återbetalningstider har Payback-metoden använts, teknisk livslängd och underhållskostnader 

har inte tagits hänsyn till och inbetalningsöverskottet har antagits vara samma för varje år.  

Åtgärder 

• Byte av fönster 

Byte av fönster är en åtgärd vilken kan påverka objektets aktiva uppvärmning märkbart 

eftersom alla fönster innan energieffektivisering består av original tvåglasfönster. Åtgärden 

kan dock få en lång återbetalningstid på grund av dess kostnad och i och med detta har två 

olika fönsterbyten studerats i arbetet:   

–Byte av alla fönster, de nya fönsterglasen har värmegenomgångskoefficienten 0,8 𝑊 𝑚2𝐾⁄ . 

– Byte av alla fönster, de nya fönsterglasen har värmegenomgångskoefficienten 1,2 𝑊 𝑚2𝐾⁄ . 

I och med att beräkningar har utförts på de två olika fönstertyperna fanns möjligheten att 

jämföra åtgärdernas återbetalningstider. Detta var relevant eftersom jämförelsen skapade en 

uppfattning av om det var ekonomiskt försvarbart att välja ett fönster med en väldigt låg 

värmegenomgångskoefficient i förhållande till ett fönster med en lite högre 

värmegenomgångskoefficient eller om det inte var ekonomiskt försvarbart att utföra någon 

av åtgärderna. 

• Byte av dörrar 

Liksom byte av fönster är byte av dörrar en möjlig åtgärd i byggnadens klimatskal. På grund 

av dörrarnas area i förhållande till resterande delar av klimatskalet finns dock risken att 

denna åtgärd inte påverkar den slutgiltiga transmissionsförlusten i en större skala. I det här 

arbetet ses byte av dörrar som en separat åtgärd från byte av fönster. Dörrarna vilka har 

undersökts har alla värmegenomgångskoefficienten 0,8 𝑊 𝑚2𝐾⁄  och ersätter nuvarande 

entrédörr, altandörrar samt garageport.  

• Tilläggsisolering vindsbjälklag  

Då isoleringsskikten i byggnaden är smala finns det möjlighet att tilläggsisolera byggnadens 

vindsbjälklag. I det här arbetet har tilläggsisoleringen placerats ovanför den isolering samt de 

reglar som fanns i vindsutrymmet innan energieffektivisering. Tilläggsisoleringen har 

tjockleken 360 mm och under den befintliga isoleringen mellan reglarna har en ångspärr 

planerats att placeras. För att undersöka skillnaderna på den relativa luftfuktigheten vid olika 

utförande har diffusionsberäknigar utförts för byggnadsdelens skikt innan tilläggsisolering 

med papp som ångspärr, innan tilläggsisolering med plastfolie som ångspärr, efter 

tilläggsisolering med nuvarande papp som ångspärr samt efter tilläggsisolering med 

plastfolie som ångspärr.  

• Tilläggsisolering träregelyttervägg 

Likasom isoleringsskikten på byggnadens vindsbjälklag är ytterväggarnas isoleringsskikt 

smala och det finns möjlighet att tilläggsisolera dessa. Valet att tilläggsisolera byggnadens 

träregelytterväggar från insidan har tagits med hänsyn till arbetets inriktning på mindre 

omfattande åtgärder, vid utvändig tilläggsisolering krävs kostsamma förändringar av 

byggnadens ytskikt. Den tilläggsisoleringstjocklek vilken har nyttjats vid beräkningar 
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gällande tilläggsisolering av byggnadens träregelytterväggar är 100mm, en ångspärr har även 

planerats att monterats och även montage av två gipsskivor. Ytterväggkonstruktionen kan 

stärkas upp med kortlingar vid behov. Beräkningar för att undersöka den relativa 

luftfuktigheten i träregelytterväggen har utförts innan tilläggsisolering med papp som 

ångspärr, efter tilläggsisolering med plastfolie som ångspärr, efter tilläggsisolering med papp 

som ångspärr samt efter tilläggsisolering med plastfolie som ångspärr.  

• Tilläggsisolering yttervägg betong  

Vid tilläggsisolering av byggnadens betongytterväggar har isolering följt av reglar med 

mellanliggande isolering planerats att monteras på byggnadsdelens insida, även en ångspärr 

och ett lager gips har inkluderats i beräkningarna. Den tilläggsisoleringstjocklek som har 

beräknats på är totalt 90 mm där 45 mm isolering har placerats mellan betongväggen och 

reglarna och 45 mm isolering har placerats mellan reglarna. Den relativa luftfuktigheten i 

betongväggens skikt har undersökts innan tilläggsisolering samt efter tilläggsisolering med 

plastfolie som ångspärr.   

• Tilläggsisolering krypgrund  

För att tilläggsisolera byggnadens kryprumsgrund krävs åtgärder för att sänka kryprummets 

relativa luftfuktighet. Dessa åtgärder har presenterats i arbetets litteraturstudie. På grund av 

att kryprummet under Lådberga 1:78 är svårtillgängligt har denna åtgärd inte undersökts via 

beräkningar.   

• Tilläggsisolering betongplatta på mark  

Vid tilläggsisolering av betongplatta på mark krävs det att denna isoleras från ovansidan 

vilket vidare leder till att takhöjden minskar. Dörrar skulle även behöva flyttas upp för att 

passa den nya golvhöjden. I och med detta i samband med att invändig isolering av en 

betongplatta är en riskkonstruktion har denna åtgärd i det här arbetet inte undersökts via 

beräkningar.  

Kostnader 

Ungefärliga kostnader för åtgärderna är hämtade från programmet Sektionsdata 2019–04 

och har redovisats i Tabell 2: . Priserna inkluderar material, arbete och moms.   

Tabell 2: Åtgärdernas kostnader 

Åtgärd Investeringskostnad {kr}  

Fönsterbyte, U=0,8 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄   153 000 

Fönsterbyte, U=1,2 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄   135 000  

Byte av dörrar, U=0,8 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  90 000 

Tilläggsisolering vindsbjälklag, 360 mm 39 000 

Tilläggsisolering träregelyttervägg, 100 mm  92 000 

Tilläggsisolering betongyttervägg, 90 mm  28 000 
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4.2.2 Konstruktionsdelarnas uppbyggnad, innan energieffektivisering  

För att möjliggöra beräkningar av byggnadstekniska åtgärders påverkan på byggnadens 

energianvändning har information om klimatskalets uppbyggnad nyttjats. Viktiga värden 

gällande klimatskalets uppbyggnad vilka har nyttjats i beräkningarna har presenterats under 

denna rubrik. Materialen i konstruktionsdelarna har beskrivits från utsida till insida på 

ytterväggar och uppifrån och ner på vindsbjälklag samt grundkonstruktioner. Byggnadens 

konstruktion innefattar två typer av ytterväggar i klimatskalet, två olika grundkonstruktioner 

samt två olika vindsbjälklag.  

•Tabell 3 redovisar uppbyggnaden av ytterväggstypen träregelkonstruktion, denna yttervägg 

är markerad som gul i Figur 6. Denna konstruktionstyp nyttjas som yttervägg runt 

byggnadens bostadsdel.  

•Tabell 4 redovisar ytterväggstypen betongkonstruktion vilken är markerad som röd i Figur 

6. Denna konstruktionstyp nyttjas som yttervägg runt byggnadens biarea.  

• Tabell 5 redovisar grundkonstruktionen krypgrund. Krypgrunden är belagd under 

byggnadens bostadsdel och är markerad som grön i Figur 6.  

• Tabell 6 redovisar grundkonstruktionen platta på mark. Denna grundkonstruktion är 

belagd under byggnadens biarea och är markerad som blå i Figur 6.  

• Tabell 7 redovisar vindsbjälklag med gips som undertak. Denna konstruktion är belagd i 

alla rum förutom i vardagsrummet där ytskiktet består av uppspänd takpapp.  

• Tabell 8 redovisar vindsbjälklag med uppspänd takpapp som innertak, konstruktionen är 

endast belagd i byggnadens vardagsrum. Skillnaden mellan denna konstruktion och 

vindsbjälklaget med gips är att ytskikten skiljer sig åt.  

• Alla fönster i byggnaden är tvåglasfönster av originalmodell.  

• Byggnadens innefattar fem stycken dörrar. En entrédörr utan fönster, en garageport utan 

fönster samt tre altandörrar. Altandörrarna är belagda i ett av sovrummen, vardagsrummet 

samt i garaget. Altandörren vilken är belagd i garaget är försedd med ett litet fönster och de 

resterande två är försedda med fönster över ungefär halva dörren. Alla dörrar är 

originaldörrar.   

 

Tabell 3: Yttervägg träregelkonstruktion, uppbyggnad 

Yttervägg, träregelkonstruktion  

Material Tjocklek {m} 

Fasadtegel 0,120 

Luftspalt 0,032 

Papp AC150/200 0,002 

Plywood 0,004 

Mineralull + reglar 0,100 
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Papp YAC400/150 0,002 

Liggande spontad panel  0,019 

Boardbeklädnad, OSB 0,012 

 

Tabell 4: Yttervägg betongkonstruktion, uppbyggnad 

Yttervägg, betongkonstruktion  

Material Tjocklek 

Fasadtegel 0,120 

Luftspalt 0,032 

Betong 0,150 

 

Tabell 5: Krypgrund, uppbyggnad 

Krypgrund med uppreglat golv   

Material Tjocklek 

Skiva av trä 0,012 

Golvreglar 0,025 

Mineralull + reglar + luft 0,100 

Pallning + spikregel  - 

Betong  0,150 

 

Tabell 6: Platta på mark, uppbyggnad 

Betongplatta, platta på mark  

Material  Tjocklek 

Betong  0,1 

Makadam (underliggande material)  0,150 

Morän (underliggande material) - 

 

Tabell 7: Vindsbjälklag, gips som undertak 

Vindsbjälklag, gips som undertak  

Material Tjocklek 

Mineralull + reglar 0,140 

Papp 0,002 

Spontad innertakspanel 0,019 

Innertakskiva, gips 0,013 

 

Tabell 8: Vindsbjälklag, papp som undertak 

Vindsbjälklag, uppspänd papp som undertak  

Material Tjocklek 

Mineralull + reglar 0140 
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Papp 0,002 

Spontad innertakspanel  0,019 

Uppspänd innertakspapp  0,002 

 

 

Figur 6: Ytterväggarnas samt grundkonstruktionernas placeringar 

4.2.3 Värmegenomgångskoefficient (U-värde), beräkningsgång 

En värmegenomgångskoefficients definition är ”den värmemängd som per tidsenhet passerar 

genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av 

konstruktionen är en grad” (Sandin, 2010a, s.39). Nedan presenteras de formler som har 

nyttjats för att beräkna de olika konstruktionsdelarnas värmegenomgångskoefficienter. 

Ytterväggar, krypgrund och vindsbjälklag 

Byggnadens ytterväggar, krypgrund samt vindsbjälklag har beräknats på samma sätt då 

dessa består av sammansatta regelverkskonstruktioner. Detta med undantag för byggnadens 

betongytterväggar då dessa inte består av en sammansatt konstruktion. I de sammansatta 

regelverkskonstruktionerna har U-värdesmetoden samt  -värdesmetoden nyttjats för att 

beräkna 𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒. 

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
2×𝑈𝜆×𝑈𝑈

𝑈𝑈+𝑈𝜆
 {𝑊 𝑚2𝐾⁄ } 

Skillnaden mellan de två metoderna är att reglar och mellanliggande isolering har beräknats 

som ett gemensamt skikt i -värdesmetoden, detta via formeln 𝜆𝑟𝑒𝑠. 𝜆𝑟𝑒𝑠 har sedan använts 

tillsammans med lagrets tjocklek för att beräkna reglarna samt den mellanliggande 

isoleringen som ett gemensamt R, det vill säga som ett gemensamt värmemotstånd.  
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𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä {𝑊/𝑚𝐾} 

𝜆 = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑜𝑛𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 {𝑊/𝑚𝐾} 

𝛼 = 𝑌𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 

𝛽 = 𝑌𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 

𝑅 = 𝑑/𝜆 {𝑚2𝐾/𝑊} 

𝑑 = 𝑇𝑗𝑜𝑐𝑘𝑙𝑒𝑘 {𝑚} 

U − värde =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅3+⋯+𝑅𝑁+𝑅𝑠𝑒
= 1 Σ𝑅⁄ = 𝑈𝜆 {𝑊 𝑚2𝐾⁄ }  

I U-värdesmetoden har två separata värmegenomgångskoefficienter beräknats för 

konstruktionsdelen. En värmegenomgångskoefficient genom reglarna samt en 

värmegenomgångskoefficient genom den mellanliggande isoleringen. Reglarna och den 

mellanliggande isoleringen har alltså inte beräknats som ett gemensamt värmemotstånd, R. I 

slutet av beräkningen har de två olika U-värdena sammanfogats med hjälp av ekvationen 𝑈𝑈.  

𝑈𝑈 =  𝛼 × 𝑈𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝛽 × 𝑈𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 = 𝛼 ×
1

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
+ 𝛽 ×

1

𝑅𝑡𝑟ä
  {𝑊 𝑚2𝐾⁄ } 

Betongplatta på mark 

Vid beräkning av betongplattans värmegenomgångskoefficient har plattan delats in i olika 

fält vika har tagits hänsyn till i beräkningarna. Dessa fält är uppdelade från noll till en meter 

från plattans kant, en till sex meter från plattans kant samt mer än sex meter från plattans 

kant. För att summera de olika fälten har 𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 beräknats. Vid beräkning av plattans 

värmegenomgångskoefficient har underliggande skikt såsom exempelvis makadam och 

morän tagits hänsyn till.  

• Fält 0-1m:  

  𝑈0–1 = 1 Σ𝑅⁄  

 

• Fält 0-6m: 

Σ𝑅1–6 = Σ𝑅0–1 − Ä𝑛𝑑𝑟𝑎𝑡 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛 + 𝑛𝑦𝑡𝑡 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑚𝑜𝑡𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑓ö𝑟 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑒𝑛 

𝑈1–6 = 1 Σ𝑅1–6⁄  

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =
 𝐴𝑟𝑒𝑎0−1 ×  𝑈0–1 + 𝐴𝑟𝑒𝑎1−6 ×  𝑈1–6 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑟𝑒𝑎
 

4.2.4 Antaganden 

Då arbetet har utförts på en befintlig byggnad där handlingar saknas har ett flertal 

antaganden behövts göras för att möjliggöra beräkningar gällande 
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värmegenomgångskoefficienter i byggnadens klimatskal. Dessa antaganden har redovisats 

under denna rubrik.  

4.2.4.1. Antaganden grundade i litteratur och handledares åsikter 

I Tabell 9 har antaganden vilka har grundats i litteratur och handledares åsikter redovisats, 

handledares åsikter har förmedlats vid kontinuerliga möten under arbetets gång.  

Tabell 9: Antagande, litteratur och handledares åsikter 

Antagande Antagandets ursprung 

Ytterväggar. Luftspalt: R=0,2 𝒎𝟐𝑲/𝑾 R. Öman, handledare, MDH (personlig 

kommunikation, 2019-04-11) 

Ytterväggar. 𝑹𝒔𝒊 = 𝑹𝒔𝒆 Sandin (2010a) 

Ytterväggar. 15 % reglar, 85 % isolering R. Öman, handledare, MDH (personlig 

kommunikation, 2019-05-02) 

Krypgrund. Pallning + spikreglar: R=0,16 

𝒎𝟐𝑲/𝑾 

Sandin (2010b) 

Krypgrund. 10 % reglar, 90 % isolering + 

luft 

R. Öman, handledare, MDH (personlig 

kommunikation, 2019-05-02) 

Platta på mark. Makadam: R=0,2 𝒎𝟐𝑲/𝑾 Sandin (2010a) 

Platta på mark. Morän: R=0,7 𝒎𝟐𝑲/𝑾 Sandin (2010a) 

Vindsbjälklag. Tak: +R=0,3 𝒎𝟐𝑲/𝑾 R. Öman, handledare, MDH (personlig 

kommunikation, 2019-04-11) 

Tvåglasfönster. U-värde = 2,9 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  R. Öman, handledare, MDH (Personlig 

kommunikation, 2019-04-11) 

Fönsterbågar. U-värde = 0,14 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  R. Öman, handledare, MDH (Personlig 

kommunikation, 2019-04-25) 

 

4.2.4.2. Antaganden grundade i dokumentsök 

Antaganden utifrån dokumentsök har utförts genom att studera grannbostadens 

originalritningar. Grannbostaden är byggd under samma tidsperiod som Lådberga 1:78 och 

är av samma koncept från företaget Ljusnehus som det aktuella objektet, men byggnaderna 

skiljer sig åt på grund av olika tillval och övriga val vilka var möjliga att välja då byggnaderna 

konstruerades. I och med standardkonceptet har antagandet att byggnaderna har ungefär 

lika uppbyggnad tagits. De konstruktionsdelar vilka har antagits vara lika som 

grannbyggnadens på originalritningarna är:  

 

• Yttervägg, regelkonstruktion  

• Yttervägg, betongkonstruktion 

• Krypgrund 

• Platta på mark    
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Den del av klimatskalet som inte har antagits vara lika som grannbyggnadens 

originalritningar är byggnadens vindsbjälklag. Detta eftersom det i Lådberga 1:78 finns 

tillgång till vinden via en vindslucka där vindsbjälklagets uppbyggnad kunde mätas och 

betraktas okulärt.  

4.2.4.3. Övriga antaganden  

I övriga antaganden har de antaganden vilka har valts utefter bearbetad information under 

litteraturundersökningar, men vilka ej har någon direkt källa inkluderats. Dessa har 

redovisats nedan:  

• Materialet under platta på mark består av 0,150m makadam och morän.  

• Utrymmet mellan reglarna i krypgrunden består av 50 % isolering och 50 % luft 

• Värmegenomgångskoefficient entrédörr: 2,0 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

• Värmegenomgångskoefficient garageport: 2,3 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

• Värmegenomgångskoefficient altandörr: 2,5 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

• Värmegenomgångskoefficient garagedörr: 2,4 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

4.2.5  − 𝒗ä𝒓𝒅𝒆𝒏 

För att beräkna byggnadsdelarnas värmemotstånd krävs de olika materialdelarnas -värden. 

I Tabell 10 redovisas de -värden vilka har nyttjats för att beräkna klimatskalets 

värmegenomgångskoefficienter innan och efter energieffektivisering. 

 

Tabell 10: Lambdavärden material 

Material -värde {W/mK} 

Papp, olika sorter 0 

Plywood  0,14 

Reglar  0,14 

Mineralull 0,04 

Panel 0,14 

Boardbeklädnad, OSB 0,13 

Träskiva golv  0,14 

Syll 0,14 

Balk 0,14 

Råspont  0,14 

Hård board  0,14 

Betong 1,70 

Innertakskiva, gips 0,24 

Luft 0,28 
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4.3 Översiktlig energiberäkning  

Den energiberäkning vilken har nyttjats i det här arbetet har uppskattat byggnadens 

energibehov månadsvis och inkluderar totala värmeförluster, passiv uppvärmning samt aktiv 

uppvärmning. Den totala värmeförlusten innefattar transmissionsförluster, 

ventilationsförluster samt luftläckning. Den passiva uppvärmningen innefattar värme från 

hushållselektricitet, människor, spillvärme från tappvarmvatten samt solenergi. Under denna 

rubrik har förklaringar av beräkningsgångar för de olika faktorerna vilka har tagits hänsyn 

till redovisats. Fullständiga beräkningsgångar har redovisats i Bilaga 2: Aktiv uppvärmning 

innan energieffektivisering. 

Under ett årsintervall för Lådberga 1:78 inhandlas och nyttjas ungefär 11 pallar pellets, den 

pellets som nyttjas genererar enligt Granngården (u.d.) minst 4,90 𝑘𝑊ℎ 𝑘𝑔⁄ . vikten för en 

pall är 832 kg vilket betyder att den totala vikten för 11 pallar är 9152 kg. Granngården (u.d.) 

meddelar i och med detta att 11 pallar genererar minst 44 845 𝑘𝑊ℎ. Enligt Janfire AB (u.d.) 

har pelletspannan Janfire NH en verkningsgrad på 90 % vilket betyder att byggnadens aktiva 

uppvärmning blir ungefär 40 400 kWh/år.  

4.3.1 Total värmeförlust – Total heat losses  

För att beräkna byggnadens totala värmeeffektförlust, 𝑄𝑡𝑜𝑡, har byggnadens 

transmissionsförluster beräknats och likaså byggnadens ventilationsförluster samt 

luftläckning. Eftersom Lådberga 1:78 ventileras via självdrag är byggnadens 

ventilationsförluster och luftläckning ett gemensamt värde, detta eftersom inget 

ventilationssystem är installerat i byggnaden. Genom att använda 𝑄𝑡𝑜𝑡, byggnadens 

innetemperatur och månadens medelvärdetemperatur utomhus har byggnadens 

värmeenergibehov beräknats för årets alla månader, detta värde har betecknats som E. 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = �̇� × 𝑐𝑝 + Σ(𝑈 × 𝐴) = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔  {𝑊/℃}  

 

 𝐸 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 × 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑒 × 24 {𝑘𝑊ℎ 𝑑⁄ 𝑎𝑔} 

 

För att beräkna byggnadens transmissionsförluster har som tidigare presenterats 

klimatskalets värmegenomgångskoefficienter beräknats. Dessa värden har sedan 

sammanställts i en tabell tillsammans med de olika konstruktionsdelarnas areor och använts 

för att beräkna transmissionsförlusterna för de olika byggnadsdelarna. Propositionen av de 

olika transmissionsförlusterna har vidare redovisats i procent för att skapa en tydlig överblick 

över var de största förlusterna genom transmission sker.  

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = 𝑈 × 𝐴 {𝑊/℃} 

% = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛,𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⁄  
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För att beräkna byggnadens luftläckning valdes tre olika luftomsättningar ut för att 

undersökas. Anledningen till detta var för att undersöka hur den aktiva uppvärmningen 

förändrades beroende på de tre olika luftomsättningarna.  

Nedan luftläckningar har undersökts i arbetet: 

• 0,30 oms/h 

• 0,45 oms/h 

• 0,60 oms/h  

Nedan beskrivna faktorer och formler har nyttjats för att beräkna byggnadens kombinerade 

luftläckning och ventilationsförluster: 

𝑐𝑝 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 = 1010 𝐽 𝑘𝑔℃⁄  

𝑉 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 {𝑚3} 

𝑛 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 {𝑜𝑚𝑠/ℎ} 

𝑞𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 𝑉 × 𝑛 {𝑚3/h} 

�̇� = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 𝜌 × 𝑞𝑣 {𝑘𝑔 𝑠⁄ } 

𝜌 = 𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡 {𝑘𝑔 𝑚3}⁄  

𝜌𝑙𝑢𝑓𝑡 = 1,2 𝑘𝑔 𝑚3⁄  

 

Nedan information har nyttjats vid omvandling från volymflöde till massflöde:  

1 𝑚3 ℎ⁄

3600 𝑠 ℎ⁄
× 1,2 𝑘𝑔 𝑚3 → 1 3000⁄⁄  𝑘𝑔 𝑠⁄  

�̇� = 𝑞𝑣 3000⁄  {𝑘𝑔 𝑠⁄ } 

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑐𝑝 × �̇� {𝑊 ℃}⁄   

4.3.2 Passiv uppvärmning  

I den passiva uppvärmningen har passiv värme från hushållselektricitet, människor, 

varmvatten samt solinstrålning inkluderats. 

4.3.2.1. Hushållselektricitet 

För att beräkna den mängd passiva värme vilken tillförs byggnaden via hushållselektricitet 

har programmet Energikalkylen (Energimyndigheten, u.d.) nyttjats. I programmet har 

information om huset samt den dagliga användningen av byggnaden skrivits in, programmet 

har sedan använt informationen för att bland annat beräkna byggnadens hushållselektricitet 

{kWh/d}. Byggnadens hushållselektricitet har enligt Energikalkylen (Energimyndigheten, 

u.d.) antagits till 7,86 kWh/d. 
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4.3.2.2. Människor 

Den passiva värme som människorna i huset bidrar med har beräknats genom nedan 

uträkning. Ett ytterligare examensarbete som har nyttjat denna uträkningsmetod är utfört av 

Abdul Hakim Abdul (2010).  

  

2 × 80 × 12

1000
= 1,92 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑎𝑔⁄  

 

2 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑒𝑟 𝑖 ℎ𝑢𝑠ℎå𝑙𝑙𝑒𝑡 {𝑠𝑡} 

80 = 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 {𝑊/𝑑𝑎𝑔} 

12 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑔 𝑣𝑖𝑙𝑘𝑎 𝑠𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑖 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 {ℎ} 

1000 =  𝑂𝑚𝑣𝑎𝑛𝑑𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟å𝑛 𝑊ℎ 𝑑𝑎𝑔⁄ 𝑡𝑖𝑙𝑙 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑎𝑔⁄  

4.3.2.3. Tappvarmvatten 

Den passiva värmeenergi vilken tillförs till byggnaden via tappvarmvatten har beräknats med 

hjälp av Hellberg och Stengårds rapport (2012). Enligt Hellberg och Stengård (2012) 

förbrukar en person ungefär 18𝑚3 varmvatten per år och den energi som behövs för att 

värma tappvarmvattnet är 55 𝑘𝑊ℎ 𝑚3⁄ . Den passiva värmeenergin vilken tillförs till 

byggnaden är ungefär 20 % av den totala energin vilken krävs för att värma upp mängden 

tappvarmvatten. Detta har lett till nedan ekvation då det bor två personer i hushållet: 

 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣 𝑣ä𝑟𝑚𝑒, 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
18×2×55

365
× 0,2 = 1,92 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑎𝑔⁄   

 

4.3.2.4. Solinstrålning, energi 

För att beräkna den passiva värme vilken tillförs Lådberga 1:78 via solinstrålning under ett år 

har solinstrålning/dag under alla årets månader undersökts. Det som har tagits hänsyn till 

är:  

• Antalet molniga dagar/månad, antalet halvklara dagar/månad och antalet klara 

dagar/månad  

• Fönsterarea  

• Fönstrens placering i förhållande till väderstrecken 

• Fönstrens solavskärmning  

• Fönstrens lutning mot horisontalplanet   

• Byggnadens geografiska placering  
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Antalet klara dagar och mulna dagar har lästs av ur tabellen Medelantal klara dagar per 

månad, 1931–1960 samt tabellen Medelantal mulna dagar per månad, 1931–1960, båda 

utgivna utav Taesler (1972). De värden som har nyttjats i beräkningarna är skrivna för orten 

Västerås och antalet halvklara dagar har antagits till resterande kvarstående dagar i 

respektive månad då antalet klara och mulna dagar har fastställts. 

Värden för transmitterad solinstrålning {𝑊ℎ 𝑚2}⁄  har plockats utifrån tabellen transmitterad 

solstrålning genom englasfönster av 3-4mm vanligt klarglas från Höglund, Girdo och 

Troedsson (1985). Den latitud vilken värdena har tagits från är 60°N. Fönstren är i 90° 

lutning mot horisontalplanet. 

Avskärmningsfaktorerna för de olika fönstren har enligt handledare R. Ömans önskemål 

(personlig kommunikation, 2019-05-23) antagits till mellan 0,4 och 0,7. Fönster med en hög 

solavskärmning har beräknats med avskärmningsfaktorn 0,4 och fönster med en låg 

solavskärmning har beräknats med avskärmningsfaktorn 0,7. Omgivningen utanför 

byggnadens fönster har studerats på plats och avskärmningsfaktorerna har antagits utefter 

främst okulär uppskattning men även solens rörelsemönster. För att beräkna fönstrens 

riktningar mot väderstrecken samt solens rörelsemönster under årets olika månader 

nyttjades objektets planritning utförd i Revit. Planritningen placerades i korrekt geografiskt 

läge i programvaran och denna användes sedan för att se hur solen rörde sig över byggnaden 

under året. För att bestämma avskärmningsfaktorer studerades alltså byggnadens omgivning 

samt solens rörelsemönster.  

I Figur 7 har de olika fönstrens avskärmningsfaktorer redovisats. Fönstren har vidare delats 

upp utifrån om de är riktade mot norr, öst, syd eller väst och den transmitterade 

solinstrålningen för varje månad har nyttjats för att i slutligen beräkna fram den energi 

solinstrålningen bidrar med under varje månad under respektive typ av dag. 

 

Figur 7: Avskärmningsfaktorer för respektive fönster/dörr 
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4.3.3 Aktiv uppvärmning  

För att beräkna den aktiva uppvärmningen har nedan ekvation nyttjats:  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 − 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 =  𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔  

4.4 Energieffektivisering – Installationsteknik  

I arbetets litteraturstudie behandlades åtgärderna byte av ventilationssystem, installation av 

solceller samt byte till värmesystemet bergvärme. I detta arbete har en avgränsning gjorts 

och endast byte av värmesystem från en pelletspanna till en bergvärmepump har undersökts.  

Detta val gjordes med hänsyn till arbetets storlek samt till att arbetet främst är inriktat på 

byggnadsteknik. Det som har undersökts är hur bytet av värmesystem från en pelletspanna 

till bergvärmepump påverkar byggnadens aktiva uppvärmning, även priset för åtgärden har 

behandlats och åtgärdens återbetalningstid beräknats.  

• Bergvärme  

I beräkningarna gällande installation av en bergvärmepump har tre olika COP-värden, 

verkningsgrader, nyttjats för att undersöka de olika värdenas påverkan på den aktiva 

uppvärmningen. De COP-värden vilka har nyttjats är 3, 3,5 samt 4,5. Dessa värden har 

nyttjats med anledning av Ömans (2018) PowerPoint-presentation Some Ways To Save 

Energy där det även har poängterats att de tre olika COP-värdena kräver temperaturen 55°C, 

45°C respektive 35°C i radiatorkretsen för att uppnås. För att sänka vattentemperaturen i 

radiatorkretsen till önskade värden har ett byte av radiatorer planerats att utföras i 

byggnaden för att öka radiatorernas uppvärmningsarea, detta har vid beräkningar 

inkluderats i åtgärdens kostnad. COP-värdet påverkas av vattnets temperatur i 

radiatorkretsen, ju större radiatoryta desto lägre temperatur kan nyttjas i kretsen för att 

behålla önskad innetemperatur. I det här arbetet antas åtgärden installation av bergvärme 

för Lådberga 1:78 vara en kostnad på 150 000 kr. Kostnaden för att montera en radiator 

inklusive moms kostar enligt personlig kommunikation med Mälardalens Rör (2019-05-01) 

ungefär 7500 kr. Beräkningar gällande åtgärden har presenterats i Bilaga 3: Åtgärder, 

klimatskal och installationer.    

Driftkostnad 

Beräkningsformeln vilken har nyttjats för att undersöka driftkostnaden för en 

bergvärmepump i Lådberga 1:78 har redovisats nedan: 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑙 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣

𝐶𝑂𝑃
 

 

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘ö𝑝𝑡 𝑒𝑙 = 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝑚å𝑛𝑎𝑑 × 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝐶𝑂𝑃 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒, 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 
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4.5 Diffusionsberäkning vid tilläggsisolering 

För att bedöma om det är lämpligt att tilläggsisolera byggnadens ytterväggar samt 

vindsbjälklag har den relativa luftfuktigheten för de olika skikten i delarna beräknats. 

Temperaturen mellan skikten har beräknats med formeln: 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑗−1 +
𝑅𝑗−1

𝑅𝑇
× (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) 

 

Mättnadsånghalten har tagits fram för respektive temperatur utifrån tabell 91.6. i 

Fukthandboken (Nevander & Elmarsson, 2006). Värden för ånggenomsläpplighet, δ, och 

ånggenomgångsmotstånd, Z, har tagits från tabell 92.3. och 92.4. ur Fukthandboken 

(Nevander & Elmarsson, 2006) samt från referensvärden från Wekla (2015-05-04). 

Inneluftens temperatur har satts till 19°C. Uteluftens temperatur har tagits från 

medeltemperaturen för den kallaste månaden på året med värden från SMHI normalvärden 

1961–1990 (SMHI, 2007-05-23). Den relativa fuktigheten på utomhusluften har satts till 85 

% enligt SMHI (SMHI, 2019-01-18). Mättnadsånghalten har sedan tagits fram för respektive 

temperatur utifrån tabell 91.6. i Fukthandboken (Nevander & Elmarsson, 2006). Ånghalten 

för uteluften har beräknats fram genom att använda mättnadsånghalten för temperaturen på 

uteluften multiplicerat med 0,85 vilket motsvarar ånghalten för uteluften vid 85 % relativ 

luftfuktighet. Fukttillskottet inomhus har satts till 4,0 g/𝑚3 (Teknikhandboken, u.d.). 

Ånghalten mellan skikten har sedan räknats ut med hjälp av formeln: 

𝑣𝑗 = 𝑣𝑗−1 +
𝑍𝑗−1

𝑍𝑇
× (𝑣𝑖 − 𝑣𝑢) 

Den relativa luftfuktigheten i de olika skikten har beräknats med hjälp av formeln: 

𝑅𝐹 =
𝑣

𝑣𝑠
 

Denna beräkningsgång har genomförts för konstruktionsdelarna träregelyttervägg, 

betongyttervägg samt för vindsbjälklaget och redovisas i Bilaga 3: Åtgärder, klimatskal och 

installationer under respektive byggnadsdel. De olika fall där den relativa luftfuktigheten har 

undersökts redovisas nedan: 

• Träregelyttervägg innan tilläggsisolering, papp som ångmotstånd 

• Träregelyttervägg innan tilläggsisolering med installerad plastfolie  

• Träregelyttervägg efter tilläggsisolering, papp som ångmotstånd   

• Träregelyttervägg efter tilläggsisolering med installerad plastfolie  

• Betongyttervägg innan tilläggsisolering  

• Betongyttervägg efter tilläggsisolering med installerad plastfolie  

• Vindsbjälklag innan tilläggsisolering, papp som ångmotstånd  

• Vindsbjälklag innan tilläggsisolering med installerad plastfolie 
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• Vindsbjälklag efter tilläggsisolering, papp som ångmotstånd   

• Vindsbjälklag efter tilläggsisolering med installerad plastfolie  

Byggnadens träregelytterväggar och vindsbjälklag har i sina konstruktioner innan 

energieffektivisering en papp placerad och i och med detta har den relativa luftfuktigheten 

beräknats vid tilläggsisolering med papp som ångmotstånd samt med plastfolie som 

ångmotstånd. Betongytterväggen har inget ångmotstånd innan energieffektivisering och i och 

med detta har den relativa luftfuktigheten inte beräknats med kvarstående papp som 

ångmotstånd utan endast med plastfolie vid tilläggsisolering. Alla tre konstruktionernas 

relativa luftfuktigheter har även undersökts innan tilläggsisolering och för byggnadens 

träregelytterväggar samt vindsbjälklag har den relativa luftfuktigheten även undersökts 

innan tilläggsisolering med plastfolie som ångmotstånd.  
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5 RESULTAT  

I arbetets resultatdel har beräkningssvar som har räknats fram utifrån de härledningar som 

har redovisats under arbetets aktuella studie samt de beräkningar vilka har utförts i arbetets 

bilagor redovisats. De resultat vilka har redovisats har valts ut med hänsyn till övergripande 

förståelse och relevans för de slutgiltiga resultat vilka har haft en stor betydelse för att 

arbetets slutgiltiga frågeställningar. Resultatdelen har delats upp i två olika delar, delresultat 

och resultat gällande byggnadens energianvändning innan energieffektivisering samt 

delresultat och resultat gällande olika åtgärdernas påverkan av byggnadens 

energianvändning. Hur de olika åtgärderna påverkar byggnadens energianvändning har 

redovisats genom att visa förändring av klimatskalets totala värmegenomgångskoefficient vid 

respektive åtgärd, förändring av den aktiva uppvärmningen vid respektive åtgärd, 

kostnadsmässig förändring vid respektive åtgärd samt att åtgärdernas återbetalningstid har 

inkluderats.  

5.1 Aktiv uppvärmning innan energieffektivisering 

Under denna rubrik har resultaten för den aktiva uppvärmningen innan energieffektivisering i 

Lådberga 1:78 redovisats. Under denna rubrik har även delresultat vilka har lett fram till den 

aktiva uppvärmningen inkluderats.    

5.1.1 Total värmeförlust genom transmission  

I Tabell 11 har värmegenomgångskoefficienterna för respektive byggnadsdel i klimatskalet 

sammanställts. I tabellen har även respektive byggnadsdels area samt transmissionsförlust 

innan energieffektivisering redovisats. Förutom detta har respektive byggnadsdels 

transmissionsförlust i förhållande till den totala transmissionsförlusten i klimatskalet 

redovisats i procent. Klimatskalets totala transmissionsförlust innan energieffektivisering är 

363 𝑊 ℃⁄ . 

 

Tabell 11: Transmissionsförluster innan energieffektivisering 

Konstruktionsdel U-värde 

{𝑾 𝒎𝟐𝑲}⁄  

Area  
{𝒎𝟐} 

𝑸𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 
{𝑾 ℃}⁄  

% 

Yttervägg, träregelkonstruktion 0,4 70,7 26,9 7,4 

Yttervägg, betongkonstruktion 1,8 45,4 82,8 22,8 

Vindsbjälklag, gips som undertak  0,3 148,9 42,5 11,7 

Vindsbjälklag, uppspänd papp som undertak  0,3 33,3 9,7 2,7 

Krypgrund med uppreglat golv 0,7 113,0 80,8 22,3 

Betongplatta: 1–6 m  0,4 39,0 14,6 4,0 

Betongplatta: 0–1 m 0,9 29,8 25,5 7,0 
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Entrédörr  2,0  1,8 3,6 1,0 

Garageport  2,3 4,7 10,9 3,0 

Altandörrar vardagsrum/sovrum 2,5 2,8 7,0 1,9 

Altandörr till garage 2,4 1,7 4,0 1,1 

Fönster  2,9 16,7 48,4 13,3 

Fönsterramar  0,1 1,7 0,2 0,1 

Kant på platta  0,6 10,2 6,0 7,4 

 

5.1.2 Total värmeförlust genom luftläckning  

I Tabell 12 har byggnadens totala värmeförluster genom luftläckning vid tre olika 

luftomsättningar redovisats.  

Tabell 12: Värmeförluster genom luftläckning  

Luftläckning och ventilationsförluster 

𝒄𝒑 Volym 

{𝒎𝟑} 

n 

{Oms/h} 

𝒒𝒗 

{𝒎𝟑/𝒉} 

𝒎 

{𝒌𝒈 𝒔}⁄  

𝑸𝒍𝒖𝒇𝒕𝒍ä𝒄𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈 

{𝑾 ℃}⁄  

𝑸𝒍𝒖𝒇𝒕𝒍ä𝒄𝒌𝒏𝒊𝒏𝒈 

{𝒌𝑾 ℃⁄ } 

1010 423 0,30 127 0,04 42,7 0,04 

1010 423 0,45 190 0,06 64,1 0,06 

1010 423 0,42 254 0,08 85,5 0,09 

 

5.1.3 Passiv uppvärmning  

Beräkningarna för passiv uppvärmning från hushållselektricitet, människor samt 

tappvarmvatten har som ett undantag beräknats i arbetets aktuella studie. Dessa värden 

redovisas nedan tillsammans med den passiva uppvärmningen från solenergi:   

• Hushållselektricitet = 7,86 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑎𝑔⁄  

• Människor = 1,92 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑎𝑔⁄  

• Tappvarmvatten = 1,09 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑎𝑔⁄  

• Solenergi: 

I Figur 8 har den energi vilken solinstrålningen bidrar med till byggnaden under respektive 

månad redovisats.  
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Figur 8: Energi från solinstrålning {kWh} 

5.1.4 Sammanställning och aktiv uppvärmning  

I Figur 9, Figur 10 och i Figur 11 har den aktiva uppvärmningen för Lådberga 1:78 månadsvis 

över ett år innan energieffektivisering för tre olika luftomsättningar redovisats. Resultatet för 

den aktiva uppvärmningen har studerats och luftomsättningen 0,60 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  har valts att 

arbeta vidare med i kommande beräkningar. Att nyttja luftomsättningen 0,60 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  är ett 

beslut vilket är grundat i tidigare utförd beräkning beträffande den uppskattade verkliga 

aktiva uppvärmningen i Lådberga 1:78, denna beräkning är utförd i det andra stycket under 

rubriken Översiktlig energiberäkning. Den uppskattade verkliga aktiva uppvärmningen i 

Lådberga 1:78 är 40 400 𝑘𝑤ℎ å𝑟⁄  och den beräknade aktiva uppvärmningen vid 

luftomsättningen 0,60 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  är 41 900 𝑘𝑤ℎ å𝑟⁄ . Eftersom värmesystemets verkningsgrad i 

beräkningen för den verkliga aktiva uppvärmningen är framtagen av värmesystemets 

produkttillverkare är det troligt att detta värde är sämre i verkligheten än det som har angetts 

och nyttjats i beräkningen, i och med detta är det rimligt att den beräknade aktiva 

uppvärmningen är högre än den uppskattade verkliga aktiva uppvärmningen. Detta är 

anledningen till att vidare beräkningar inte utförs med luftomsättningen 0,45 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  vilket 

resulterar i den aktiva uppvärmningen 39 500 𝑘𝑤ℎ å𝑟⁄ . Den aktiva uppvärmningen vid 

luftomsättningen 0,30 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  är 37 200 𝑘𝑤ℎ å𝑟⁄ .  

 Enligt Josefine, kundrådgivare på Mälarenergi Elnät AB (personlig kommunikation, 2019-

05-15) är elnätpriserna för 2019 cirka 65 ö𝑟𝑒 𝑘𝑊ℎ⁄  inklusive energiskatt, elcertifikat och 

moms., detta leder till att den årliga kostnaden för den aktiva uppvärmningen vid 

luftomsättningen 0,60 𝑜𝑚𝑠 ℎ⁄  är cirka 27 200 kr/år. 
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Figur 9: Aktiv uppvärmning, 0,30 oms/h 

 

Figur 10: Aktiv uppvärmning, 0,45 oms/h 
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Figur 11: Aktiv uppvärmning, 0,60 oms/h 

5.2 Åtgärders påverkan på energianvändningen  

I det här avsnittet har resultat över hur olika energieffektiviseringsåtgärder påverkar den 

aktiva uppvärmningen i Lådberga 1:78 framförts. Resultaten har redovisats genom att 

klimatskalets värmegenomgångskoefficienter samt aktiva uppvärmning efter respektive 

genomförd åtgärd har uppvisats i Tabell 13. För att förtydliga resultaten har även skillnaden 

mellan byggnadens aktiva uppvärmning innan energieffektivisering samt byggnadens aktiva 

uppvärmning efter energieffektivisering för respektive åtgärd redovisats. Klimatskalets totala 

transmissionsförlust innan energieffektivisering är 363 𝑊 ℃⁄  och byggnadens aktiva 

uppvärmning innan energieffektivisering är 41 900 𝑘𝑤ℎ å𝑟⁄ . De olika åtgärderna har även 

studerats ur ett ekonomiskt perspektiv vilket har redovisas i Tabell 14. Det som har studerats 

är grundinvestering, inbetalningsöverskott samt återbetalningstid.  

 

Förutom att respektive åtgärd har redovisats var för sig innefattar även Tabell 13 och Tabell 

14 en kolumn med åtgärden sammanställning. Sammanställning innefattar alla åtgärder i 

byggnadens klimatskal exklusive tilläggsisolering av betongyttervägg, anledningen till att 

denna åtgärd inte inkluderas redovisas under Åtgärders påverkan på den relativa 

luftfuktigheten. Vid byte av fönster antas byggnadens fönster bytas till ett fönster med 

värmegenomgångskoefficienten 0,8 𝑊 𝑚2𝐾⁄ , fönstertypen med 

värmegenomgångskoefficienten 1,2 𝑊 𝑚2𝐾⁄  inkluderas alltså inte i denna sammanställning.   
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Tabell 13: Åtgärdernas påverkan på byggnadens aktiva uppvärmning 

Åtgärd 𝑸𝒕𝒓𝒂𝒏𝒔𝒎𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 

{𝑾 ℃⁄ } 

Aktiv uppvärmning 

efter utförd åtgärd  

{𝒌𝑾𝒉/å𝒓} 

Förändring av 

aktiv uppvärmning  

{kWh/år} 

Byte av fönster  

U-värde 0,8 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄    

328 38 000 3900 

Byte av fönster  

U-värde 1,2 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄    
334 38 800 3100 

Byte av dörrar  

U-värde 0,8 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄    

346 40 000 1900 

Tilläggsisolering 

träregelytterväggar 100 mm  

350 40 400 

 

1500 

Tilläggsisolering 

betongytterväggar 90 mm 

297 34 700 

 

7200 

Tilläggsisolering 

vindsbjälklag 360 mm 

325 37 700 4200 

Installation av bergvärme 

COP 3; 3,5; 4,5 

x 14 000; 12 000; 9300 27 900;  

29 900; 

32 600  

Sammanställning 260 30 700 11 200 

 

Tabell 14: Grundinvestering, inbetalningsöverskott och återbetalningstid 

    𝑮𝒓𝒖𝒏𝒅𝒊𝒏𝒗𝒆𝒔𝒕𝒆𝒓𝒊𝒏𝒈 
{𝒌𝒓} 

Inbetalningsöverskott 

{𝒌𝒓/å𝒓} 

Återbetalningstid 
{år} 

Byte av fönster  
U-värde 0,8 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄    

 153 000 2500 61 

Byte av fönster  
U-värde 1,2 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄    

135 000 2000 68 

Byte av dörrar  

U-värde 0,8 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄    

90 000 1200 75 

Tilläggsisolering 

träregelytterväggar 

100 mm  

92 000 1000 92 

Tilläggsisolering 

betongytterväggar 

90 mm 

28 000 4700 6 

Tilläggsisolering 

vindsbjälklag 
360 mm 

39 000 2700 14 

Installation av 

bergvärme 

COP 3; 3,5; 4,5 

 180 000 18 100; x; x 10; x; x 

Sammanställning  373 000 7300 51 
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5.3 Åtgärders påverkan på den relativa luftfuktigheten 

Då tre av energieffektiviseringsåtgärderna vilka har undersökts i det här arbetet innefattar 

tilläggsisolering har den relativa luftfuktigheten i byggnadsdelarnas olika lager beräknats vid 

varierat utförande. Den relativa luftfuktigheten har beräknats innan och efter 

tilläggsisolering och resultaten har redovisats i Tabell 15. Den relativa luftfuktigheten har 

valts att redovisas i samband med de olika byggnadsdelarnas isoleringsskikt eftersom detta 

var det lager inne i konstruktionsdelarna där den relativa luftfuktigheten var högst. 

Fullständiga redovisningar av den relativa luftfuktigheten för alla skikt i respektive 

konstruktionsdel redovisas i Bilaga 3: Åtgärder, klimatskal och installationer. 

Tabell 15: Relativ luftfuktighet vid tilläggsisolering 

Byggnadsdel  Relativ luftfuktighet Placering  

Träregelyttervägg  81 % Isolering ytteryta 

Betongyttervägg  72 % Betong inneryta (isolering 

finns inte i konstruktionen) 

Vindsbjälklag  74 % Isolering ytteryta 

 

Träregelyttervägg + 

plastfolie  

79 % Isolering ytteryta 

Vindsbjälklag + plastfolie  74 % Isolering ytteryta 

 

Träregelyttervägg + 

tilläggsisolering  
100 % Isolering ytteryta  

Vindsbjälklag + 

tilläggsisolering  

81 % Isolering ytteryta 

 

Träregelyttervägg + 

plastfolie + tilläggsisolering 

82 % Isolering ytteryta  

Betongyttervägg + plastfolie 

+ tilläggsisolering  

100 % Isolering ytteryta 

Vindsbjälklag + plastfolie + 

tilläggsisolering  

81 % Isolering ytteryta 
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6 DISKUSSION  

Utefter arbetets litteraturstudie finns det grund för att Lådberga 1:78 kan benämnas som en 

typisk 60-talsvilla. Detta med hänsyn till att byggnaden är en enplansvilla, byggnaden består 

av en hopkoppling av två huskroppar vilka är förskjutna till varandra, byggnaden har stora 

fönsterpartier och en låg taklutning på cirka 27°, byggnadens fasadbeklädnad består av tegel 

och den indragna entréns ytterdörr är sammankopplad med ett sidoljus. Denna information 

stämmer överens med information om 60-talshus från Björk et al. (2009) vilken 

presenterades i arbetets litteraturstudie. I arbetets litteraturstudie beskrevs det även att villor 

konstruerade 1968 byggdes med den lägsta takhöjden 2,40 m i beboliga utrymmen och 2,10 

m som lägsta takhöjd i exempelvis garage, pannrum samt tvättstuga (BFS 1967:1, avsnitt 

61:3; BFS 1967:1, avsnitt 61:4). Höjderna stämmer överens med de aktuella takhöjderna i 

Lådberga 1:78. Enligt Polarpumpen (2016-07-14) byggdes 60-talsvillor på krypgrund eller 

platta på mark med invändig isolering. Bostadsdelen i Lådberga 1:78 är byggd på krypgrund 

med betongplatta och uppreglat golv och resterande delar är byggda på platta på mark. 

Ovanför betongplattan finns ingen ovanliggande konstruktion och i och med detta har 

plattan antagits vara oisolerad. 

I Tabell 1 redovisades de värden som bör strävas efter vid ändring av klimatskalet i en 

byggnad enligt Boverkets byggregler (BFS, 2011:6, avsnitt 9:9). När dessa värden har 

jämförts med de värden som har beräknats fram vid energieffektivisering av respektive 

åtgärd uppnåddes ej de värden som eftersträvas för alla åtgärder. En jämförelse kring de 

eftersträvade och uppnådda värdena har redovisats i Tabell 16. Ett ”x” i tabellen betyder att 

åtgärden inte har undersökts alternativt att det inte är möjligt att utföra åtgärden på grund av 

att detta inte är gynnsamt för konstruktionsdelen. Trots att de eftersträvade resultaten inte 

har uppnåtts för alla åtgärder bidrar åtgärderna till en energieffektivisering av byggnaden 

vilket minskar den aktiva uppvärmningen. Den aktiva uppvärmningen i byggnadens har 

genom beräkningar fastställts till 41 900 kWh/år innan energieffektivisering.    

Tabell 16: Eftersträvat U-värde och U-uppnått värde 

Byggnadsdel Eftersträvat 

U-värde 

{ 𝑾/𝒎𝟐𝑲} 

U-värde 

innan åtgärd 

{ 𝑾/𝒎𝟐𝑲} 

U-värde 

efter åtgärd 

{ 𝑾/𝒎𝟐𝑲} 

Golv (krypgrund) 0,15  0,72 x 

Golv betongplatta (Innerzon/ytterzon) 0,15 0,37/0,86 x 

Vägg (träregelkonstruktion) 0,18 0,38 0,20 

Vägg (betongkonstruktion) 0,18 1,82 x 

Fönster (fönsterglas) 1,20 2,90 1,2/0,80 

Ytterdörr 0,80 2,00 0,80 

Tak (Gips som undertak/ papp som undertak) 0,13 0,29/0,29 0,08 
 

Utifrån de resultat som har presenterats i arbetet finns det en åtgärd som sänker byggnadens 

aktiva uppvärmning i högre grad än de andra undersökta åtgärderna, installation av 

bergvärmepump inklusive byte av radiatorer. Denna åtgärd leder enligt beräkningar till att 
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byggnadens aktiva uppvärmning sänks från 41 900 kWh/år till 14 000 kWh/år och 

återbetalningstiden beräknas till 10 år då grundinvesteringen är 180 000 kr. 

Inbetalningsöverskottet per år för investeringen är ungefär 18 100 kr. I litteraturstudien har 

det beskrivits att Thermia (u.d.) uppskattar återbetalningstiden för investeringen av en 

bergvärmepump till mellan 5–10 år. Den aktiva uppvärmningen 14 000 kWh/år är beräknad 

utifrån antagandet att det vid byte av fyra radiatorer finns möjlighet att sänka 

vattentemperaturen i radiatorkretsen till 55℃ vilket leder till att COP-värdet 3,0 kan nyttjas 

vid beräkningar. Detta är dock en osäkerhet eftersom det inte finns någon kunskap om hur 

stor radiatoryta som krävs för att sänka vattentemperaturen i radiatorkretsen till 55℃, 45℃ 

respektive 35℃. Sundström (2004-11-17) beskrivning av att radiatorsystem i villor byggda 

innan 1975 i regel är dimensionerade efter högtemperatursystem stämmer i Lådberga 1:78, 

exakt hur radiatorsystemet är dimensionerat går dock inte att fastställa via beräkningar eller 

okulära undersökningar vilket har gjort att den tillförda radiatoryta som krävs för att sänka 

vattentemperaturen i radiatorsystemet har fått uppskattats.   

Vid byte av fyra radiatorer i Lådberga 1:78 antas alltså vattentemperaturen 55℃ vara möjlig 

att uppnå, det finns dock en risk att en högre temperatur i radiatorkretsen krävs vilket leder 

till att värmesystemet får en lägre verkningsgrad än 3,0 samt kräver fler kWh. Skulle detta 

inträffa finns dock möjligheten att byta ut flera radiatorer i kretsen, detta till en kostnad av ca 

7500 kr/radiator (Mälardalens Rör, personlig kommunikation, 2019-05-01). Det finns även 

en möjlighet att radiatorkretsen uppnår en lägre vattentemperatur än 55℃ vid byte av fyra 

radiatorer i byggnaden, detta leder till att bergvärmepumpen får en högre verkningsgrad och 

fler kWh/år kommer att sparas. Nackdelen med att byta värmesystem från en pelletspanna 

till en bergvärmepump är att självdraget i byggnaden försämras samt att murstocken blir kall 

vilket kan leda till fuktskador på byggnadens kallvind (Sundström, 2004-11-17). I Lådberga 

1:78 finns en öppen spis installerad vilket höjer temperaturen i murstocken även om 

pelletspannan byts ut, det finns även möjlighet att installera ytterligare ventilation vid behov.  

Den åtgärd i byggnadens klimatskal vilken skulle påverka byggnadens aktiva uppvärmning 

mest är tilläggsisolering av byggnadens betongytterväggar inifrån, detta är även den 

byggnadsdel som i procent påverkade klimatskalets transmissionsförluster mest. 

Återbetalningstiden för åtgärden beräknas vara cirka 6 år och inbetalningsöverskottet 

ungefär 4700 kr/år. Trots detta bör åtgärden inte genomföras i byggnaden eftersom den 

relativa luftfuktigheten mellan isolering och betongvägg beräknas bli över 100 % under 

februari månad, det vill säga kommer kondens att uppstå mellan skikten vilket gör väggen till 

en ogynnsam konstruktion. Åtgärden har beräknats att utföras med 45 mm isolering innan 

reglar och 45 mm isolering mellan reglar samt med en installerad plastfolie. I och med att 

tilläggsisoleringen är relativt tunn i beräkningarna är det ingen möjlig åtgärd att minska 

isoleringsskikten för att sänka den relativa luftfuktigheten. 

Istället för att tilläggsisolera byggnadens betongytterväggar finns det möjlighet att 

tilläggsisolera dess vindsbjälklag. Vid tilläggsisolering av byggnadens vindsbjälklag blir 

inbetalningsöverskottet enligt beräkningsresultat ungefär 2700 kr/år och återbetalningstiden 

blir cirka 14 år. Enligt utförda diffusionsberäknigar finns det två möjligheter att isolera 

vindsbjälklaget på. Antingen kan tilläggsisolering placeras direkt ovan den gamla isoleringen 
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eller så kan den äldre isoleringen lyftas bort och en plastfolie placeras under den gamla och 

den nya isoleringen. Vid båda lösningarna blir den relativa luftfuktigheten ungefär 81 % vid 

isoleringens ytteryta med anledning av att en äldre papp är placerad under den nuvarande 

isoleringen vilket fungerar som ett ångmotstånd även om en plastfolie inte är installerad i 

byggnadsdelen. Nackdelen med att tilläggsisolera vindsbjälklaget är att en mindre mängd 

värme stiger upp på kallvinden vilket vidare kan leda till fuktskador (Ståhl et al., 2011). 

De åtgärder vilka inte bör genomföras i Lådberga 1:78 för att minska byggnadens aktiva 

uppvärmning är fönsterbyte, byte av dörrar samt tilläggsisolering av byggnadens 

träregelytterväggar. Dessa åtgärder har återbetalningstider från 61 år till 92 år.  En ytterligare 

anledning till att inte tilläggsisolera träregelytterväggarna inifrån är att köldbryggorna i 

väggen kan förstärkas och påverka det termiska inneklimatet negativt även om den aktiva 

uppvärmningen av byggnaden minskar (Sandin, 2010a). Fördelen vid byte av byggnadens 

fönster är däremot att fönsterkarmarna troligtvis blir bättre isolerade än innan vilket kan 

leda till ett mindre dragit inneklimat, att fönstrens yta blir varmare på grund av den högre 

värmegenomgångskoefficienten minskar även att kallras uppstår från dessa. I och med ett 

mindre dragit inneklimat försämras dock byggnadens självdrag och ett ventilationssystem 

kan behöva installeras. För att undersöka ventilationen i byggnaden efter utförd åtgärd kan 

ånga på insidan av byggnadens fönster studeras, uppstår detta har ventilationen försämrats 

eftersom ånga på fönstren inte var förekommande innan energieffektivisering. Utefter dessa 

resultat är slutsatsen att de mest kostnadseffektiva lösningarna för Lådberga 1:78 inte är 

tilläggsisolering av byggnadens vind, tilläggsisolering av byggnadens ytterväggar inifrån samt 

byte av byggnadens dörrar vilket var det resultat som Olsson och Karlsson (2016) kom fram 

till var mest kostnadseffektivt i vid energieffektivisering av ett flerbostadshus. Skillnaderna 

mellan studiernas resultat kan bero på att det är två olika byggnadstyper som har undersökts, 

det vill säga en villa och ett flerbostadshus. Skillnaderna kan även bero på att byggnadernas 

byggnadsdelar är olika och även täcker olika stora delar av klimatskalets area.  

För att undersöka hur alla åtgärder i byggnadens klimatskal tillsammans skulle påverka den 

aktiva uppvärmningen i Lådberga 1:78 utfördes i arbetet en beräkning kallad 

sammanställning. Sammanställningen inkluderar byte till fönster med 

värmegenomgångskoefficienten 0,8 𝑊/𝑚2𝐾, byte av dörrar och portar, tilläggsisolering av 

vindsbjälklag samt tilläggsisolering av träregelytterväggar. Tilläggsisolering av 

betongytterväggarna har inte inkluderats i beräkningen i och med byggnadsdelens höga 

relativa luftfuktighet efter tilläggsisolering. Grundinvesteringen för åtgärden har beräknats 

till 373 000 kr och återbetalningstiden blir 51 år. Inbetalningsöverskottet från åtgärden är 

ungefär 7300 kr/år. I och med dessa resultat kan det konstateras att denna åtgärd inte är en 

lönsam investering på grund av den långa återbetalningstiden.      

Livslängden för de olika energieffektiviseringsåtgärderna varierar. Enligt Vattenfall (u.d.b) är 

livslängden för de värmepumpar som installeras idag ungefär 20 år och livslängden för 

energibrunnen och slangen är uppemot 40 år eller högre. Det som bör tas i åtanke är att inte 

hela bergvärmeanläggningen behöver bytas ut efter 20 år. Då åtgärder vilka innefattar 

tilläggsisolering antas ha en lång livslängd eftersom byggnadsdelarna i sig bör ha en livslängd 
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vilken motsvarar byggnadens och enligt Swedisol (u.d.) har mineralullsprodukter en 

livslängd på upp till 100 år.  

Alla åtgärders kostnader i arbetet inkluderar material samt arbete för rivning och montage. 

Finns möjligheten att utföra åtgärderna korrekt utan inhyrt arbete blir åtgärdernas 

återbetalningstider kortare på grund av en lägre grundinvestering. I de kostnader som har 

redovisats i arbetet är inte heller ROT-avdrag medräknat. Enligt Rotavdragen (u.d.) är 

maxbeloppet för ROT-avdrag 50 000 kr/år per person som äger samt är skriven på 

byggnaden.   

En enkel teknisk åtgärd vilken kan utföras på byggnadens fönster för att främst förbättra den 

termiska komforten är att montera tätningslister till byggnadens nuvarande fönster 

(villalivet, 2017-02-22). Miljöförvaltningen Stockholm stad (u.d.) påpekar även att drevning 

mellan karm och vägg bör undersökas och förbättras vid behov. För att förbättra den 

termiska komforten kan även isolerglas monteras på originalfönstren, detta är även en åtgärd 

vilken sänker byggnadens aktiva uppvärmning med upp till 20 % enligt Grundels 

fönstersystem AB (u.d.a.). Då dessa åtgärder utförs tillsammans kommer uppkomsten av 

buller, kallras, drag samt kallstrålning att minska i byggnaden.  

En av felkällorna i arbetet är osäkerheten kring de värden som är hämtade från dokumentsök 

i och med att det inte är säkerställt att konstruktionsdelarna i Lådberga 1:78 och 

konstruktionsdelarna i grannbostaden vars dokument har nyttjats är likadana. Exempelvis 

kan okända ändringar och tillägg kan ha gjorts i någon av bostäderna vilket gör att deras 

konstruktionsdelar skiljer sig från varandra. Felkällor vid utförda mätningar och 

undersökningar är mätfel och felbedömningar. Även den uppskattade verkliga aktiva 

uppvärmningen kan vara felbedömd, exempelvis på grund av att beräkningar kan ha utförts 

med fel verkningsgrad i värmesystemet innan energieffektivisering. I arbetets beräkningar 

kan även fel antaganden ha tagits. Resultaten i arbetet bör inte ses som exakta då många 

felkällor och antaganden finns, exempelvis är byggnadens luftomsättning främst uppskattad 

och beräkningar för den passiva uppvärmningen från elektricitet, människor och 

tappvarmvatten är utförda enligt standardberäkningar och inte specificerade för det aktuella 

hushållet i Lådberga 1:78. Även den passiva uppvärmningen från solinstrålning kan vara 

felbedömd, exempelvis kan solavskärmningen beräknats med fel faktorer. En anledning till 

att den framberäknade aktiva uppvärmningen med luftomsättningen 0,6 𝑜𝑚𝑠/ℎ stämmer väl 

med den verkliga uppskattade uppvärmningen kan förklaras med hjälp av Ömans 

(2018/2019) dokument vilket diskuterar att olika fel kan kompensera varandra vilket i 

slutändan leder till ett korrekt resultat.         

I det här arbetet har många olika källor nyttjats och bland annat har examensarbeten, 

forskningsartiklar, internethemsidor, företagssidor, böcker och kurslitteratur använts för att 

bygga upp arbetet. Det är viktigt att ha en kritisk syn på de källorna som har nyttjats då vissa 

av dessa är byggda på tidigare arbeten, exempelvis examensarbeten. Det är även viktigt att ta 

hänsyn till att företag ofta skriver information vilken är vinklad till företagets fördel. De 

beräkningar som har utförts i arbetet bygger endast i få delar på tidigare utförda arbeten, 

resterande information är beräknad utifrån exempel från böcker samt kurslitteratur vilken 
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bör ses som neutral. Arbetets litteraturstudie bygger till skillnad från arbetets aktuella studie 

på ett flertal olika sorters källor, dessa har dock varit nödvändiga att använda för att studera 

exempelvis tidigare resultat från bland annat examensarbeten. Den information som främst 

bör granskas kritiskt är information från företag.    
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7 SLUTSATSER 

Arbetets syfte är att genom beräkningar och litteraturstudier i teorin energieffektivisera en 

äldre befintlig byggnad med hänsyn till ekonomi och avgränsad termisk komfort. 

Slutsatserna som har redovisats under denna rubrik har valts ut och beräknats fram utifrån 

detta syfte genom litteraturstudier, fältmätningar, observationer, dokumentanalyser samt 

beräkningar gällande objektet Lådberga 1:78.   

Den aktiva uppvärmningen i Lådberga 1:78 innan energieffektivisering är 41 900 kWh/år 

vilket resulterar i en uppvärmningskostnad på ungefär 27 200 kr/år då energipriset är 0,65 

kr/kWh. Vid byte av värmesystem till en bergvärmepump blir den aktiva uppvärmningen 14 

000 kWh/år då COP-värdet 3 kan nyttjas vid beräkningar, uppvärmningskostnaden sänks då 

till ungefär 9100 kr/år. Vid tilläggsisolering av byggnadens vindsbjälklag blir den aktiva 

uppvärmningen 37 700 kWh/år och kostnaden för den aktiva uppvärmningen blir ungefär 24 

500 kr/år. Dessa åtgärder är de åtgärder som anses vara de mest lönsamma 

energieffektiviseringsåtgärderna i Lådberga 1:78 med hänsyn till aktiv uppvärmning, 

återbetalningstid samt diffusionsberäknigar. Det som bör tas hänsyn till är att 

bergvärmepumpen har en livslängd på ungefär 20 år till skillnad från åtgärden vilken 

inkluderar tilläggsisolering av vindsbjälklaget vilken har en väldigt lång livslängd. De 

åtgärder som inte är ekonomiskt försvarbara att genomföra i Lådberga 1:78 är byte av fönster 

och dörrar samt tilläggsisolering av byggnadens träregelytterväggar då åtgärdernas 

återbetalningstider är väldigt långa. Det finns inte heller möjlighet att tilläggsisolera 

byggnadens betongytterväggar, krypgrund samt betongplatta med hänsyn till fukt. 

Nackdelen med att utföra de rekommenderade åtgärderna är att både byte av energisystem 

till bergvärmepump samt tilläggsisolering av byggnadens vindsbjälklag leder till att mindre 

värme stiger till vindsbjälklaget. Detta kan vidare leda till fuktproblem på kallvinden. I och 

med att byggnadens pelletspanna byts ut mot en bergvärmepump finns det även risk för att 

självdragsystemet i byggnaden blir försämrad. Till fördel för Lådberga 1:78 finns en öppen 

kakelugn vilken fortfarande kommer att värme upp murstocken samt bidra till ett bättre 

självdrag om pelletspannan byts ut.  

De åtgärder som rekommenderas att genomföras för att förbättra den termiska komforten i 

byggnaden är montage av tätningslister på byggnadens fönster samt komplettering av 

drevningen runt fönster och dörrar. Vill även den aktiva uppvärmningen sänkas ytterligare 

kan även isolerglas monteras på originalfönstren. 
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8 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Förslag till fortsatt arbete är att undersöka ytterligare installationstekniska 

energieffektiviseringsåtgärders påverkan på den aktiva uppvärmningen i Lådberga 1:78. 

Likasom åtgärderna har studerats i det här arbetet kan de installationstekniska åtgärderna 

undersökas ur ett ekonomiskt perspektiv samt med hänsyn till termisk komfort. Exempel på 

åtgärder som kan undersökas är installation av olika ventilationssystem, byte till ett annat 

värmesystem samt installation av solceller. Finns möjligheten att utföra en fallstudie på en 

liknande villa byggd omkring år 1968 kan även en liknande studie utföras och jämföras med 

detta arbete för att finna samband mellan de två byggnaderna. Finns istället möjligheten att 

undersöka en villa olik Lådberga 1:78 vilken är byggd omkring år 1968 finns även 

möjligheten att jämföra resultaten från det arbetet med detta arbete och vidare studera och 

jämföra likheter, fel och brister i de olika konstruktionerna.   
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Bilaga 1: U-värden klimatskal, beräkningar  

 
• Yttervägg, regelkonstruktion 

För att beräkna väggens U-värde har -värdesmetoden samt U-värdesmetoden nyttjats då 

väggen består av en sammansatt konstruktion. Rsi = Rse med grund i exempel 2.18 i boken 

Praktisk Byggnadsfysik (Sandin, 2010a). Fasadteglet har antagits att inte bidra med något 

värmemotstånd till väggens totala värmemotstånd eftersom lufttemperaturen i luftspalten är 

densamma som utomhustemperaturen. Luftspalten har dock antagits ha värmemotståndet 

0,2 𝑚2𝐾/𝑊 eftersom det finns en risk att denna inte är 100 % ventilerad. Ytandelen reglar 

antas vara 15 % och ytandelen mineralull 85 %, denna fördelning tar hänsyn till syll och 

hammarband. Beskrivningar över väggens värmemotstånd har redovisats i Tabell A och 

Tabell B. 

𝑅 = 𝑑/𝜆 {𝑚2𝐾/𝑊} 

Yttervägg, regelkonstruktion, -värdesmetoden: 

Bilaga Tabell A: Material, mått, -värde och R för regelkonstruktion enligt -värdesmetoden 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

Rse   0,13 

Fasadtegel 0,120  0 

Luftspalt 0,032  0,20 

Papp AC150/200 0,002 0 0 

Plywood 0,004 0,14 0,03 

Mineralull + reglar 0,100 0,06 1,82 

Papp YAC400/150 0,002 0 0 

Liggande spontad panel 0,019 0,14 0,14 

Boardbeklädnad (OSB) 0,012 0,13 0,09 

Rsi   0,13 

 

𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä = 0,85 × 0,04 + 0,15 × 0,14 = 0,06 𝑊/𝑚𝐾 

𝛴𝑅 = 2,54 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑈𝜆 =
1

Σ𝑅
=

1

2,54
= 0,39 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 

Yttervägg regelkonstruktion, U-värdesmetoden: 



   

 

 

 

Bilaga Tabell B: Material, mått, -värde och R för regelkonstruktion enligt U-värdesmetoden 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

Rse   0,13 

Fasadtegel 0,120  0 

Luftspalt 0,032  0,20 

Papp AC150/200 0,002 0 0 

Plywood 0,004 0,14 0,03 

Mineralull 0,100 0,04 2,50 

Reglar 0,100 0,14 0,71 

Papp YAC400/150 0,002 0 0 

Liggande spontad panel 0,019 0,14 0,14 

Boardbeklädnad (OSB) 0,012 0,13 0,09 

Rsi   0,13 

 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 3,22 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑅𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 = 1,43 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑈𝑈 =  𝛼 ×
1

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
+ 𝛽 ×

1

𝑅𝑡𝑟ä
= 0,85 ×

1

3,22
+ 0,15 ×

1

1,43
 = 0,37 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

Yttervägg, regelkonstruktion, U-medelvärde 

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
2×𝑈𝜆×𝑈𝑈

𝑈𝑈+𝑈𝜆
=

2×0,40×0,37

0,37+0,40
= 0,38 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 

 • Yttervägg, betongkonstruktion  

Eftersom betongväggen inte är en sammansatt konstruktion skiljer inte -värdesmetoden och 

U-värdesmetoden sig åt. Endast en beräkning av denna vägg har utförts och en beskrivning 

över konstruktionsdelens värmemotstånd har redovisats i Tabell C.  

𝑅 = 𝑑/𝜆 {𝑚2𝐾/𝑊} 
 

Bilaga Tabell C: Material, mått, -värde och R för betongkonstruktion 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

Rse   0,13 

Fasadtegel 0,120  0 

Luftspalt  0,032  0,20 

Betong  0,150 1,700 0,09 

Rsi   0,13 
 

Σ𝑅 = 0,55 𝑚2𝐾/𝑊 



   

 

 

 

𝑈 =
1

Σ𝑅
=

1

0,55
= 1,82 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 

• Krypgrund med uppreglat golv  

Då krypgrunden är en sammansatt konstruktion har -värdesmetoden samt U-

värdesmetoden nyttjats. Rsi ≠ Rse enligt Sandin (2010a). Ytandelen reglar har antagits vara 

10 % och ytandelen luft+ mineralull 9 0% (50 % luft, 50 % mineralull). Pallning och 

spikreglar har antagits att bidra med värmemotståndet R=0,16 enligt Sandin (2010a). 

Beskrivningar över konstruktionsdelens värmemotstånd har redovisats i Tabell D och Tabell 

E. 

Krypgrund, -värdesmetoden: 

Bilaga Tabell D: Material, mått, -värde och R för krypgrund enligt -värdesmetoden 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

Rsi   0,17 

Träskiva 0,012 0,14 0,09 

Golvreglar 0,025 0,14 0,18  

Mineralull + reglar + luft 0,100 0,16 0,64 

Pallning + spikregel   0,16 

Betong 0,150 1,70 0,09 

Rse   0,04 
 

𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × (𝑐 × 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑑 × 𝜆𝑙𝑢𝑓𝑡) + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä = 0,90((0,50 × 0,04) + (0,50 × 0,28)) +

0,10 × 0,14 = 0,16 𝑊/𝑚𝐾  

𝑐 = 𝑌𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔  𝑖 "𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑙𝑢𝑓𝑡" 

𝑑 = 𝑌𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑢𝑓𝑡  𝑖 "𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑙𝑢𝑓𝑡" 

Σ𝑅 = 1,36 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑈𝜆 =
1

Σ𝑅
=

1

1,36
= 0,74 𝑊 𝑚2𝐾⁄   



   

 

 

 

Krypgrund, U-värdesmetoden: 

Bilaga Tabell E: Material, mått, -värde och R för krypgrund enligt U-värdesmetoden 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

Rsi   0,17 

Träskiva 0,012 0,14 0,09 

Golvreglar 0,025 0,14 0,18  

Mineralull + luft 0,100 0,16 0,63 

Reglar 0,100 0,14 0,71 

Pallning + spikregel   0,16 

Betong 0,150 1,70 0,09 

Rse   0,04 

 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔+𝑙𝑢𝑓𝑡 = 1,40 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑅𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 = 1,94 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑈𝑈 =  𝛼 ×
1

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
+ 𝛽 ×

1

𝑅𝑡𝑟ä
= 0,90 ×

1

1,40
+ 0,10 ×

1

1,94
= 0,70  𝑊 𝑚2𝐾⁄  

Krypgrund, U-medelvärde 

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
2×𝑈𝜆×𝑈𝑈

𝑈𝑈+𝑈𝜆
=

2×0,74×0,70

0,70+0,74
= 0,72 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 

• Betongplatta, platta på mark 

För att beräkna betongplattans U-värde har betongplattan delats upp i zoner, den aktuella 

betongplattan i Lådberga 1:78 har zonerna 0-1m och 1-6m. En beskrivning över 

betongplattans värmemotstånd har redovisats i Tabell F. 

Bilaga Tabell F: Material, mått, -värde och R för platta på mark i zon 0-1m och zon 1-6m 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

0-1m 

Rsi   0,17 

Betong 0,100 1,70 0,06 

Makadam 0,150  0,20 

Morän   0,70 

Rse   0,04 

1-6m 

Morän   2,20 
 

0–1 m 



   

 

 

 

𝑈 = 1 Σ𝑅 = 1 1,17 = 0,85⁄⁄  𝑊 𝑚2𝐾⁄  

1–6 m  

Värmemotståndet från marken ändras från 0,70 till 2,20 (Morän).  

Σ𝑅 = 1,17 − 0,70 + 2,20 = 2,67 𝑚2 𝐾 𝑊⁄  

𝑈 = 1 Σ𝑅 = 1 2,67 = 0,37 𝑊 𝑚2𝐾⁄⁄⁄  

 

• Kantbalk betongplatta  

En beskrivning överkantbalkens värmemotstånd har redovisats i Tabell G. Till skillnad från 

betongplattan har kantbalken ett litet skikt av isolering monterad.  

Bilaga Tabell G: Material, mått, -värde och R för kantbalk 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

Rse   0,04 

Isolering  0,06 0,04 1,50 

Rsi   0,17 

 

𝑈 = 1 Σ𝑅 = 1 1,71 = 0,58⁄⁄  𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 

•Vindsbjälklag, gips som undertak:  

Då krypgrunden är en sammansatt konstruktion har -värdesmetoden samt U-

värdesmetoden nyttjats. Ytandelen reglar har antagits vara 10 % och ytandelen mineralull 90 

%. Yttertaket har antagits att bidra med värmemotståndet 0,30 𝑚2𝐾/𝑊. En beskrivning över 

vindsbjälklagets värmemotstånd har redovisats i Tabell H och i Tabell I. 

Vindsbjälklag gips, -värdesmetoden: 

Bilaga Tabell H: Material, mått, -värde och R för vindsbjälklag gips enligt -värdesmetoden 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

Rse   0,04 

Yttertak   0,30 

Mineralull + reglar 0,140 0,05 2,80 

Papp 0,002 0 0 

Spontad innertakspanel 0,019 0,14 0,14 

Takskiva gips 0,013 0,24 0,05 

Rsi   0,10 

 



   

 

 

 

𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä = 0,90 × 0,04 + 0,10 × 0,140 = 0,05 𝑊/𝑚𝐾  

Σ𝑅 = 3,43 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑈𝜆 =
1

Σ𝑅
=

1

3,43
= 0,29 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

Vindsbjälklag gips, U-värdesmetoden: 

Bilaga Tabell I: Material, mått, -värde och R för vindsbjälklag gips enligt U-värdesmetoden 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

Rse   0,04 

Yttertak   0,30 

Mineralull 0,140 0,05 3,50 

Reglar 0,140 0,14 1,00 

Papp 0,002 0 0 

Spontad innertakspanel 0,019 0,14 0,14 

Takskiva gips 0,013 0,24 0,05 

Rsi   0,10 

 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 4,13 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑅𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 = 1,63 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑈𝑈 =  𝛼 ×
1

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
+ 𝛽 ×

1

𝑅𝑡𝑟ä
= 0,90 ×

1

4,13
+ 0,10 ×

1

1,63
= 0,28  𝑊 𝑚2𝐾⁄  

Vindsbjälklag gips, U-medelvärde 

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
2×𝑈𝜆×𝑈𝑈

𝑈𝑈+𝑈𝜆
=

2×0,29×0,28

0,28+0,29
= 0,29 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 

• Vindsbjälklag, papp som undertak  

Denna beräkning är likadan som ”yttervägg, gips so undertak”, det enda som skiljer de två 

beräkningarna åt är att denna beräkning har uppspänd innertakspapp som undertak istället för 

gips. En beskrivning över vindsbjälklagets värmemotstånd har redovisats i Tabell J och i 

Tabell K. 

Vindsbjälklag papp, -värdesmetoden: 

  



   

 

 

 

Bilaga Tabell J: Material, mått, -värde och R för vindsbjälklag papp enligt -värdesmetoden 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

Rse   0,04 

Yttertak   0,30 

Mineralull + reglar 0,140 0,05 2,80 

Papp 0,002 0 0 

Spontad innertakspanel 0,019 0,14 0,14 

Uppspänd innertakspapp 0,002 0 0 

Rsi   0,10 

 

𝜆𝑟𝑒𝑠 = 𝛼 × 𝜆𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝛽 × 𝜆𝑡𝑟ä = 0,90 × 0,04 + 0,10 × 0,140 = 0,05 𝑊/𝑚𝐾  

Σ𝑅 = 3,37 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑈𝜆 =
1

Σ𝑅
=

1

3,37
= 0,30 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 

Vindsbjälklag papp, U-värdesmetoden: 

Bilaga Tabell K: Material, mått, -värde och R för vindsbjälklag papp enligt U-värdesmetoden 

Material d {m}  {𝑾/𝒎𝑲} R {𝒎𝟐𝑲/𝑾} 

Rse   0,04 

Yttertak   0,30 

Mineralull 0,140 0,05 3,50 

Reglar 0,140 0,14 1,00 

Papp 0,002 0 0 

Spontad innertakspanel 0,019 0,14 0,14 

Uppspänd innertakspapp 0,002 0 0 

Rsi   0,10 

 

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 4,08 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑅𝑟𝑒𝑔𝑒𝑙 = 1,58 𝑚2𝐾/𝑊 

𝑈𝑈 =  𝛼 ×
1

𝑅𝑖𝑠𝑜𝑙𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
+ 𝛽 ×

1

𝑅𝑡𝑟ä
= 0,90 ×

1

4,08
+ 0,10 ×

1

1,58
= 0,28  𝑊 𝑚2𝐾⁄  

Yttervägg, regelkonstruktion, U-medelvärde 

𝑈𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 =  
2×𝑈𝜆×𝑈𝑈

𝑈𝑈+𝑈𝜆
=

2×0,30×0,28

0,28+0,30
= 0,29 𝑊 𝑚2𝐾⁄   



   

 

 

 

BILAGA 2: AKTIV UPPVÄRMNING INNAN 

ENERGIEFFEKTIVISERING 

• Totala värmeeffektförluster  

Värmeeffektförluster genom transmission  

Nedan i Figur A har byggnadens värmeförluster genom transmission redovisats. För att 

beräkna transmissionsförlusterna {𝑊 ℃}⁄  har formeln 𝑈 × 𝐴 nyttjats. För att beräkna 

procentsatsen av den totala transmissionen för varje byggnadsdel har formeln % =

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛,𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑠𝑑𝑒𝑙 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙⁄  använts.    

 

 

Bilaga Figur A: U-värden, areor och transmissionsförluster innan energieffektivisering 



   

 

 

 

Värmeeffektförluster genom luftläckning  

I Figur B har byggnadens värmeförluster genom luftläckning redovisats och i Tabell L har 

medelvärdestemperaturen för respektive månad redovisats.  

 

Bilaga Figur B: Luftläckning för respektive luftomsättning 

𝑐𝑝 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑓ö𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡 = 1010 𝐽 𝑘𝑔℃⁄  

𝑉 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑣𝑜𝑙𝑦𝑚 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑 = 423 𝑚3 

 

𝑛 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 

𝑛1 =0,30 𝑜𝑚𝑠/ℎ 

𝑛2 =0,45 𝑜𝑚𝑠/ℎ 

𝑛3 =0,60 𝑜𝑚𝑠/ℎ 

𝑞𝑣 = 𝑉𝑜𝑙𝑦𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 𝑉 × 𝑛  

𝑞𝑣,1 = 423 × 0,30 = 127 𝑚3 ℎ⁄  

𝑞𝑣,2 = 423 × 0,45 = 190 𝑚3 ℎ⁄  

𝑞𝑣,3 = 423 × 0,60 = 254 𝑚3 ℎ⁄  

�̇� = 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒 = 𝑞𝑣 3000⁄  

�̇�1 = 127 3000 = 0,04⁄  𝑘𝑔 𝑠⁄  

�̇�2 = 190 3000 = 0,06⁄  𝑘𝑔 𝑠⁄  

�̇�3 = 254 3000 = 0,09⁄  𝑘𝑔 𝑠⁄  

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑆𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑐𝑝 × �̇�  

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔,1 = 1010 × 0,04 × 10−3 = 0,04 𝑘𝑊 ℃⁄  

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔,2 = 1010 × 0,06 × 10−3 = 0,06 𝑘𝑊 ℃⁄  

𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔,3 = 1010 × 0,08 × 10−3 ≈ 0,09 𝑘𝑊 ℃⁄   

 

Byggnadens värmeenergibehov 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = �̇� × 𝑐𝑝 + Σ(𝑈 × 𝐴) = 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑄𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔  {𝑊/℃} 

𝑄𝑡𝑜𝑡,1 = 0,363 + 0,043 = 0,406 𝑊/℃ 

𝑄𝑡𝑜𝑡,2 = 0,363 + 0,064 = 0,427 𝑊/℃ 



   

 

 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡,3 = 0,363 + 0,085 = 0,448 𝑊/℃ 

𝐸 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 × 𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑒 × 24 {𝑘𝑊ℎ 𝑑⁄ 𝑎𝑔} 

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 = 19℃ 

𝑻𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒆 varierar per månad och de aktuella värdena redovisas nedan i tabell: 

Bilaga Tabell L: Medelvärden på utetemperaturen för respektive månad 

Månad 𝑻𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒆 {℃} Månad 𝑻𝒎𝒆𝒅𝒆𝒍𝒗ä𝒓𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒆 {℃} 

Januari  -4,1 Juli 16,6 

Februari -4,2 Augusti 15,5 

Mars -0,6 September 11,3 

April 4,2 Oktober 6,9 

Maj 10,5 November 1,5 

Juni 15,3 December -2,4 

 

• Passiv uppvärmning 

Hushållselektricitet 

Detta värde har redovisats och förklarats under arbetets aktuella studie. 

7,86 kWh/d. 

Människor 

Denna beräkning har redovisats och förklarats under arbetes aktuella studie. 

2 × 80 × 12

1000
= 1,92 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑎𝑔⁄  

Tappvarmvatten 

Denna beräkning har förklarats under arbetes aktuella studie: 

 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣 𝑣ä𝑟𝑚𝑒, 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 =
18×2×55

365
× 0,2 = 1,92 𝑘𝑊ℎ 𝑑𝑎𝑔⁄   

 



   

 

 

 

Energi 

Den mängd passiva värmeenergi vilken solinstrålning tillför byggnaden har redovisats månad 

för månad i Bilaga Figur E, Bilaga Figur F och Bilaga Figur G. För att beräkna dessa värden 

har byggnadens fönsterareor nyttjats tillsammans med vetskap om de olika fönstrens 

riktningar mot väderstrecken samt solavskärmning för respektive fönster. Byggnadens olika 

fönster samt de olika fönstrens avskärmningsfaktorer har tidigare presenterats och 

redovisats i rapportens aktuella studie, detta presenteras även här i Bilaga Figur C. Bilaga 

Figur D presenterar byggnadens totala glasarea fördelade beroende på avskärmningsfaktor 

och vilket väderstreck fönstret är riktat mot.   

 

Bilaga Figur C: Avskärmningsfaktorer för respektive fönster/dörr 

 

 

 

Bilaga Figur D: Glasarea för respektive avskärmningsfaktor och väderstreck 



   

 

 

 

 

 

Bilaga Figur E: Passiv värmeenergi genom solinstrålning för respektive månad 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur F: Passiv värmeenergi genom solinstrålning för respektive månad 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur G: Passiv värmeenergi genom solinstrålning för respektive månad 



   

 

 

 

• Aktiv uppvärmning  

Byggnadens aktiva uppvärmning har beräknats genom 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡 −

𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣 𝑢𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔. Den aktiva uppvärmningen för de tre olika luftflödena har redovisats 

nedan i Figur H, Figur I och i Figur J.  

 

 

Bilaga Figur H: Aktiv uppvärmning, 0,30 oms/h 

 

 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur I: Aktiv uppvärmning, 0,45 oms/h 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur J: Aktiv uppvärmning, 0,60 oms/h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

BILAGA 3: ÅTGÄRDER, KLIMATSKAL OCH INSTALLATIONER 

I den här bilagan har beräkningsgångarna vilka har nyttjats för att undersöka de olika 

åtgärdernas påverkan på den aktiva uppvärmningen i Lådberga 1:78 redovisats. Bilagan 

inkluderar både byggnadstekniska och installationstekniska åtgärder. För att beräkna de 

byggnadstekniska åtgärdernas påverkan av den aktiva uppvärmningen har först 

byggnadsdelarnas U-värden beräknats efter hur byggnadsdelen är konstruerade efter 

energieffektivisering. Det förändrade U-värdet har sedan påverkat 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 vilket vidare 

har påverkat 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 och värdet E, byggnadens värmeeffektbehov samt byggnadens aktiva 

uppvärmning. Liksom tidigare utförda beräkningar är alla beräkningar utförda i Excel, alla 

åtgärders påverkan på den aktiva uppvärmningen beräknas som enskilda fall.  

• Fönsterbyte: 𝑼 = 𝟎, 𝟖 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  

Då originalfönstren i Lådberga 1:78 har antagits ha U-värdet 2,9 𝑊 𝑚2𝐾⁄  och de nya 

treglasfönstren har det givna U-värdet 0,8 𝑊 𝑚2𝐾⁄  har det för att beräkna åtgärdens 

förändring av klimatskalets räckt att korrigera U-värdet i tabellen där 𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 beräknas. 

Detta har redovisats i Figur K. Den aktiva uppvärmningen efter genomförd åtgärd har 

redovisats i figur L. 

 

Bilaga Figur K: U-värden, areor och transmissionsförluster för fönsterbyte 𝑈 = 0,8 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur L: Aktiv uppvärmning, fönsterbyte 𝑈 = 0,8 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

• Fönsterbyte: 𝑼 = 𝟏, 𝟐 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  

Ett fönsterbyte till nya fönster med U-värdet 1,2 𝑊 𝑚2𝐾⁄  har beräknats på samma sätt som 

ovan beskrivna fönsterbyte. Detta redovisas i Figur M. Den aktiva uppvärmningen efter 

åtgärden har redovisats i Figur N.    



   

 

 

 

 

Bilaga Figur M: U-värden, areor och transmissionsförluster för fönsterbyte 𝑈 = 1,2 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur N: Aktiv uppvärmning, fönsterbyte 𝑈 = 1,2 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

• Byte av dörrar: 𝑼 = 𝟎, 𝟖 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  

Likasom vid byte av fönster har de nya dörrarna ett givet U-värde, detta resulterar i en 



   

 

 

 

likadan beräkningsgång som vid åtgärden fönsterbyte. Detta har redovisats i Figur O. Den 

aktiva uppvärmningen efter genomförd åtgärd har redovisats i Figur P.  

 

Bilaga Figur O: U-värden, areor och transmissionsförluster för dörrbyte 𝑈 = 0,8 𝑊 𝑚2𝐾⁄  



   

 

 

 

 

 

Bilaga Figur P: Aktiv uppvärmning, dörrbyte 𝑈 = 0,8 𝑊 𝑚2𝐾⁄  

• Tilläggsisolering träregelyttervägg 

Vid tilläggsisolering av byggnadens träregelyttervägg har konstruktionsdelens U-värde 

beräknats efter energieffektivisering och efter detta var beräkningsgången likadan som för 

ovan presenterade åtgärder. Detta har redovisats i Figur Q, Figur R samt i Figur S. Vid 

tilläggsisolering av träregelytterväggen har lagren YAC400/150, den liggande spontade 

panelen samt boardbeklädnaden demonterats och ersatts av 100 mm tilläggsisolering, en 

plastfolie samt två lager gips. För att undersöka den relativa luftfuktigheten i 

träregelytterväggen har beräkningar utförts vilka presenteras under ”relativ luftfuktighet i 

träregelytterväggen” längre ner under denna punkt. Diffusionsberäknigar har redovisats i 

Figur T, Figur U, Figur V samt i Figur W.  

 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur Q: U-värdeberäkningar för tilläggsisolering träregelyttervägg 

 

Bilaga Figur R: U-värden, areor och Qtransmission för tilläggsisolering träregelyttervägg 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur S: Aktiv uppvärmning, tilläggsisolering träregelvägg 

 

Relativ luftfuktighet i träregelytterväggen  

Den relativa luftfuktigheten i träregelytterväggen har undersökts på fyra olika sätt: 

- Den relativa luftfuktigheten i väggen innan tilläggsisolering  

- Den relativa luftfuktigheten i väggen innan tilläggsisolering, plastfolie istället för papp 

- Den relativa luftfuktigheten i väggen efter tilläggsisolering utan plastfolie  

- Den relativa luftfuktigheten i väggen med plastfolie  



   

 

 

 

 

Bilaga Figur T: Diffusion genom träregelvägg för befintlig konstruktion 

 

Bilaga Figur U: Diffusion genom träregelvägg för befintlig konstruktion med plastfolie 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur V: Diffusion genom tilläggsisolerad träregelvägg 

 

Bilaga Figur W: Diffusion genom tilläggsisolerad träregelvägg med plastfolie 



   

 

 

 

• Tilläggsisolering betongyttervägg 

Tilläggsisoleringen av betongytterväggarna i Lådberga 1:78 har utförts genom att 45 mm 

isolering har monterats på betongväggarnas insida, efter isoleringen har sedan 45 mm reglar 

monterats och mellan reglarna har 45 mm isolering placerats. Efter detta har en plastfolie 

installerats och sedan ett lager gips. I och med att träreglar har tillkommit i konstruktionen 

har byggnadsdelens U-värde nu beräknats utefter att väggen efter energieffektivisering 

klassas som en sammansatt konstruktion. I och med detta har lambdavärdesmetoden och U-

värdesmetoden nyttjats för att beräkna värmegenomgångskoefficienten genom 

byggnadsdelen. Detta har redovisats i Figur X och exempel på beräkningsgång för en 

sammansatt konstruktion har redovisats i Bilaga 1: U-värden klimatskal, 

beräkningar. Fortsatta beräkningar har utförts på samma sätt som för ovan åtgärder vilket 

har redovisats i Figur Y och i Figur Z. Likasom för träregelytterväggen har den relativa 

luftfuktigheten i betongytterväggens olika skikt undersökts, dessa beräkningar redovisas 

Figur Å och i Figur Ä. 

 

Bilaga Figur X: U-värdeberäkningar för tilläggsisolering betongyttervägg 

 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur Y: U-värden, areor och Qtransmission för tilläggsisolering betongyttervägg 

 

Bilaga Figur Z: Aktiv uppvärmning, tilläggsisolering betongvägg 



   

 

 

 

Relativ luftfuktighet i betongytterväggen  

Den relativa luftfuktigheten i betongytterväggen har undersökts på två olika sätt: 

- Den relativa luftfuktigheten i väggen innan tilläggsisolering  

- Den relativa luftfuktigheten i väggen efter tilläggsisolering med plastfolie  

Anledningen till att den relativa luftfuktigheten i betongväggen inte beräknas ”innan 

tilläggsisolering med plastfolie” är att plastfolien inte bör monteras på betongväggens insida 

utan något ytterligare tillagt lager som skyddar denna. Orsaken till att den relativa 

luftfuktigheten för betongväggen inte beräknas utan plastfolie är att den relativa 

luftfuktigheten i betongväggen med plastfolie är väldigt hög, utan plastfolie blir den relativa 

luftfuktigheten ännu högre vilket är negativt för byggnadsdelen.    

 

Bilaga Figur Å: Diffusion genom betongvägg för befintlig konstruktion 

 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur Ä: Diffusion genom tilläggsisolerad betongvägg med plastfolie 

 

• Tilläggsisolering vindsbjälklag  

Vid tilläggsisolering av byggnadens vindsbjälklag har den nuvarande isoleringen tagits bort 

och en plastfolie har monterats mellan takreglarna ovanför den spontade innertakspanelen. 

Efter denna åtgärd har 140 mm + 360 mm isolering monterats. Vid beräkning av 

tilläggsisolering av byggnadens vindsbjälklag har alla rum antagits ha gips som undertak. 

Detta har redovisats i Figur Ö, Figur AA samt i figur BB. Även vid denna åtgärd har den 

relativa luftfuktigheten i konstruktionsdelens olika skikt undersökts, dessa beräkningar har 

redovisats i Figur CC, Figur DD, Figur EE samt i Figur FF.     



   

 

 

 

 

Bilaga Figur Ö: U-värdeberäkningar för tilläggsisolering vindsbjälklag 

 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur AA: U-värden, areor och Qtransmission för tilläggsisolering vindsbjälklag 

 

Bilaga Figur BB: Aktiv uppvärmning, tilläggsisolering vindsbjälklag 



   

 

 

 

Relativ luftfuktighet i betongytterväggen  

Den relativa luftfuktigheten i vindsbjälklaget har undersökts på fyra olika sätt: 

- Den relativa luftfuktigheten i vindsbjälklaget innan tilläggsisolering, papp som 

ångmotstånd  

- Den relativa luftfuktigheten i vindsbjälklaget innan tilläggsisolering, plastfolie ersätter papp 

- Den relativa luftfuktigheten i vindsbjälklaget efter tilläggsisolering, papp som ångmotstånd  

- Den relativa luftfuktigheten i vindsbjälklaget med plastfolie som ersätter papp 

 

Bilaga Figur CC: Diffusion genom vindsbjälklag för befintlig konstruktion 

 



   

 

 

 

 

Bilaga Figur DD: Diffusion genom vindsbjälklag för befintlig konstruktion med plastfolie 

 

Bilaga Figur EE: Diffusion genom tilläggsisolerat vindsbjälklag  



   

 

 

 

 

Bilaga Figur FF: Diffusion genom tilläggsisolerat vindsbjälklag med plastfolie 

 

• Sammanställning av åtgärder i byggnadens klimatskal 

Vid denna sammanställning har byggnadens transmissionsförluster beräknats då alla ovan 

nämnda åtgärder har genomförts i byggnaden. Fönstren har valts att beräkna med U-värdet 

0,8 𝑊 𝑚2𝐾⁄ . Den åtgärd som inte har inkluderats i beräkningen är tilläggsisolering av 

betongytterväggarna, detta eftersom konstruktionsdelen får 100 % relativ luftfuktighet vid 

tilläggsisolering på 90mm. I och med detta är tilläggsisolering av betongytterväggen inte en 

möjlig åtgärd för byggnaden. Byte av värmekälla har inte inkluderats i sammanställningen. 

Förändring av byggnadsdelarnas U-värden har redovisats i Figur GG och förändringen av 

byggnadens aktiva uppvärmning har redovisats i Figur HH.  



   

 

 

 

 

Bilaga Figur GG: U-värden, areor och transmissionsförluster för samtliga åtgärder 

 

Bilaga Figur HH: Aktiv uppvärmning, sammanställning av alla åtgärder 



   

 

 

 

• Installation av bergvärme  

Installation av bergvärme har beräknats utefter tre olika COP-värden vilka är beroende av 

vattnet i radiatorkretsens temperatur. Då radiatorsystemet i Lådberga 1:78 är dimensionerat 

som ett högtemperatursystem krävs det att ytterligare radiatorer monteras alternativt att de 

befintliga radiatorerna byts ut för att öka radiatorarean. En ökad uppvärmningsyta leder 

vidare till att en lägre temperatur på vattnet i radiatorkretsen kan nyttjas för att värma upp 

byggnaden till önskad innertemperatur, vilket i det här arbetet är 19℃. Nedan beräkning är 

beräknad utefter byggnadens aktiva uppvärmning innan energieffektivisering samt med 

luftomsättningen 0,6 oms/h.  Installation av ett bergvärmesystem i Lådberga 1:78 har i 

arbetets aktuella studie antagits till 150000kr men en kostnad för installation av nya 

radiatorer i byggnaden tillkommer med ungefär 7500 kr/radiator. För att beräkna åtgärdens 

återbetalningstid har fyra stycken radiatorer planerats att bytas ut i byggnaden, detta för 

kostnaden 30 000 kr. Utifrån har bergvärmens verkningsgrad antagits till 55 ℃ vilket ger 

COP-värdet 3. Byggnadens aktiva uppvärmning vid olika verkningsgrader har redovisats i 

Figur II. 



   

 

 

 

 

 

Bilaga Figur II: Aktiv uppvärmning för bergvärmepumpar med olika COP-värden 

 

ÅTERBETALNINGSTIDER 

Återbetalningstiderna för de olika åtgärderna har beräknats via Payback-metoden: 

𝑇 = 𝐺 𝑎⁄  

T=Återbetalningstid  

G = Grundinvestering  

a = Inbetalningsöverskott  

Payback-metoden utförs i den här bilagan i tabell nedan där grundinvesteringen är åtgärdens 

kostnad och inbetalningsöverskott de pengar som sparas per år på grund av den aktuella 

investeringen. Enligt Josefine, kundrådgivare på Mälarenergi Elnät AB (personlig 



   

 

 

 

kommunikation, 2019-05-15) är elnätpriserna för 2019 cirka 65 ö𝑟𝑒 𝑘𝑊ℎ⁄  inklusive 

energiskatt, elcertifikat och moms. Beräkningar har redovisats i Tabell M samt i Tabell N. 

 

Bilaga Tabell M: Grundinvestering, ändring av kWh/år och inbetalningsöverskot för åtgärder 

Åtgärd Grundinvestering  

{kr} 

Förändring 

av aktiv 

uppvärmning  

{kWh/år} 

Inbetalningsöverskott 

{kr} 

Fönsterbyte  
𝑼 = 𝟎, 𝟖 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  

 153 000 41900 − 38000

= 3900 

3900 × 0,65 = 2500 

Fönsterbyte  

𝑼 = 𝟏, 𝟐 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  

 135 000 41900 − 38800

= 3100 

3100 × 0,65 = 2000 

Byte av dörrar  
𝑼 = 𝟎, 𝟖 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  

90 000 41900 − 40000

= 1900 

1900 × 0,65 = 1200 

Tilläggsisolering  

träregelyttervägg 

92 000 41900 − 40400

= 1500 

1500 × 0,65 = 1000 

Tilläggsisolering  

betongyttervägg 

28 000 41900 − 34700

= 7200 

7200 × 0,65 = 4700 

Tilläggsisolering  

vindsbjälklag  

39 000 41900 − 37700

= 4200 

4200 × 0,65 = 2700 

Installation av 

bergvärme  

COP = 3 

180 000  41900 − 14000

= 27900 

27900 × 0,65 = 18100 

Sammanställning 373 000 41900 − 30700

= 11200 

11200 × 0,65 = 7300 

  

  



   

 

 

 

Bilaga Tabell N: Återbetalningstid för åtgärder 

Åtgärd Återbetalningstid  

{år} 

Fönsterbyte  
𝑼 = 𝟎, 𝟖 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  

153 000 2500 =⁄ 61 

Fönsterbyte  

𝑼 = 𝟏, 𝟐 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  

 135 000 2000 =⁄  68 

Byte av dörrar  
𝑼 = 𝟏, 𝟐 𝑾 𝒎𝟐𝑲⁄  

90 000 1200 =⁄ 75 

Tilläggsisolering  

träregelyttervägg 

92 000 1000 = 92⁄  

Tilläggsisolering  

betongyttervägg 

28 000 4700 =⁄ 6 

Tilläggsisolering  

vindsbjälklag  

39 000 2700 =⁄ 14 

Installation av 

bergvärme  

180 000 18100 = 10 ⁄  

Sammanställning 373 000 7300 = 51⁄  
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