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Abstract  
This thesis focuses on energy efficiency of apartment buildings which are constructed in 1960s. As the 

housing and services sector is now for about 40% of the total energy use so it is worth trying to fix and 

repair existing buildings that are leaking a lot of energy. This report describes the possibilities that 

may lead to reduced energy use in the building which need a new reconstruction. There are two 

important reasons why we should invest in energy efficiency and energy saving houses which are the 

economy and the environment 

The building which studied is one of the typical three floors lamell house produced in large numbers 

during the period 1960-1975 in Sweden. This essay will serve as a basis for developing of Mimer 

which invests in energy issues and want to make savings in their old apartment buildings especially 

those that consume much energy. 

The aim of this report is to focus on energy efficiency and what can Mimer do to reduce energy use in 

the old apartment buildings located in Skultuna. The existing household habits has not discussed in 

this report. The report will include procedures which concern only the construction and installation 

techniques. 

New construction of passive houses in the Kvarteret Berggrottan in Västerås is reported in this essay 

to provide insight on the various building types existing energy and building technology. Passive 

House concept has been discussed to show the difference between passive house technique and classic 

house technique and to see if it is possible to create a low energy house in reconstruction or not. 

The suggestions which have discussed are divided into two groups. The first is talked about 

construction activities such as adding more insulation material to the facades, floor and renewing of 

old windows. The second is talked about installing technology which is the installation of Wanpan 

skirting (heat enclosure) and installation of solar panels. 

The important task has been to find out how much money Mimer will spend and save if they apply the 

construction activities. 

The conclusions of this essay are that there are a lot of possibilities to make the existing buildings 

more energy efficient. The energy calculations show that the total energy can be reduced and save 

about 116 700 kr/year if the suggestions can be followed, but the economic calculations show that 

procedures are not cost-effective and have a long pay-back time. 
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Förord  
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Sammanfattning  
Detta examensarbete fokuserar på energieffektivisering av flerbostadshus som är uppförda under 

1960-talet. Eftersom sektorn bostäder och service står nuförtiden för cirka 40 % av landets totala 

energianvändning, så är det värt att försöka åtgärda befintliga byggnader som läcker onödig stor 

energi. I den här rapporten redogörs för vilka möjligheter som kan leda till minskad energianvändning 

i byggnader vid omfattande ombyggnation. Det finns två viktiga anledningar till varför 

fastighetsbolagen bör satsa på energieffektivisering vilka är ekonomin och miljön. 

Syftet med detta arbete är att fokusera på att minska energianvändningen i ett flerbostadshus som är 

beläget i Skultuna. Boendesvanor gällande hushållsel kommer inte att tas upp i denna rapport. De 

föreslagna åtgärderna berör endast byggnadsteknik och installationsteknik.   

Nybyggnation av passivhus i kvarteret Berggrottan har redovisats för att ge insikt om de olika 

byggnadstyperna gällande energiförbrukning och byggnadsteknik.  Passivhuskonceptet har diskuterats 

för att ge inspiration och vetskap om hur man kan applicera passivhustekniken vid ombyggnation och 

för att se om det är möjligt att skapa ett lågenergihus vid ombyggnation eller inte. 

Den undersökta byggnaden är en av de typiska trevåningars lamellhus som har producerats i stort antal 

under perioden 1960-1975. Detta arbete ska fungera som ett utvecklingsunderlag för Mimer som satsar 

på energifrågorna och vill göra besparingsåtgärder i sina gamla flerbostadshus särskilt de som 

förbrukar mycket energi.  

De studerade förslagen har indelats i två kategorier. Den ena handlar om byggnadstekniska åtgärder, 

vilka är tilläggsisolering av fasader, tilläggsisolering av vindsbjälklaget och byte av fönster. Den andra 

handlar om installationstekniska lösningar, vilka är montering av Wanpan golvlist och installering av 

solfångare. 

Resultatet från utförda energiberäkningar visar att transmissionsförlusterna minskas från 47 % till 24 

% om de föreslagna byggnadstekniska åtgärderna följs. Dessutom besparas totalt 116 700 kr/år .  

Till slut kan konstateras att möjligheten att skapa lågenergihus finns, men om ytterligare åtgärder 

införs. Det är svårt att bestämma vilka åtgärder är effektivast eftersom det beror i första hand på vilka 

förutsättningar som finns. Varje byggnad är unik och har sina speciella förutsättningar, så därför är det 

viktigt att studera den som ett helt system.  

 Nyckelord: Energieffektivisering, energianvändning, energiberäkningar, flerbostadshus, LCC, 

ombyggnad, passivhus. 
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Ord och begreppsförklaring  
Aoms Total arean för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd 

inneluft, (m²) 

Atemp Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedda att värmas till mer 
än 10°C begränsade av klimatskärmens insida, enheten (m²). 

BBR Boverkets byggregler innehåller föreskrifter som handlar om ny- och 
tillbyggnation publicerade av Boverket. 

BÄR Boverkets allmänna råd om ändring av byggnader  

Fastighetsel  El som används för fastighetsdrift. Här ingår t.ex. trapphusbelysning, 
fläktar, tvättstuga, undercentral och hissar 

FT-system Från- och tillufts ventilationssystem 

FTX-system Från- och tilluftsventilationssystem med värmeväxlare. 

Infiltration Det är luftläckaget som tränger in i en byggnad genom otätheter  

Klimatskärm  Den del av byggnaden som gränsar mot ute, mark eller ouppvärmt 
utrymme, dvs. väggar, fönster, ytterdörrar, golv och tak. 

Köpt energi Avser energi med ett entydigt rörligt energipris (kr/kWh) 

Lambda- värde Värmeledningsförmåga (värmekonduktivitet) som används för att ange 
värmeisoleringsegenskaper hos ett material, betecknas (λ värde) 

Lamellhus Friläggande längor av hus som byggdes vanligen med tre våningars 
höjd. Den typen av hus förekommer över hela landet med ofta likartad 
utformning. 

LCC Livscykelkostnader är en metod som används vid ekonomisk kalkyl där 
hänsyn tas till räntan.   

Lågenergihus  Ett begrepp som innefattar olika byggnadskoncept. Den förbrukar lägre 
energi än klassiskt hus och uppfyller BBR krav 

Ombyggnad  Förändring av en byggnad där måste hänsyn tas till nya behov. 

Transmissionsförlusterna  Den energimängden som försvinner genom byggnadens material på 
grund av konvektion, ledning och strålning. 

U-värde Värmegenomgångskoefficient anger den isolerande egenskapen hos en 
byggnadsdel. U- värdet beror av λ värden och materialets tjocklek.  
Enheten är W/m2K 

Varaktighetsdiagram  

 

Ett diagram som används mest vid värmebehovsberäkningar, det visar 
uppmätta utomhustemperatur för en specifik ort. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Sverige är ett av de länder som står inför stora utmaningar när det gäller att minska och effektivisera 

energianvändning i byggnader. För att nå hållbarhet och göra byggnaderna mer energieffektiva har det 

införts en lag om energideklaration den 1 oktober 2006. Syftet med lagen är att ”främja en effektiv 

energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader” (Energimyndigheten, 2010). Lagen gäller 

för nybyggnation och för byggnader i befintligt bestånd. Den har införts för att skapa en förutsättning 

för en effektiv energianvändning. Med den förutsättningen kan del av framtidsvisionen om ett hållbart 

samhälle förverkligas. Dessutom har det visats att lagen har stora fördelar när det gäller 

energibesparing och skapandet av en bättre bild av byggnadsbeståndet (Energimyndigheten, 2010). 

De befintliga byggnaderna kommer i framtiden att stå för huvuddelen av energianvändningen. I 

propositionen Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande 2005/06:145 

står det att är mer än 90 % av de byggnader som förväntas finnas om 50 år redan byggda i dag. Sverige 

har dessutom ett mål att ”energianvändningen år 2020 för bostäder och lokaler ska vara 20 procent 

lägre än den var 1995” (Energirådgivning 2010). Att fokusera på tekniska åtgärder i befintliga 

byggnader, särskilt de som kräver stora renoveringsarbeten är därför mycket nödvändigt i nuläget. 

Lägg märke till att när det gäller energieffektivisering av befintliga byggnader så är möjligheterna att 

få en låg energianvändning mindre än vid nybyggnation.  Energieffektiviserande åtgärder i de 

befintliga byggnaderna är olika beroende på om det är tillbyggnad, ändring, underhåll eller en annan 

förbättringsåtgärd.   

I december 2004 gav regeringen följande uppdrag åt Boverket [21]: 
 

 

 

 

 

 

 

Företaget Mimer, som är det största bostadsbolaget i Västerås, vill satsa mer på energieffektivisering 

och miljön genom att bland annat bygga passivhus. Mimers styrelse har beslutat att allt som byggs ska 

vara lågenergi och att den totala energiförbrukningen ska vara mindre än 75 KWh/år (Widerstdt, P, 

”Regeringen uppdrar åt Boverket att i samverkan med Energimyndigheten och 

Naturvårdsverket analysera och konkretisera de åtgärdsförslag som rör en ändrad 

Lagstiftning vid ny- och ombyggnation samt införande av ekonomiska incitament som 

Miljövårdsberedningen presenterar i sin promemoria 2004:2 ”Strategi för 

energieffektiv bebyggelse”. Syftet är att i samspel med redan beslutade åtgärder 

kunna realisera ytterligare energieffektivisering i byggnaders driftskede samtidigt som 

en god inomhusmiljö säkerställs”. (Boverket, 17 feb. 2010) 
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personlig kommunikation, 18 mars 2010). Företaget har börjat bygga sitt första passivhus i kvarteret 

Berggrottan på Pettersberg i Västerås.  Passivhus definieras som en mycket energieffektiv byggnad 

som saknar värmesystem. Tanken med det är att det ska tillföras så lite köpt energi som möjligt. 

Principen bygger på att husets värmetillförsel i huvudsak kommer från personer, hushållsapparater och 

solen. För att kalla en byggnad passivhus måste den uppfylla vissa specifika krav som är insamlat i så 

kallad Kravspecifikation, se kap 4.4. (energieffektivabyggnader, hämtat 16 mars 2010)  

 

För att klara av ökande energikostnader och dagens klimatförändringar, strävar Mimer efter att skapa 

ett utvecklingsunderlag för hur man ska skapa lågenergihus vid ombyggnad. Utveckling av 

passivhustekniken och energieffektiva byggnader ger stora fördelar för bostadsföretaget särskilt i 

framtiden. Dessutom stärker kunskapen om energieffektiva byggnader företagets konkurrenskraft.  

Genom att vid renovering och ombyggnad välja de mest energieffektiva och lönsamma lösningarna 

kan energianvändningen i befintliga bostäder halveras under byggnadens brukstid (iva.se hämtat 16 

mars 2010). 
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1.2 Problemställning 

Bostadsbolaget Mimer AB äger många fastigheter som är uppförda mellan 1960 -1967. Företaget har 

påbörjat ombyggnaden av 132 lägenheter i Kvarnbacka i Skultuna.  Syftet med ombyggnation är att 

utföra nödvändiga åtgärder, särskilt beroende på att risken för vattenskador har ökat stort. Åtgärderna 

är även nödvändiga för att höja standarden på andra sätt. 

Den undersökta byggnaden som togs som exempel i denna rapport ligger på Bankvägen 3 och har 

fastighetsbeteckning Skultunaby 1:130. Den består av tre våningar med suterrängplan och byggdes år 

1960.  

 

Figur 1. Den undersökta byggnaden i Kvarnbacka, Skultuna 

(källa: www.eniro.se)  

I rapporten ska följande frågor besvaras: 
 

• Varför bör fastighetsbolagen satsa på energieffektivisering? 

• Vad bygger passivhustekniken som används i kvarteret Berggrottan på? 

• Vilken energiförbrukning har de undersökta projekten i kvarteret Berggrottan respektive 

byggnaden i Skultuna? 

• Vilka åtgärder måste utföras för att huset i Skultuna i samband med ombyggnaden ska få så 

låg energiförbrukning som möjligt?  

• Vilka åtgärder är ekonomiskt försvarbara att genomföra vid ombyggnad? 

http://www.eniro.se/�
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1.3 Syfte och mål 

Detta examensarbete fokuserar på energieffektivisering. Syftet är att öka kunskaperna och förståelsen 

om energieffektivisering av befintliga byggnader, samt visa vilka möjliga åtgärder som kan minska 

energianvändningen och ger störst energibesparing. Vidare är syftet att belysa värdet av 

passivhuskonceptet genom att visa och beskriva skillnaderna mellan den nya byggnadsteknikens 

utförande och den gamla. Till sist sammanställs olika energibesparingsåtgärder för att se om det är 

möjligt att skapa lågenergihus vid ombyggnation eller inte.  

Kravet på energianvändning skärps hela tiden, därför är det viktigt för Mimer att börja tänka mer på 

energieffektivisering både vid nybyggnation och vid ombyggnation. Alla åtgärder som krävs för att nå 

de rekommenderade energikravet är kanske inte möjliga ur ekonomisk- eller teknisk synpunkt. Därför 

ska det även diskuteras lönsamheten och konsekvenserna vid val energibespringsåtgärd.   

1.4 Avgränsning 

Fallstudien är gjord enbart utifrån de förutsättningarna som finns för de specifika projekten. Rapporten 

fokuserar enbart på bygg-, energi- och installationsfrågorna. Som avgränsning bortses från 

beteenderelaterande faktorer och dess påverkan på energiförbrukningen. Ingen undersökning kommer 

att utföras gällande brukarbeteende med avseende på elanvändning. Fuktproblemen kommer inte att 

diskuteras i denna rapport. Dessutom ska energiberäkningar utföras på den undersökta byggnaden i 

Skultuna. 

1.5 Metodik 
Detta examensarbete använder sig av två olika forskningsmetoder, kvantitativ och kvalitativ metod. 

Den kvantitativa metoden bygger på att analysera information och data i numerisk form med hjälp av 

statistiska metoder. (Rienecker, L, 2002). I den här rapporten förväntas svaras på följande kvantitativa 

frågor:  

• Vilken energiförbrukning har de undersökta projekten i kvarteret Berggrottan respektive 

byggnaden i Skultuna? 

• Vilka åtgärder måste utföras för att huset i Skultuna i samband med ombyggnaden ska få så 

låg energiförbrukning som möjligt?  

• Vilka åtgärder är ekonomiskt försvarbara att genomföra vid ombyggnad? 

Som kvalitativ metod har det genomförts en fallstudie, den inleds med undersökning och analys av den 

valda byggnaden i Skultuna. Avsikten med fallstudie är att föreslå lämpliga 

energieffektiviseringsåtgärder som gäller specifikt för den valda byggnaden. Vidare har flera 
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platsbesök gjorts för att studera byggnaden i detalj och få fram mått på de olika fönsterrutorna i huset, 

dessutom har delar av byggnaden fotograferats för att dokumentera byggnadens status. En granskning 

av ritningarna och handlingarna har gjorts för att undersöka byggnadens konstruktion och 

installationssystem. Passivhusen i Berggrottan är inte färdig byggda, därför har ansvariga för projektet 

intervjuats för att få mera vetskap om objektet. En läsning av bygghandlingarna och ritningarna har 

också gjorts.    

Intervjuer i form av personliga möten och telefonsamtal med berörda personer har gjorts. Avsikten 

med denna metod är att söka faktisk information om nuläget och för att få fram åsikter om 

energisparande åtgärder och om företagets syn på energieffektivisering.  

Kvalitativa frågor är: 

• Varför bör fastighetsbolagen satsa på energieffektivisering? 

• Vad bygger passivhustekniken som används i kvarteret Berggrottan på? 

1.6 Litteraturstudie  

Arbetet inleds med litteraturstudie för att få en djupare kunskap inom byggteknik, lågenergihus och 

energieffektivisering. Informationen har skaffats med hjälp av databaser såsom Libris och Diva. 

Examensarbetet tänkts använda sig av både primärkällor som i första hand kurslitteratur, 

myndighetsrapporter och vetenskapliga artiklar som finns i tidskrifterna.  Interna handlingar såsom 

arkivritningar, åtgärdsprogram för ombyggnationen, kalkyl och material har varit ett viktigt underlag 

till detta arbete. Dessa har skaffats från företaget för att få mer insikt om byggnadens skick, och för att 

använda indata som ett underlag för beräkningsdelen. 
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1.7 Rapportens disposition  

  

Kap 1: Inledning 

 

Inledningen innefattar examensarbetets 
bakgrund, syfte och mål, frågeställningar, 
avgränsning och metod. 

Kap 2: Allmänt om energi 

 

Här beskrivs allmänna fakta om 
energianvändning i Sverige, energibalans och 
byggnadens energiförluster 

Kap 3. Ändring av byggnader Här sammanställs de viktigaste reglerna som 
gäller vid ombyggnad och som endast berör den 
undersökta projektet. 

Kap 4. Passivhus I detta kapitel redovisas allmänna fakta om 
passivhus i Sverige 

Kap 5: fallstudie: Nybyggnation av passivhus i 
kv. Berggrottan, Västerås  

Detta kapitel innefattar projektbeskrivning, 
beskrivning av uppvärmningssystem, 
konstruktion och klimatskal mm. 

Kap 6: Fallstudie: Ombyggnaden i Kvarnbacka i 
Skultuna 

 

Här ska det beskrivas byggnadsstatus före 
ombyggnation, installationssystem, 
energiförbrukning, konstruktion, byggnadsstatus 
efter ombyggnad mm. 

Kap 7: Förslag på ytterligare 
energieffektiviserande åtgärder 

 

Här ska det presenteras nya förslag på åtgärder 
utöver de som företaget vidtog. Syftet med 
åtgärderna är att få mindre energiförbrukning 
efter ombyggnation som motsvarar lågenergihus.  

Kap 8: Energiberäkningar  

 

Här sammanställs all beräkningar som gjordes för 
den undersökta byggnaden.  

Kap 9. Ekonomisk bedömning Två olika kalkylmetoder har tagits upp i detta 
kapitel och tillämpats för att se ekonomiska 
konsekvenserna vid utföring av 
energisparåtgärderna.   

Kap 10: Diskussion och slutsatser 

 

 

Diskussion och reflektion över resultatet. Förslag 
till fortsatta studier har även lämnats in 
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2 Allmänt om Energi 
I följande avsnitt redovisas allmänna fakta om energi. Uppgifterna i form av siffror och tabell som 

redovisas är hämtade från rapporten ”Energiläget 2009” som är tillgänglig på energimyndighetens 

hemsida.   

2.1 Energianvändning i byggnader 

Byggnadens energianvändning definieras enligt BBR som ”den energi som, vid normalt brukande 

under ett år, behöver levereras till byggnaden (ofta benämnd köpt energi) för uppvärmning, kyla, 

tappvarmvatten samt drift av byggnadens installationer (pumpar, fläktar, etc.) och övrig fastighetsel”.  
 

BBR ställer krav på byggnadens specifika energianvändning under ett normalår. Den definieras som:  

Byggnadens energianvändning under ett normalår (kWh/år)/ golvarea A
temp 

(m
2
) 

Energianvändning mäts i (kWh/m2). Den energin (kallas ofta köpt energi) som levereras till 

byggnaden under dess brukstid kan indelas i följande energiposter: 

 Uppvärmning: uppvärmningsenergin är all den energin som behöver köpas för uppvärmning. 

Storleken på uppvärmningsenergin beror först och främst på transmissionsförluster genom 

klimatskal inklusive köldbryggor, uppvärmning av ventilationsluft, uppvärmning av luft som 

läcker in (och ut). Solinstrålning genom fönster, värme från elapparater och personvärme är 

exempel på värmetillskott.  

 Varmvatten: Den energi som behövs för att bereda varmvatten. 

 Fastighetsel: Här ingår all el som behövs för den gemensamma driften av fastigheten. 

Normalt summeras den som el som behövs för fläktar, pumpar, belysning av gemensamma 

inre utrymmen, yttre belysning, gemensam tvättstuga, hissar 

 Hushållsel: Den el som hushållet kräver. Det kan vara el till vitvaror, hushållsapparater, 

belysning och annan hemelektronik. 

Energianvändning delas in i tre sektorer, bostäder och service, industri och transporter. Sektorernas 

totala energianvändning inom Sverige är 397 TWh år 2008, av detta går minst 129 TWh till el 

förbrukning. Sektorn bostäder och service står för 36 % vilket motsvarar 141 TWh. Inom denna sektor 

ingår all uppvärmning av lokaler och bostäder och övrig service som bland annat byggsektorn, gatu- 

och vägbelysning, avlopps- och reningsverk samt t.ex. vatten och elverk. 60 % av energianvändningen 

inom denna sektor går till uppvärmning av ytor och till varmvatten. Resten som motsvarar 40 % går 

till drift av apparater och installationer.  I en faktarapport som utgetts av Kungliga 

ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, står det att 85 % av energianvändningen inom bostadssektorn 
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går till husets drift under dess brukstid, cirka 15 % av energin går till att bygga huset och mindre än 1 

% går till rivning (Iva.se, besökt mars 2010) 

I flerbostadshusen är fjärrvärme det vanligaste uppvärmningsalternativet, se fig.2. Under år 2006 

värmdes ungefär 76 % av lägenhetsytorna med enbart fjärrvärme. 2 % av lägenhetsytorna värmdes 

med enbart olja och 3 % med enbart elvärme. 10 % av ytorna värmdes med kombinationer med 

värmepumpar. Övrig yta värmdes med andra kombinationer eller med gas eller biobränsle. Totalt 

användes 22,4 TWh fjärrvärme, 1,5 TWh elvärme, 1,5 TWh olja, 0,3 TWh gas och 0,2 TWh 

biobränsle. 

 

Figur 2. Slutlig energianvändning inom sektorn bostäder och service (1970-2006), (Källa: bygg & 

teknik) 

Under driftskede är energianvändningen hög i flerbostadshus. Den ligger runt 200 kWh/m2 år totalt för 

byggnadsuppvärmning, varmvatten, fastighetsel och hushållsel. Energistatistiken visar att 

flerbostadshus har drygt 50 % högre total energianvändning per kvadratmeter boarea än gruppbyggda 

småhus. I diagrammet nedan visas energianvändningen inom sektorn bostäder och service.   

Fig.3 visar att energianvändningen i bebyggelsesektorn under 1970-talet har sjunkit. Minskningen 

beror på oljekrisen som var mest aktuell i sjuttiotalet. Samhället började tänka mer på 

energihushållning efter krisen. Seriösa åtgärder vidtogs, exempelvis formulering av en ny byggnorm, 

SBN 75. Strävan var att man skulle bygga energisnåla hus, och för stora delar av bebyggelsen blev 
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effekterna positiva (Kellner & Stålbom 2000 s.). Husen som byggts efter 1970-talet har vanligen lägre 

energibehov per kvadratmeter än äldre hus, men däremot ser man en ökning av energianvändningen 

under 1980-talet, trots nya byggreglarna. Detta kan bero på flera orsaker som till exempel: 

• Stora glasytor som förorsakar komfortstörningar  

• Ökade värme- och kylbehov med högre energianvändning 

• Komplicerade ventilationslösningar för värme och ventilation med liten energibesparing samt 

golvvärme som kan vara trögreglerad. 

• Kollektiv mätning och debitering av energi- och vattenanvändning i flerbostadshus 

• Värmeåtervinning saknas i många hus med fjärrvärme särskilt de som är byggda under 60-

talet. 

Diagrammet visar vidare en minskning av energianvändning under 2000-talet. Denna minskning beror 

särskilt på utveckling av byggteknik. Utveckling av isoleringsmaterial och nya konstruktionslösningar 

är typiska exempel på byggutveckling.  Trots den stora utvecklingen så finns det stora energiförluster i 

byggnader. Detta beror främst på att klimatskalet består av en svag byggnadsdel- vilket är fönster. 

Fönstren utgör den viktigaste faktorn ur transmissionssynpunkt. Byggnadens energiförluster genom 

fönstren är idag cirka tio gånger större per kvadratmeter än värmeförlusterna genom väggen. (Se nästa 

kapitel, byggnadens energibalans) 

 

Figur 3.Energianvändning i bebyggelsesektorn (1970 -2008).( Källa: Ekonomifakta, 2010) 

Bebyggelsesektorns energianvändning
TWh

Källa: Ener gimyndigheten, Ener giläget 2009
OBS: br uten skala

Hämtat: 2010-03-23
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Stora skillnader i energianvändning förekommer mellan olika lägenheter och flerbostadshus. Detta har 

professorn Christer Harrysson vid Örebro universitet diskuterat i sin artikel ”Variationer i 

energianvändning och innemiljökvalitet hos flerbostadshus med olika tekniska lösningar”.  Variationer 

i energianvändningen för till exempel småhus säger han kan bero bland annat på: 

• Olika beteenden som kan ge skillnader på 10 000 kWh/år 

• Hur energi mätningen görs, det vill säga, individuellt eller kollektivt. Detta kan inverka med 

30 % 

• Kvalitet och arbetsutförande under byggskedet för isolering, tätning och injustering av 

installationssystem kan påverka energianvändningen med 5000 kWh/år 

• Val av tekniska lösningar för isolering, tätning, värme, ventilation och återvinning kan 

påverka energianvändningen med 30 % 

Allmänt kan det konstateras att energianvändningen i byggnader beror på tre viktiga faktorer: 

• Teknik 

• Människor: olika boendevanor när det gäller användning av tappvarmvatten, hushållsel och 

innetemperatur har definitivt stor inverkan på energiförbrukning 

• Uteklimat: Det är olika för olika orten i Sverige, därför är det viktigt att ta hänsyn till ortens 

utetemperatur, årsmedeltemperatur eller gradtimmar. Denna specificerade uppdelningen ger 

bättre uppfattning om uppvärmningsbehovet.     
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2.2 Byggnadens energibalans 

Det är viktigt att känna till byggnadens värmebalans (energibalans) för att få klarare bild om 

byggnadens tillskott respektive förluster. Det finns många skriftliga källor som har diskuterat 

innebörden av energibalans, men en del av dessa är mer eller mindre tydligt begränsade. I figuren 

nedan visas en förenklad översikt av byggnadens värmebalans. Denna fördelning ger tydligare 

uppfattning om byggnadens energibalans. I en svensk normalvilla gäller generellt att de största 

värmeförlusterna försvinner genom fönster och dörrar (35 %) och därefter väggarna (20 %), 

(villavarm, april 2010).  Detta gäller inte för alla typer av hus. Storleken av värmeförluster är olika 

beroende på hur stor byggnaden är, se figur 4. De största värmeförlusterna försvinner genom 

ventilation.  De mindre byggnaderna har allmänt förutsättningar för ett större behov av aktiv 

uppvärmning än större byggnader räknar per kvadratmeter golvarea. Skillnader i energibalanser för 

klimatskalet beror också på hur tätt man bor, energiförbrukningen räknat kvadratmeter golvarea ökar 

snabbt när man bor tätare. (Bygg & Teknik 2009). 

 
Figur 4. Värmeförlusterna för ett flerbostadshus, (källa: bobattre.se, 10 maj 2010)  

 

I artikeln ” Förslag på energikrav för nya bostäder” har författarna diskuterat bland annat hur olika 

faktorer såsom teknik och människor kan påverka energibalansen i byggnaden. I artikeln lämnades ett 

förslag på hur man bör se byggnadens energibalans på ett mer specificerat och tydligt sätt. Figur 5 

visar en grundläggande indelning av alla värmetillskott som delas in i aktiv eller passiv uppvärmning 

och sedan i antingen köpt eller gratis energi. Aktiv uppvärmning avser energi som aktivt (medvetet) 

tillförs med primärt syfte att värma en byggnad. Passiv värme syftar på olika värmetillskott inomhus 

där värmen normalt är en biverkan, som till exempel elapparater, belysning, personvärme, passiv 

solvärme via fönster och värmeavgivning från tappvarmvatten. Köpt energi avser energi med entydigt 
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rörligt energipris (kr/kWh). Här räknas el med oavsett ändamål, fjärrvärme, fjärrkyla, olja, gas och 

biobränsle. Däremot avser gratisenergi energitillskott där själva energin i princip inte kostar något, här 

kan räknas till exempel energin som värmeväxlare återvinner ur frånluften, värmeutvinning 

(spillvärme eller naturvärme). Utnyttjande av gratisvärme är bra ur miljö- och ekonomisynpunkt.  

 

Figuren visar på ett enkelt sätt vad som ingår i ”energianvändningen” eller ”energiförbrukningen”. 

Idén med detta förslag är att ta hänsyn till all köpt energi som används inomhus. När man förstå 

avgränsningen av alla delposter så blir det enkelt att beräkna energibalansen för byggnaden 

  
 
 
 
 
 

Figur 5. Tabellen visar byggnadens energibalans. (Bygg & Teknik 2009) 
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2.3 Energiberäkningar  
För att uppnå det önskade resultat har energiberäkningar gjorts för en huskropp som redovisas mer i 

kap 8. I rapporten kommer energiberäkningar att utföras för hand för att få fram ett resultat om 

energibalansen i byggnaden. Beräkningar omfattar endast tre våningar av huset exklusive källarplan. 

Utföring av energiberäkningar är baserad på kurslitteraturen byggnadsfysik 2008 och som har lästs vid 

HST på Mälardalenshögskola.  

De viktigaste ekvationer som har tillämpats har sammanställts i denna rapport. 

Husets totala värmeeffektförluster kommer att beräknas med hjälp av följande ekvation:  

Qtot = m·Cp + ∑ (U · A) + (Ψ · l) [W/C] (1) 

m = massflöde luft [kg/s] 

Cp = värmekapacitet [J/kg, C] 

∑ (U * A) = totala transmissionsförluster [W/C] 

(Ψ * l) = linjära köldbryggor [W/C] 

2.3.1 Gradtimmar metod 
Den metod som används för att beräkna byggnaden energibehov för aktiv uppvärmning är gradtimmar. 

Den är en enkel handberäkningsmetod. Man kan beräkna antalet gradtimmar Gt årsvis eller månadsvis. 

I den här rapporten kommer energibehovet uttryckts i gradtimmar att beräknas årsvis. Antalet 

gradtimmar beror på vad orten har för (utetemperatur), vald innetemperatur och den passiva värmen .      

Gradtimmarna anger specifikt värmeenergibehov som tillsammans med en byggnads gränstemperatur 

Tg ger ett värde på energianvändning.  

Gradtimmarna beräknas med följande ekvation:  

E = Qtot · Gt (2) 

E= energibehov för aktiv uppvärmning, kWh/år 

Qtot = specifik värmeeffektförlust för en byggnad, kW/ ºC 

Gt = antalet gradtimmar för en ort, ºC h/år 

För att beräkna med den metoden måste hänsyn tas till delposterna från passiv uppvärmning 

(hushållsel, personvärme och solinstrålning). I denna rapport har en genomsnittlig temperaturhöjning 

på grund av passiv uppvärmning uppskattats för att få fram gränstemperatur. 

En genomsnittlig temperaturhöjning kan tas fram med hjälp av följande ekvation: 

 

Genomsnittlig temperaturhöjning = Medelvärdet för passiv värmeeffekt (W)/ 

Byggnaden specifika ventilations- och transmissionsförluster (W/ ºC)    

(3) 
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2.3.2 Transmissionsförluster  

Transmissionsförlusterna från en byggnad påverkas av två faktorer, byggnadens storlek och form. Man 

kan ange värmeförlusterna per m2 golvarea eller per m3 byggnadsvolym för att kunna jämföra olika 

byggnader. Det vill säga att en stor byggnad med sfärisk eller kubisk form erhåller mindre 

värmeförluster än en liten byggnad med varierande form och stor omslutande area. Den omslutande 

arean minskar snabbt i förhållande till volymen.  

Specifika transmissionsförluster 

Qtrans = Σ U·A + (Ψ · l) (4) 

2.3.4 Ventilationsförluster 

Ventilationsförlusterna från en byggnad består av två typer av ventilation, vilka är frivillig (fläktstyrd) 

ventilation och ofrivillig ventilation (luftläckning). Den först nämnda utgörs av luftbyte som orsakas 

av ventilationssystemet. Ventilationen kan bli onödigt stor om huset är otätt och har stora 

sköldbryggor. Stor energimängd går åt för att värma upp den kalla, friska tilluften som ersätter den 

värmda, orena luften som finns i rummet. (Hamrin, 1996) 

I ventilationsförluster räknas fläktstyrd ventilation + Luftläckning enligt följande ekvation: 

 
(5) 

ρ = Luftens densitet = 1,2 (kg/m3) 

с= Värmekapacitet, normalt 1010 (J/kg,°C) 

qv= Uteluftsflöde (m3/s) 

η= Värmeåterviningsgrad (%) 

qläckage: Läckageflöde (m3/s) 

Byggnadens energianvändning Qenergi (kWh/år) kan beräknas enligt följande formel 

Qenergi = Qt + Q kl+ Qv +Ql + Qtvv +Qdr, el – Qtvå – Q tillskott  (6) 

Där: 

Qt= Transmissionsförluster 

Qkl= Förluster genom köldbryggor 

Qv = Ventiltionsförluster 

Ql = Luftläckageförluster 

Qtvv = Uppvärmning tappvarmvatten 

Qdr, el = Energibehov för fläktar, pumpar och fastighetsel 
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Qtvå = Värme som tillgodogörs från värmepumpar etc. 

Qtillskott = Värme som tillgodogörs från personer, belysning, hushållsmaskiner, tappvarmvatten och 

solinstrålningen. 

Sammanfattningsvis kan det aktiva uppvärmningsbehovet beskrivas så här: 

Qaktiv = Qpassiv - Qtot  (7) 

Där Qpassiv avses solinstrålning, varmvatten, människor och hushållsapparater.  

2.3.5 U-värde för befintliga byggnadsdelar  

För att kunna utföra energiberäkningar krävs en vetskap om U-värde för varje byggnadsdel i den 

undersökta fastigheten. Detta kunde tas fram med hjälp av handböcker, artiklar och 

forskningsrapporter, som har fungerat som stöd under arbetet med beräkningarna. I artikeln 

”byggnaders energianvändning, teknisk status och innemiljö” har författarna sammanställt U-

medelvärden för ytterväggar och fönster i flerbostadshus som är byggda mellan 1960-1975, se figur 6. 

Att studera gamla undersökningar som har gjorts av exempelvis Elib hjälper att jämföra rimligheten 

med handberäkning av U-värde för befintliga ytterväggar, se bilaga 3. U-värden för fönstren har 

värderats eftersom det saknas uppgiften från fönster tillverkaren i arkivhandlingarna. Ytterdörrar vid 

de fyra entréerna i det undersökta objektet består till största del av fönsterytor av typ 1-glas. Dess U-

värde har därför bedömts vara högre än U-värdet för 2-glas fönster. Övriga U-värden för tak och golv 

har uppskattats och jämförts med andra byggnader som har konstruktionssystem. 

 

Figur 6. U-medelvärde i ytterväggar för flerbostadshus, (källa: Bygg & teknik 8/09) 
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3 Ändring av byggnader 

I följande avsnitt tas upp de viktigaste krav och regler som berör ändring av byggnader. Det finns 

mycket mera regler än de som står här, men syftet med detta avsnitt är att belysa de mest relevanta 

reglerna som har stort betydelse när det gäller energihushållning och miljö. I slutet har en viktig 

fråga gällande energikrav vid ombyggnation diskuterats. 

3.1 Boverkets ändringsråd, BÄR 

I detta avsnitt framställs de allmänna krav som endast berör ändringen av byggnadsverk. Ett antal 

tekniska krav måste avvägas och uppfyllas vid ändring med undantag av tillbyggnader. Kraven finns i 

bygglagstiftningen, de fungerar som en vägledning och hjälpmedel vid ändring av byggnader. 

Tillämpningen av dessa krav beror främst på ändringens omfattning och byggnadens förutsättningar. 

Syftet med BÄR är att förmedla ett praktiskt förhållningssätt för att göra det lättare för byggherren att 

ta det rätta beslutet inför ändringsprojekt (Boverket 2009). De inre delarna av byggnaden ska enligt 

PBL (plan- och bygglagen) och BVL (lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.) 

underhållas så att väsentliga tekniska egenskaper framför allt bevaras.  

 

För byggnaders inre delar finns det inte något krav på varsamhet och anpassning till olika värden vid 

underhåll. Däremot finns det för byggnadernas yttre delar. Byggnadsverk som ändras ska, under 

förutsättning av normalt underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska 

egenskapskrav. Det betyder att byggnader ska utföras och ändras med sådant material och på sådant 

sätt att reparations-, underhålls- och driftkostnaderna begränsas. Byggnadernas yttre delar ska enligt 

PBL hållas i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till byggnadens värde från kulturhistorisk, 

miljömässig och konstnärlig synpunkt.  

3.2 Allmänna krav vid ändring av byggnad 

3.2.1 PBL Varsamhetsbestämmelse 
(3 kap. 10-13 § PBL och 2 § BVL)  

I PBL 3 kap. 10 § anges en generell bestämmelse som fastställer hur ändringen av byggnader ska 

göras: 

 

 

 

”Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och 

dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas 

till vara.”  
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Kravet på varsamhet gäller för alla ändringar av befintliga byggnader, och inte enbart den som bedöms 

som kulturhistoriskt värdefull. I BÄR (Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad 1999:1) 

förklaras innebörden av kravet på varsamhet vid ändring (Robertsson 2002) 

PBL anger inga tekniska egenskaper som en byggnad skall uppfylla. Detta anges i BVL (lagen om 

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.). Både PBL och BVL gäller vid ändring av 

byggnadsverk.  

Varsamhet vid ändring av byggnad innebär att låta dess egenskaper och karaktär vara grundval för 

åtgärderna. Det gäller att begränsa ingreppen, bevara det som fungerar och sträva efter att tillgodose 

nya funktionskrav med utnyttjande av byggnadens egna möjligheter (Robertsson 2002) 

Varsamhetskravet kan inte tillämpas så att de hindrar att de tekniska egenskapskraven uppfylls. PBL 

anger även ett förvanskningskrav 

 PBL 3 kap. 12 § 

 

 

Varsamhet ska även tillämpas i vardagligt brukande vid förvaltning och underhåll.  

I PBL 3 kap 13 § finns bestämmelser om att underhåll ska anpassas till byggnadens kulturvärden. 

 

 

 

3.2.2 Hänsyn till förutsättningar och ändringens omfattning  
(14 och 17 § BVF)  

Dessa två ovanstående paragrafer gör att egenskapskraven kan sänkas med hänsyn till ändringens 

omfattning och byggnadens förutsättningar. Detta gör att varje enskilt fall måste bedömas var för sig. 

Det är också möjligt att egenskapskrav sänks genom detaljplan.  

 

 

 

”Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur- historisk, miljömässig eller 

konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte 

förvanskas.” 

 

”Byggnaders yttre skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall anpassas till byggnadens värde från 

historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens karaktär. 

Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras särart bevaras” 

”17 § I detaljplan eller områdesbestämmelser får kommunen bestämma lägre krav vid andra 

ändringar av byggnader än tillbyggnader än vad som följer av 14 och 15 §§ under förutsättning 

att bebyggelsen inom området ändå får långsiktigt godtagbara egenskaper” 
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Kravet på hiss med tillräckliga mått för rullstol kan till exempel inte alltid tillgodoses på grund av 

varsamhetskravet. I ett sådant fall anses alltså att varsamhetskravet gör att de tekniska 

egenskapskraven inte behöver uppfyllas fullständigt.  

3.2.3 Miljöanpassning och yttre utformning  

(3 kap 1 § PBL)  

PBL anger varsamhetskravet och förvanskningskravet som gäller vid förändring av en byggnads yttre. 

Det står att: 

 

 

Detta gäller också vid förändring.  

3.2.4 Värdefulla bebyggelseområden och byggnader  

(3 kap 12 § PBL)  

Byggnader som avses i 3 kap 12 § ska ha ett kulturvärde som är så stort att det kan anses vara ett 

allmänt intresse. Boverket ger följande exempel på värdefulla byggnader: 

• Byggnader som är tilltalande för tidigare sociala ideal. 

• Byggnader som ger en god uppfattning om tidigare sociala förutsättningar. 

• Byggnader som har haft betydelse för utvecklingen ur historisk, arkitektonisk, kulturhistorisk 

eller teknisk synpunkt. 

• Byggnader som värderas högt av en lokal opinion. 

• Enskilda byggnader som i sig kanske inte är så värdefulla men som blir det genom 

samhörigheten i en grupp, ett kvarter, en fasadräcka eller liknande. 

3.3 Tekniska egenskapskrav  

Tekniska egenskapskrav ställs främst i BVL och BVF. Kraven är i princip desamma oavsett om det 

gäller nybyggnation eller ändringar av befintliga byggnader. Dessa krav tillämpas, enligt tidigare 

avsnitt, tillsammans med krav på varsamhet och förbud mot förvanskning.  

De tekniska egenskapskraven BVL 2 § omfattar följande: 

 Bärförmåga stadga och beständighet 

 Säkerhet i händelse av brand 

”… Byggnader skall ha en yttre färg och form som är estetiskt tilltalande, lämplig för 

byggnaderna som sådana och som ger en god helhetsverkan. …”. 
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 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö 

 Säkerhet vid användning 

 Skydd mot buller 

 Energihushållning och värmeisolering 

 Lämplighet för avsett ändamål 

 Tillgänglighet 

 Hushållning med vatten och avfall  

3.3.1 Bärförmåga, stadga och beständighet  

(2 § BVL och 3 § BVF)  

Råd från Boverket (Boverket, 2009):  

 

 

 

Vid exempelvis ny fasadbeklädnad bedöms att bärande konstruktion inte utsätts för väsentligt ökad 

last. Ändras bärande konstruktion bedöms att det närmast till uteslutande måste göras 

hållfasthetskontroll enligt BKR. Ett förslag, enligt BKR är dimensionering genom provning, vilket 

beskrivs i Boverkets handbok Dimensionering genom provning. Där beskrivs hur hållfasthet 

i befintliga konstruktioner kan utvärderas. 

3.3.2 Hygien, hälsa och miljö  

(2 § första st. 3 BVL och 2, 3, 5, 8 och 10 § BVF)  

Material och byggprodukter får inte påverka inomhusmiljö eller närmiljö negativt. Boverket 

rekommenderar att asbest avlägsnas om det finns risk för spridning till inomhusluften. 

Byggnadsmaterial bör kontrolleras mot Kemikalieinspektionens PRO-lista. Årsmedelvärdet av radon 

måste kontrolleras, får inte överstiga 200 Bq/m
3
.  

Gällande ventilation så ger Boverket följande råd (Boverket, 2009):  

 

 

 

”Luftväxling enligt avsnitt 6:251 i BBR bör eftersträvas. […] Nytt installationssystem bör 

installeras endast om befintligt ej kan kompletteras för att uppnå avsedd luftväxling. Befintliga 

kanalsystem som ej skall användas bör demonteras eller proppas” 

 

”För en konstruktion som genom ändring får väsentligt ökad last eller då annan ändring av den 

bärande konstruktionen behöver göras, bör en hållfasthetskontroll genomföras enligt BKR” . 
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Beträffande transmissionsförluster genom klimatskalet, termisk komfort och värmeeffektbehov är 

kraven i BBR och rekommendationerna från Boverket så låga att de inte innebär problem att uppfylla. 

3.3.3 Energihushållning och värmeisolering  

(2 § första st. 6 BVL samt 8 och 10 § BVF)  

Beträffande energihushållning och värmeisolering ska kraven på nivåer i BBR uppfyllas. Uppfyller 

inte aktuell byggnad de nivåer som anges i BBR 9:2 och 9:3 ger Boverket rådet att en genomgång bör 

göras för att identifiera vilka åtgärder som kan vidtas för att minska byggnadens energianvändning. 

Dessa åtgärder ska överrensstämma med byggnadens byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden.  

Klimatskärm 

I BÄR anges allmänt råd när det gäller klimatskärm vilket är: 

 
 

 

 
 

 
Ventilation 

 

 

 

 

 

Effektiv elanvändning 

 

 

 

 

 

”Enkla åtgärder som tätning eller komplettering av fönster och dörrar och tilläggsisolering av 

vindsbjälklag bör prövas. Då ingrepp görs i ytterväggar bör möjligheterna att förbättra 

värmeisoleringen undersökas. Som alternativ till fönsterbyte bör andra åtgärder prövas för att 

öka värmemotståndet. Om klimatskärmen tätas på en byggnad som har självdragsventilation 

eller mekanisk frånluftventilation, bör byggnaden förses med tilluftsdon så att utelufttillförseln 

säkerställs” 

 

”Vid mera omfattande ändringsåtgärder bör möjligheterna att åstadkomma en 

energieffektivisering genom förändring eller intrimning av ventilationssystemet alltid undersökas. 

Vid installation, utbyte eller ändring av ventilationssystemet, bör man sträva efter att uppfylla de 

krav på energihushållning som gäller vid nybyggnad vad avser kanalisolering, täthet och 

styrsystem, se avsnitt 9:5 och 9:6 i BBR”. 

 

”Vid ändringsåtgärder bör möjligheterna att åstadkomma en effektivare elanvändning genom 

utbyte eller komplettering av sådana byggnadstekniska installationer som förbrukar elenergi 

alltid prövas. Det kan avse ventilation, fast belysning, elvärmare och motorer samt utrustning så 

som kyl/frys, tvättmaskin och torkutrustning. Vid utbyte eller ändring bör man sträva efter att nå 

samma nivå för en effektiv elanvändning som vid nybyggnad, se avsnitt 9:6 i BBR” 
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Det finns hittills inget krav på hur mycket energi byggnaden ska förbruka efter ombyggnation. 

Bostadsbolagen gör så mycket som möjligt för att få ned energiförbrukningen vid ombyggnation, men 

inget specifikt krav är tvingande att uppfylla när det gäller energisnål renovering. Forskaren Ulla 

Janson på Lunds tekniska högskola tror att det kan bli förödande för landets klimatanpassning att inga 

krav ställs på energisnål renovering, särskilt att det finns 1,5 miljoner lägenheter i Sverige byggda 

mellan (50-70-talet) som måste renoveras de närmaste åren. (Sverigesradio.se, maj 2010) 

3.4 Energideklaration  

Efter EU:s krav har Sverige tagit en lag om energideklaration som trädde i kraft den 1 oktober 2006. 

Lagen är resultatet av ett program om energismart byggande och energieffektivisering. Alla EU-länder 

har infört samma lag. Syftet med den är att minska energianvändningen i byggnader och att få en bild 

av energiläget om energibehovet i byggnaden. I energideklarationen anges bland annat förslag på 

energismarta lösningar som kan vara lönsamt att genomföra. Enligt fastighetsägarnas undersökning 

har det visats att trettiotal bostadsrättsföreningar har fått nytta av energideklaration och kunde spara 

pengar genom att utföra åtgärderna som hade rekommenderats.(Energirådgivning, hämtat den 21 april 

2010 ). Det är alltså byggnadsägare som är skyldig att upprätta en energideklaration. en behörig 

energiexpert som tillhör ett företag som är godkänt av ackrediteringsorganet SWEDAC ska anlitas för 

att upprätta den och lämna möjliga förslag till ägaren för att minska energiförbrukningen i byggnaden. 

Lagen omfattar allmänt alla byggnader förutom byggnaderna som är mindre än 50m2, fritidshus, k-

märkta byggnader som har en arkitektoniskt och historiskt värde och industribyggnader.  

Boverket har i sin regelsammansättning skrivit vad energideklarationen ska innehålla. I deklarationen 

ska anges: 

1. Byggnadens energiprestanda, uttryckt i kWh/m2 och år  

2. Om obligatoriska ventilationskontroll (OVK) i byggnaden är utförd  

3. Om radonmätning är utförd  

4. Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god inomhusmiljö och i sådant 

fall rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder.  

5. Referensvärden  

6. Övrigt  

 

 

 

http://www.swedac.se/sdd/System.nsf/(GUIview)/index.html�
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4 PASSIVHUS 
I detta kapitel kommer att redovisas fakta och teorier som endast berör passivhusteknik och en kort 

beskrivning om hur det är att bo i ett passivhus finns i detta avsnitt.  

4.1 Passivhus i Sverige 
Passivhus är ett internationellt begrepp som nu blir alltmera känd i världen.  Konceptet har utvecklats 

av Wolfgang Feist i Tyskland där det första passivhuset byggdes år 1991 (Lågenergihus – en flora av 

begrepp, 2008).  I Sverige utvecklades passivhustekniken på 70-talet av arkitekten Hans Eek. År 1978 

byggdes det första passivhusen i Färgelanda i Dalsland,(Passivhusen blir fler, 2007).  

I början av 2009 fanns det omkring 400 lägenheter som är byggda i Sverige med passivhusteknik. I 

början av 2010 förväntas finnas omkring 1100 lägenheter och dessa tros öka till omkring 2000 

lägenheter vid årsskiftet 2010/2011, se fig. 7. (Passivhuscentrum, 5 april 2010).  

 

Figur 7. Antal passivhuslägenheter i Sverige (2002-2009). (Passivhuscentrum, 6 april 2010)  

4.2 Vad menas med ”Passivhus”? 
Passivhus är en speciell typ av lågenergihus som klarar sig på en minimal värmetillförsel. Det kräver 

ingen värmeanläggning eller värmeelement jämfört med ett konventionellt hus, utan den värms upp 

genom energin som alstras i huset i form av interna värmekällor. Exempel på interna värmekällor är 

kroppsvärme, elektriska apparater och belysning.  Värmen som finns i inomhusluften kan också tas 

tillvara. Därutöver kan värmen från solinstrålning utnyttjas för att värma byggnaden och varmvatten.  

På det sättet kan energibehovet halveras och koldioxidutsläppen minskas rejält.  

Passivhustekniken bygger på att minimera värmeförlusterna genom klimatskalet och 

ventilationssystemet, vilket innebär praktiskt att göra väggarna extra tjocka genom att öka 
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isoleringstjocklek och att öka tätheten. Golv och fönster ska också vara täta och extra isolerade för att 

minska värmeläckage och öka komforten. Dörrar och fönster ska ha låga U-värden och vara av hög 

kvalitet ur energisynpunkt. Denna välisolerade konstruktionen gör att transmissionsförlusterna blir 

obetydligt små. För att minska ventilationsförlusterna och för att öka komforten inomhus krävs 

installering av mekaniskt FTX- system med värmeåtervinning på minst (80 – 85 %).  Genom 

värmeväxlare mellan från- och tilluft utnyttjas värme i den utgående luften för att värma upp den 

friska kalla luften utifrån och återvinner därmed 85 % av energin.  Ett passivhus elförbrukning är cirka 

40 % mindre än ett nybyggt konventionellt hus (Passivhusen blir fler, 2007). 

Passivhus har inte komplicerad byggteknik. Tekniken som används är känd, men den tillämpas på ett 

effektivare sätt,(passivhuscentrum, april 2010). Produkterna och material som behövs är standard och 

tillgängliga på marknaden. Men för att uppnå hög kvalitet av passivhus krävs en noggrannare och 

effektivare byggprocess från projekteringsskede till produktionsskede. Att koncentrera på att bygga en 

del på ett bra sätt och försumma en annan del kommer att påverka helheten negativt. Det är därför 

väldigt viktigt att alla aktörer samarbetar och har goda kunskaper om de krav och kriterier som ställs 

på ett passivhus för att uppnå det önskade resultatet (passivhuscentrum, april 2010).      

 

Figur 8. Så fungerar ett passivhus. (Passivhuscentrum, 6 april 2010) 
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4.3 Hur är det att bo i ett ”passivhus”? 

Per Widerstedt, projektchef på Mimer AB i Västerås har svarat på denna fråga så här: 

”Det krävs inget aktivt engagemang för att bo i ett passivhus, det är som att bo i vilket hus som helst 

men enklare och bekvämare. Komforten ökar i ett tätt hus med förvärmd och filtrerad tilluft, inget 

drag från tilluftsventiler i fasaden eller kallras från fönster. Andra fördelar är de vackra och djupa 

invändiga fönsternischerna och att man slipper radiatorer. Det blir snyggt, lättare att möblera och 

hålla rent. Dessutom leder det välisolerade klimatskalet till god ljudisolering och att man därför inte 

störs av ljud utifrån.  

Husen i Kv. Berggrottan har utformats med avskärmningar, dels för att minimera utstrålningen 

nattetid och därmed risken för kondens och is på fönstren, men också för att minska solinstrålningen 

och därmed undvika oönskad uppvärmning av huset. Beroende på olika komfortkrav kan 

avskärmningen förbättras ytterligare genom montering av markiser. På sommaren när det är riktigt 

varmt ute bör huset hållas stängt och ventilationssystemet gå på minläge eller stängas av. På natten 

och kvällen när temperaturen sjunker ute kan man med fördel köra ventilationen för fullt och/eller 

öppna fönster. På detta sätt kan man hålla en behaglig inomhustemperatur även sommartid på grund 

av det välisolerade huset. Vid sträng kyla under många dagar och när man inte bor i huset under ett 

antal dagar kan temperaturen sjunka ner under normal rumstemperatur”. 

Vid planering av passivhus kan det vara fördelaktigt att följa så kallad passiv energidesign. Strategin 

klarläggs med hjälp av Kyoto-pyramiden som utgör slutresultatet av mötet som var i Kyoto i Japan år 

1997.  Passiv energidesign är en tolkning av Kyotoprotokollet som visar på ett tydligt sätt hur man kan 

minska energiförbrukning i byggnaden, se figur 9.  

Kyotopyramiden ger anvisningar om i vilken ordning man ska utföra energibesparande åtgärder, se 

figur 9. Grunden i pyramiden och den viktigaste åtgärd som bör göras är att minimera värmebehovet. 

Den kan uppnås genom att minimera värmeläckaget och att ha ett tätt och välisolerat klimatskal 

(fönster, vägg, tak och golv). Nästa åtgärd enligt Kyotopyramiden är att minimera elbehovet genom att 

använda energisnåla produkter och apparater. I det tredje steget rekommenderas användning av 

solenergi som är en miljövänlig och gratis.  Därefter ska man se över sitt energibeteende och undvika 

energislöseri. Sist och när alla åtgärder är genomförda ska man välja rätt energikälla. 
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Figur 9. Kyoto pyramiden (Källa: Paroc – energiklokt hus) 

4.4 Krav för passivhus 
Forum för energieffektiva byggnader (FEBY) med finansiering från Energimyndigheten har tagit fram 

kriterier och kravspecifikation för passivhus och lågenergihus i Sverige. Målet med (FEBY) är att 

arbeta för minskat energibehov i byggnader genom ett ökat byggande av energieffektiva byggnader 

samt energieffektiv renovering av befintliga byggnader. Byggnaden kan inte kallas passivhus om den 

inte uppfyller de grundläggande krav som är angivna i kravspecifikationen. På så sätt kvalitetssäkras 

innebörden av byggkonceptet i marknadsföring och kommunikation inom bygg- och 

förvaltningsprocessen. Eftersom klimatet är olika beroende på var landet lägger så har dessa krav 

reviderats för att passa för just svenskt klimat. Här nedan redovisas de viktigaste krav som bör 

uppfyllas när man bygger ett passivhus: 

4.4.1 Effektkrav  

Effektkravet (P max) för bostäder och lokaler större än 200 m2 är 10 W/m2 i klimatzon III (söder). I 

klimat zon I (norr) får effektbehovet högst vara 14 W/m2. Effektkravet är dimensionerat för en 

inomhustemperatur på 20°C . Observera att effektkravet avser utgående effekt på 

värmedistributionssystemet och inte t.ex. ingående eleffekt till en värmepump.(Kravspecifikation för 

passivhus i Sverige – Energieffektiva bostäder, 2007). 

4.4.2 Energikrav  
Den rekommenderade energikraven för ett passivhus är givet som summan av den köpta energin, Eköpt 

för hela byggnaden.  Här ingår inte hushållselen/verksamhetsel, det vill säga driftsel, varmvatten, 

värme och kyla. Kravet är formulerats enligt ekvationen nedan. För klimatzon III (söder) gäller:  

(Σ 0,5· Efv +0,5 ·Σ Epb + 0· Σ Es,v +Σ Eel) ≤ 30 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑚𝑚2 (8) 
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Och för klimat zon I (norr) 

(Σ 0,5· Efv +0,5 ·Σ Epb + 0· Σ Es,v +Σ Eel) ≤ 45 𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ/𝑚𝑚2 (9) 

 

Efv = Tillförd energi från fjärrvärme 

Epb = Tillförd energi från biopanna 

Es,v = Sol- eller vindenergi 

Eel = Tillförd energi från El 

4.4.3 Energianvändning för varmvattenproduktion 

Evv = Vvv * 55/Atemp (kWh/m2)  (10) 

Där den årliga varmvattenanvändningen, Vvv [m3], för lägenheter är: 

12 m3/lgh + 18 m3/person 

och i villor, parhus, radhus: 16 m3/person 

Med resurseffektiva engreppsblandare antas den personbaserade användningen vara 20 % lägre. 

4.4.5 Byggnadskrav 
Luftläckning: 

 
Innemiljökrav 

Innemiljökraven innefattar krav för ljud, termisk komfort och . Följande text har citerats från 

kravspecifikationen för passivhus. 

Ljud: 

 

 

Termisk komfort: 
 
 
 
 
 

 

Utöver de krav som fastställts av (FEBY) ska följande krav beaktas och uppfyllas:  

• Boverkets byggregler (BBR)  

”Tillufttemperatur efter eftervärmare skall uppgå till högst 52 grader i respektive tilluftsdon när 

tilluftssystemet ska användas som värmebärare. Innetemperatur under perioden april – september 

bör inte överstiga 26 grader mer än högst 10 % av tiden i det mest utsatta rummet”. 

 

”Ljud från ventilationssystemet skall klara minst ljudklass B i sovrum, enligt SS 02 52 67”. 

”Luftläckning genom klimatskalet får vara maximalt 0,30 l/s m² vid +/- 50 Pa”. 
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• Fossila bränslen ska inte användas. De betraktas inte som ett uthålligt alternativ.  

• För att i efterhand kunna verifiera att kraven uppfylls, ska hushållsel och värmeenergi kunna 

avläsas var för sig.  

• Byggnadens genomsnittliga U-värde för fönster får inte överstiga högst 0,9 W/(m2 K), 

inklusive båge och karm. 

5 Fallbeskrivning av Passivhusen i Kv. Berggrottan 

I det här kapitlet kommer nybyggnationen av passivhusen i Berggrotta att redovisas i detalj. Syftet 

med detta avsnitt är att belysa tekniken bakom energisnåla byggnader som exempelvis passivhus och 

låta läsaren jämföra den med en klassisk byggnad. Informationen är baserad i stort sätt på 

bygghandlingarna som är tagna från företaget Mimer och personlig kontakt med projektsansvarig.  

5.1 Projektbeskrivning: 

I Kvarteret Berggrottan 3 och 4, placerat väster om Pettersbergsgatan och norr om S:t Ilians skola i 

Västerås, planeras en nybyggnad av totalt 20 lägenheter. Lägenheterna är fördelade som radhus- och 

parhuslägenheter. Dessutom ska tillhörande förrådsbyggnader, teknik/ miljöbod samt kompletta mark- 

och anläggningsarbeten inkluderande all infrastruktur, till exempel gator, P-ytor, ledningar, VA-

arbeten, mediaförsörjning och gatubelysning, byggas i området. Beställaren av husen är Bostads 

Mimer AB. Entreprenadformen är utförandeentreprenad (generalentreprenad). De olika 

underentreprenörer för projektet är VERA Arkitekter AB som ansvarar för A-handlingar. Kadesjös 

Ingenjörsbyrå AB är projektören som har ansvarat för K-, Vent- och VS- handlingar. SN Elteknik står 

för El-ritningar och Tema Landskapsarkitekter AB står för markhandlingar. En brandsakkunnig har 

även anlitats i detta projekt och han tillhör Fire and Risk Engineering Nordic AB. Husen ska utföras 

som passivhus och uppfylla svenska krav för passivhus, vilket betyder att husen ska ha en hög 

miljöprofil i fråga om materialval, låg energiförbrukning och driftkostnader. Ytan är cirka 2734 m2 

BTA för bostäder. För komplementbyggnader är ytan cirka 190 m2 BTA. Projektet planeras vara klart 

augusti 2011.  Figur 10 på nästa sida visar hur planlösningen för passivhusen ser ut. 
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Figur 10. Planlösning för en sexkantig lägenhet som ska byggas enligt passivhustekniken, (Källa: 

Kloka hus i kvarteret berggrottan, 2010) 

5.2 Ventilationssystemet  

Eftersom passivhus är byggt med ett tätt klimatskal så krävs det ett effektivt ventilationssystem som 

bidrar med en god inomhusmiljö. Alla bostadsbyggnader i detta projekt ska byggas som passivhus 

med max förbrukning på 45 kWh/m²/år. De ska ventileras med separata FTX- aggregat som är placerat 

i plan 1. Verkningsgraden för värmeväxlare enligt installationshandlingar är minst 85 %. Värmen 

fördelas i varje lägenhet via eftervärmningsbatteri i tilluften. Den kallas även ”tilluftsbatteri” som har 

effekt 1500 W. Tilluft tillförs via isolerade kanaler i takdon. Vid behov så kan tilluften förvärmas med 

fjärrvärme. Detta innebär att det kan behövas extra tillförd energi om det är för kallt ute. 

Kanalgenomföringar i plastfolien ska tätas med produkt liknande Isover Vario stos. Miljöbod och 

teknikrum ventileras med F-system. Aggregaten ska vara enhetsaggregat FTX av ”villatyp” med 

inbyggd styr.  

5.2.1 Vad är ett FTX-system 
Ett FTX-system är i princip ett balanserat FT-system men värmen i frånluften används för att med 

hjälp av en värmeåtervinningsapparat värma tilluften. Frånluften har alltid samma eller lite högre 

temperatur än inomhusluften och är därför under större delen av året mycket varmare än uteluften. 

Värmeväxlaren är en bra lösning ur energisynpunkt, den minskar värmebehovet för värmning av 
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tilluften med 70-80 % (Warfvinge, 2003).  Med ett FTX-system 

återvinns mellan 50-80 % av den värme som man behöver 

tillföra luften, vilket betyder en besparing på 5000-7000 kWh/ 

år för en normalstor villa, radhus eller lägenhet. För sin 

funktion är den mycket beroende av att batteriytorna hålls rena. 

Därför krävs det regelbunden kontroll, annars sätts filtret i 

frånluftsaggregat igen. Ett oönskat övertryck i byggnaden med 

eventuella fuktskador i fasaden kan uppstå som följd.  En annan 

viktig parameter är att ventilationen är separerad från 

uppvärmningen vilket innebär att man fritt kan välja 

värmekälla, nu och i framtiden. Fördelar med FTX-system är att 

man får en god luftomväxling, hög komfort inomhus, mindre 

risk för drag och kallras och mycket energibesparing, det vill säga 

den är en lönsam åtgärd (Svenskventilation, 10 april 2010). 

5.3 Uppvärmningssystem  
Det finns inga traditionella radiatorer eller golvvärme, men under de kallaste månaderna på året kan 

tilluften förvärmas i ventilationssystemet. För uppvärmning av varmvatten och tilluft används 

fjärrvärme som är primärkälla. 

5.4 Klimatskärm   

I det här projektet är klimatskärmen, som består av golv i bottenplan, ytterväggar och yttertak, 

välisolerad och lufttät. Kompletteringar i klimatskalet, som fönster och dörrar, är tillverkade för att 

släppa ut så lite värme som möjligt. 

5.4.1 Ytterväggskonstruktion   

Ytterväggen utgör en viktig byggnadsdel i passivhuset. För att minimera värmeläckaget och 

köldbryggor byggs ytterväggen med tre isolerskikt. Isoleringstjockleken som används i passivhuset är 

cirka 370 mm. Jämfört med den traditionella ytterväggen så är den här typen tjockare, tätare och 

mycket hållbar.  

Ytterväggen i det här objektet består av stående träpanel som står utvändigt på distansläkt av trä, 

målad slätspont panel respektive värmebehandlad locklistpanel. Tre skikts regelstomme av trä, 370 

mm isolering, plastfolien placeras mellan de två innersta regelstommarna. 13 mm gipsskiva som ligger 

på insidan av väggen, se fig. 12. Plastfolien som ska användas är av speciell typ som kallas Isover 

Vario Duplex. Den liknar inte plastfolien som används i klassiska hus utan den har bättre egenskaper 

Figur 11. FTX-system, 
(svenskventilation,  april 2010) 
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än den vanliga plastfolien, (Andersson, D, personlig kommunikation). Isover Vario Duplex har 

förmåga att variera ånggenomgångsmotståndet utifrån luftens fuktinnehåll (Isover, 16 april 2010). Den 

måste monteras med stor noggrannhet för att klara av sin funktion. 

 

Figur 12. Yttervägg – betongplatta i passivhuset  enligt k-ritningar 

5.4.2 Yttertak  
Taket är en viktig byggnadsdel när det gäller energibalans i byggnaden. En stor del av värmen kan 

förloras genom taket. Det är därför viktigt att den isoleras med stor omsorg. En god värmeisolering 

minskar transmissionsförlusterna och ger en god lufttäthet där luftläckageförlusterna minimeras.   

Yttertaket för ett passivhus ser inte likadant ut som det i ett traditionellt hus. De ingående 

byggnadsmaterial är samma men monteringen och mängden isolering är helt olika. I figuren nedan 

visas en detaljritning av yttertaket. Det består av takstolar av trä, råspont, underlagspapp + ytpapp. 

Avvattningen sker via rännor och stuprör av Rhein-zink, se figur 13. 
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Figur 13. Takkonstruktionen för passivhuset i kv. Berggrottan enligt K-ritningar 

5.4.3 Grund 
 Enskiktsbetongplatta på mark, isolerat sockelelement. 

5.4.4 Golvbjälklag 
 Betongplatta, 300 mm cellplastisolering.  

5.5.5 Vindsbjälklag 
400 mm lösullisolering, underram takstolar, plastfolie, 45 mm mineralullisolering mellan 45* 45 

reglar, glespanel, 13 mm gipsskiva.  

Det som kännetecknar detta projekt är följande: 

• Fjärrvärme används som primärkälla.  

• Parhusen har en spektakulär arkitektur. Lägenheterna är sexkantiga och har en planlösning 

som uppfyller dagens krav. 

• Både diskmaskinen och tvättmaskinen är anslutna till fjärrvärme, vilket innebär att varmvatten 

värms upp av både miljövänlig och billig primärkälla. Detta utgör en 40-60 % el-besparing.  
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6 Fallbeskrivning : Ombyggnaden i Kvarnbacka, Skultuna 

I detta kapitel kommer ombyggnationen i Kvarnbacka i Skultuna att redovisas. Här ingår allmänt 

beskrivning om byggnadens historia och beskrivning av dess befintliga utförande. Informationen i den 

här delen har i stort sätt tagits från platsbesökundersökning, interna handlingar och personlig kontakt 

med projektsansvarig och kvartersvärden. 

6.1 Bakgrund om byggnaderna som är byggda mellan 1960-1970 

Den vanligaste flerbostadshus i Sverige är byggt mellan 1965-1975 som ett lamellhus och det har 3-6 

våningar. Stommen är av betong och ytterväggar är antingen förtillverkade lätta utfackningsväggar 

klädda med fasadtegel eller av sandwichelement av betong. I Sverige finns det cirka 650 000 icke 

renoverade lägenheter som har exakt samma typ av den byggnaden som undersöks i denna rapport. 

Byggnaden har följande byggnadstekniska åtgärder: 

• Ytterväggarna består av ungefär 100 mm isolering, och i taken cirka 150 mm, jämfört med 

dagens cirka 200 mm respektive 400 mm. 

• Balkongerna utgör stora köldbryggor på samma sätt som bjälklag och bärande väggar. De 

senare sticker ut i ytterväggen med endast ett tunt isolerskikt bakom fasadens ytterbeklädnad. 

• Fönstrens U-värde är ca 3,0 vilket kan jämföras med nuvarande nybyggnadsstandard på runt 

1,2 W/m2,K eller lägre. 

• Klimatskalet är ofta inte lufttätt och har otillräcklig värmeisolering. 

• Återvinning av värme i de husen är mycket ovanligt fram till 1975. Det vanligaste 

ventilationssystemet är frånluftssystem.  

• Värmen distribueras ofta från en gemensam central till respektive hus i dåligt isolerade 

ledningar som ligger i marken. 

 

Ombyggnationen i Skultuna avser flerbostadshus som består av tre våningar med suterrängplan. De 

byggdes år 1960 och innehåller totalt 132 lägenheter varav 14 stycken 1 rum och kök., 73 stycken 2 

rum och kök. 39 stycken 3 rum och kök, och 6 stycken 4 rum och kök., med tillhörande allmänna 

utrymmen som lägenhetsförråd, el-/telerum, tvättstuga m.m. Lägenheterna är fördelade i 6 stycken 

huskroppar, hus A, B, C, D, E och F, se figur 10, 11 och 12.  

I den här rapporten kommer energiberäkningar att utföras på endast en huskropp vilket är (HUS C). 

byggnaden har fastighetsbeteckning Skultunaby 1:130. 
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Figur 14. Fasad mot öster enligt A-ritningar 
 
 

Figur 15. Fasad mot väster enligt A-ritningar 
 
 
Foto: Sheraz Al Hasan 

 
Figur 16. flerbostadshusen i Skultuna.  
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  Foto: Sheraz Al Hasan 

 
Figur 17. Gavelfasad   
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6.2 Undersökning av byggnaden 

Byggnadens status har sammanfattats i en tabell, i den beskrivs den befintliga byggnadens utförande, 

kondition och vilka åtgärder som företaget ska utföra.   

Tabell 1 Sammanfattning av undersökningen från platsbesök 

Byggnadsdel Befintligt utförande Kondition Mimers förslag till 

åtgärder 

Grund Grunden består av ett 

suterrängplan. Betongplatta på 

mark 

mindre god, 

fuktskador finns i 

vissa utrymmen. 

Tilläggsisolering av 

grundmuren/källarväggen 

Utvändiga 

material 

(yttervägg, 

fönster, tak m.m.) 

● Två olika typer av 

ytterväggskonstruktion. Den 

ena är fasadbetong utförs som 

element med frilagd ballast. 

Den andra är gavelväggen som 

har tegelbeklädnad, se figur 14.  

● Två olika typer av fönster 2-

glasfönster och 3-glasfönster 

finns i olika utrymmen i 

fastigheten. 

● Låglutande pulpetak.   

God fasadbeklädnad 

men själv a 

ytterväggskonstruktion 

är mindre. Den 

uppfyller inte dagens 

krav. 

2-glas fönster är dåliga 

och otäta. 3-glas 

fönstren är i god 

kondition. 

 I gott skick. 

Vindisoleringen 

utfördes före 10 år 

sedan.   

Rengöring och lagning 

ska ske på vissa delar av 

fasaden. Tilläggsisolering 

av väggen mot balkongen 

 

Byte av entréfönster., 

nytt fönster i bad, PVC. 

 

Ny papp för taket + 

igensättning efter bef. 

ventilation 

 

Stomme, bärning Bjälklagen består av betong. 

Bärande väggar av betong. 

God Inga omfattande åtgärder 

Invändiga 

material och 

ytskikt 

Innerväggar består av gips 

målade och är tapetserade 

Golv av parklett och 

plastmattor, tak- och golvlister 

Ytskikten på 

innerväggar är mindre 

god 

Mindre god 

Nya ytskikt.  

Nytt undertak i 

badrummen 

Byte av kökssnickerier 

och ytskikt, Nya badrum 
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Köks- och badrumsinredning Dålig och WC. Nya vitvaror. 

Tekniska 

installationer 

Uppvärmning sker med 

radiatorsystem (Fjärrvärme). 

Kall – och varmvattenledningar 

finns. Avloppsledningar finns 

och är kopplade till kommunala 

vatten- och avloppsledningsnäst  

Dålig Stambyte  

Ny FTX-system 

Nya radiatorer i 

badrummen. 

Individuell mätning. 

Tekniska skador Vattenskador (fuktskador), 

materialskador i form av skador 

på fasaden, köksinredning, 

installationer och ledningarna 

är gamla. 

Dålig  Rivning av skadade delar 

alltså ombyggnation 

Miljöaspekter, 

miljöinventering 

Inomhusmiljön är mindre god 

på grund av dålig ventilation. 

En misstanke finns om att det 

finns radon i husen källarplan. 

Mindre god Avlägsning av farliga 

ämnen och 

ombyggnation 

Övriga åtgärder   Nybyggnation av 

miljöbodar 

Finplanering, lekplatser, 

bänkar, cykeltak m.m. 

 

6.3 Bildarkiv  
I det här kapitlet kommer ett antal bilder som är tagna från platsbesöket. Bilderna visar olika 

byggnadsdelar av huset och hur de är utförda. 
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Foto: Sheraz Al Hasan 

 

Figur 18. Fönstret mot balkongen  Figur 19. Rören i badrummet  

 

Figur 20. Kall- och varmvatten rör i köket  Figur 21. Entrédörren till huset  

 

Figur 22. Dörren till balkongen  Figur 23. Frånluftsdon i badrummet 
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Foto: Sheraz Al Hasan 

          
Figur 24. Vindslucka som visar isoleringen   Figur 25. Vindsbjälklag 
 
 
 

 
Figur 26. Källarväggen under renoveringsarbete          Figur 27. Papptak för flerbostadshus 
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6.4 Beskrivning av befintligt ventilationssystemet 

Fastigheten i Skultuna har ett frånluftsventilationssystem, brukar även 

kallas F-system. Principen bygger på att uteluften sugs ut från köket och 

badrummet med hjälp av fläktar, däremot förs frånluften bort genom 

kanaler som är kopplade till en frånluftsfläkt som är placerad på yttertaket. 

Den håller en konstant undertryck i byggnaden. Detta undertryck är bra att 

ha med tanke på fukt, eftersom den fuktiga luften inte kan trängas ut 

genom väggarna och orsaka fuktskador, men ett konstant undertryck 

kan ge upphov till växande radonhalt i källaren på grund av läckande 

radon från marken. Nackdelarna med detta system är mer än 

fördelarna. Ett frånluftsventilationssystem kan ge också upphov till drag från fönster och 

tilluftsventiler. I den undersökta byggnaden finns det uteluftsventiler som är placerade över fönster i 

varje rum. Enn annan nackdel är att systemet saknar återvinning vilken betyder att förbrukningen av 

energi är hög i denna byggnad.    

6.5 Sammanfattning av ombyggnadsåtgärdsprogrammet  

Byggnaderna har visat stora brister vilka är: 

1. Vattenskador som riskeras öka med tiden om de inte åtgärdas 

2. Köken och badrummen har en låg standard, det är omodernt och uppfyller inte dagens 

krav. 

3. Stora värmeförluster sker kring väggen som ligger framför balkongen där väggen är 

dåligt isolerat och otätheter finns kring fönstret och dörren till balkongen 

4. Lite skador på fasaden som bör åtgärdas för att se bättre ut. 

Utöver de här åtgärderna så förbrukar byggnaderna mycket energi på grund av byggnadstekniska 

problem. Den nuvarande energiförbrukningen före ombyggnaden står idag för 172 kWh/m2, år Atemp. 

Detta är inklusive fastighetsel.  

Å andra sidan har projektledaren Jan Thedvall nämnt några kvaliteter som husen har vilka är: 

1. Arkitektoniskt värde: Lägenheterna har en trevlig planlösning. Rummen är stora och lyxiga. 

Balkongerna är kvadratiska, reella och tillräcklig rymliga  

2. Fasaderna är byggda av prefabricerade betong med frilagd ballast. Materialet är tåligt och ser 

ganska bra ut. 

  

Figur 28. F-system (Källa: 
svenskventilation.se, maj 2010) 
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7 Förslag på ytterligare energisparåtgärder  

I det här avsnittet kommer ytterligare energibesparingsåtgärder utöver de som företaget ska vidta att 

redovisas. Därefter kommer konsekvenserna av varje åtgärd att diskuteras. Åtgärderna har indelats i 

två kategorier. Den första handlar om alla åtgärder som berör klimatskärmen, medan den andra 

berör installationssystemet.    

Energieffektiviserande åtgärder har prövats och genomfört i många olika typer av fastigheter och har 

visat mer eller mindre goda resultat. Det är enkelt att vid nybyggnation tänka på energismarta 

lösningar och bygga efter det, men det är komplicerat att bygg om en befintlig byggnad som är redan 

konstruerat till ett lågenergihus. Detta krävs en noggrann byggprocess och särskilt beaktande av husets 

helhet. Energieffektiviserande åtgärderna kan genomföras antingen som enskilda åtgärder eller 

kombinerade åtgärder, så kallat ”åtgärdspaket”.  

De studerade åtgärder har delats in i två kategorier: 

• Byggnadstekniska åtgärder som berör klimatskärmen  

o Tilläggisolering av fasaden 

o Tilläggsisolering av vindsbjälklagen 

o Byte av fönster. 

• Installationstekniska åtgärder 

o Installering av Wanpan värmesystem ”Heat Enclosure” 

o Installation av takintegrerade solfångare  

Syftet med de studerade åtgärderna är att minska energiförbrukning i byggnaden samt behålla bra 

komfort för boenden.  

7.1 Byggnadstekniska åtgärder som berör klimatskärmen  

7.1.1 Tilläggisolering av ytterväggar 
Vid undersökning av ytterväggen har det märkts att den är för tunn och uppfyller inte dagens krav. Ett 

sätt att begränsa värmeförlusterna kan vara att behålla den befintliga väggen och komplettera den med 

extra mineralullsisolering. Tilläggisoleringen medför att U-värdet blir lägre och lufttätheten blir bättre. 

Väggytorna blir varmare, man kan därför minska inomhustemperaturen utan att komforten försämras. 

Med denna åtgärd räcker gratisvärmen längre eftersom eldningssäsongen förkortas. Åtgärden bör helst 

göras i samband med fasadrenovering. Det finns tre viktiga frågor som bör besvaras innan utförandet 

vilka är: 

- Vilken energibesparing kan fås vid utföring av tilläggsisolering? 

- Vad har den nuvarande fasaden för skick? 

- Motiv till fasadbyte, är det på grund av skador, fukt m.m.? 
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I det undersökta fallet har ytterväggarna betong och tegel som fasadmaterial, men oavsett vilket 

material fasaden har så finns det två sätt att tilläggsisolera: 

- Utvändig tilläggsisolering 

- Invändig tilläggsisolering 

 

Utvändig tilläggsisolering är en vanlig metod som kan göras med mineralull eller cellplast. Den 

ursprungliga ytterväggen blir varmare när isoleringen utförs utvändigt. Detta är effektivare och säkrare 

ur fuktsynpunkt eftersom risken för skadlig kondensation mot det nya fasadskiktet eller i 

värmeisoleringen blir omöjligt. Dessutom avvisas regnfukten av det nya fasadskiktet vilket medför ett 

välfungerande konstruktionssystem (Nevander& Elmarsson 2001) Denna metod kräver montering av 

ny fasadbeklädnad, vilket kostar mycket särskilt om fasaden inte har behov av byte eller renovering. 

Däremot har metoden många fördelar som till exempel högre täthet i huset, högre energivinster och 

längre livstid.  

 

Invändig tilläggsisolering är en vanlig metod som appliceras mest på k-märkta byggnader där det är 

omöjligt att tilläggsisolera fasaderna utvändigt för och samtidigt behålla byggnadens utseende och 

karaktär. Vid invändig tilläggsisolering blir den ursprungliga väggen kallare och får på detta sätt 

medelfukthalt. Det finns även risk för frostskador i fasaden eftersom väggen har högre relativfuktighet 

och inte tål slagregn. Dessutom ökar denna metod inverkan av sköldbryggor. De befintliga 

ytterväggarna består av betongelement med mineralull och har tjocklek cirka 260 mm. Gavlar är 

byggda med ½-sten tegel med luftspalt och mineralull.  

 

Det är viktigt att tänka på konsekvenser av utvändig tilläggsisolering av ytterväggar. De har 

sammanställt i tabellen nedan: 

Tabell 7. Tänkbara konsekvenser som bör beaktas vid utvändig tilläggsisolering 

FÖRDELAR NACKDELAR 

Transmissionsförlusterna minskas Stor investeringskostnad 

Köldbryggor minskas Kräver en noggrann projektering och produktion 

för att undvika fuktskador vid fönsteranslutningar 

Varmare på väggen insida Ej lönsamt om fasaden inte har behov av 

renovering. 

Möjlighet att utföra fönsteråtgärder samtidigt Ändrat utseende av huset. 

Längre livslängd  
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7.1.2 Tilläggsisolering av vindsbjälklag. 
För att skapa lågenergihus måste huset vara väldigt lufttätt. Att tilläggsisolera vinden ger bättre täthet 

särskilt att värmen stiger uppåt. Med extra lösull kan värme förhindras att försvinna ut från huset. I 

den undersökta fallen har vindsbjälklaget inspekteras för att få kännedom om hur tjock isoleringen är i 

nuläget. Enligt bygghandlingarna så står det att den befintliga vinden har tilläggsisolerats före tio år 

sedan. Observationen och mätningen som utförts har visat att tjockleken på isoleringen är cirka 25 cm. 

För att förbättra husets klimatskal bör vindens tjocklek vara mellan 40-50 cm (BRF-energieffektiv, 

2006). Huset har ett låglutande tak, vilket innebär att det finns svårighet att genomföra 

tilläggsisoleringen i praktiken. Det finns ett annat sätt att göra vinden tätare vilket är att spruta in extra 

lösull med cirka 10 cm. 

 

Tabell 8. Tänkbara konsekvenser som bör beaktas vid tilläggsisolering av vindsbjälklaget. 

FÖRDELAR NACKDELAR 

Transmissionsförlusterna minskas  

Köldbryggor minskas Kräver en noggrann projektering och produktion 

för att undvika fuktskador  

Möjlighet att få större plats för fläktar och övriga 

installations komponenter finns. 

Ej lönsamt om taket har inget behov av 

renovering 

Bättre inomhusklimat  

Lägre energibehov  

 

7.1.3 Byte av fönster 
De befintliga fönstren som finns nu i huset är inte energieffektiva, en del fönster är 2-glasfönster som 

troligtvis har ett högt U-värde, vilket betyder att de inte uppfyller dagens krav och ska därför åtgärdas 

enligt företagets åtgärdsprogram. Resten av fönstren är enligt genomförda observationer och 

undersökningar i ganska bra skick. Fönstren är 15 år gamla, men de kommer inte att åtgärdas enligt 

åtgärdsprogrammet. De har troligtvis ett U-värde som ligger mellan 1,8 – 2,0 W/m2K. Ett bra fönster 

har idag U-värde som ligger mellan 0,9-1,2 W/m2K . Enligt kvartersvärden Vincent Cheron så har det 

kommit flera klagomål på att det under vintertiden känns det kallt på fönstrens insida, och även på 

väggens insida. Detta förekommer särskilt när man sitter vid matbordet i köket och beror på kallras. 

Han tycker att klimatskalet är orsaken till att inomhusklimatet känns obehagligt ibland, se tabell 9 som 

visar förhållandet mellan U-värde och invändiga temperaturen som fås vid olika utetemperatur. 

Innetemperaturen ökas med lägre U-värde vilket ökar komforten inomhus.  
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Tabell 9. Glasytans invändiga temperatur vid olika utetemperatur  
Glasets U-värde W/(m2 K) Utetemperatur 

  - 10ºC                                            -20 ºC 
3.0  8.5 4.5 
2.0 12.0 9.5 
1.3 15.0 13.0 
1.0 16.0 15.0 
Att byta till välisolerade och energieffektivare fönster vid ombyggnation bidrar med stora vinster 

eftersom man får: 

• Tätare klimatskal, 

• mindre värmeförluster,  

• mindre risk för drag och kallras, 

• ökad komfort och bättre inomhusmiljö och 

• minskad energikostnader.  

Dessutom kan inomhustemperaturen minskas utan att komforten påverkas eller försämras om man 

byter till energieffektiva fönster, vilket utgör en stor fördel för fastighetsägare när det gäller 

energibesparing.  

Det finns olika sätt att skapa bättre fönster i ett befintligt flerbostadshus: 

• Att byta ut fönstren helt till nya energieffektivare fönster som har ett lågt U-värde. 

• Renovera fönster med energiglas, se figur 31. Bilden 1 visar ett vanligt tvåglasfönster. I bild 2 

byts det innersta glaset till glas med låg emissionsskikt. I bild 3 byts ut det innersta glaset till 

isoleringsglas. Fönstren blir energisnåla utan att behöva byta hela rutorna. Fördelarna är lägre 

investeringskostnad, långsiktig åtgärd, korta pay-off, mindre värmeläckage och kallras.  
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(1)                                                  (2)                                                  (3) 

Figur 31. Bilden visar hur fönstren kan förbättras utan att bytas ut helt (källa: Warfvinge, OH-bild) 

 

Åtgärder som kan göras för att förbättra klimatskalet    U-värde 

Byte av ytterglaset till lågemissionsglas med    1,3 

Byte av alla glas till ny isolerruta med två lågemissionsglas   1,1 

Byte av alla glas till ny isolerruta med två lågemissionsglas varav ett solskyddsglas  1,0 

7.2 Installationstekniska lösningar  

7.2.1 Installering av Wanpan värmesystem 
Det finns möjlighet att skapa bättre komfort och sundare hus genom att montera wanpan värmesystem 

istället för att pumpa ut värmen i rummet från olika typer av radiatorer, där en stor del av värmen 

försvinner genom fönstret. Det traditionella värmesystemet har visat sig ha några funktionella brister i 

form av kalla rum med ojämn temperatur, kalla hörn och kalla fötter. Radiatorn fungerar som en pump 

som alstrar värmen upp i taket. Värmen transporteras därefter till motsatta väggen. Temperaturen 

sjunker och efter detta rör sig luften ner längs väggen och tillbaka till radiatorn. Den lägsta 

temperaturen hamnar tillbaka längs golvet. Därför känns det kallt i både golvet och fötter. 

(dinvvsbutik.se). Figur 19 visar hur de radiatorerna fungerar jämför med Wanpan värmesystemet. 

 

Figur 28. Jämförelse och funktionsförklaring till de olika värmesystemen (källa: wanpan.usa.com, 2 

maj 2010) 

Metoden har två varianter vilka är Elpan och Wanpan. Systemet bygger på 

”värmeomslutningsprincipen” där man får den önskade komforten i rummet genom att skapa balansen 

mellan konvektion och värmestrålningen som alstras av värmepanelerna.  
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Temperaturen i hela rummet blir jämn från golv till tak. Den utförs genom att värmepaneler monteras 

runt rummet som en golvlist. Rören är osynliga jämfört med de traditionella radiatorerna. Allt är gömt 

bakom panelerna, och det enda som behövs är tillförsel av varmvatten per rum. För mer information 

om monteringssättet, se bilaga 6.   

Produkterna är tillgängliga i VVS butiker. Metoden har testats och använts i 27 

länder främst i USA, Danmark, Norge och Sverige, (wanpan-usa.com. 2010) 

Resultatet visar stora fördelar, till exempel: 

• Energibesparing upptill 20-25% 

• Ingen fukt i väggar 

• Drag och kallras elimineras 

• Snabbt styrsystem som är enkelt att hantera  

• Snabb justering av temperaturen 

• Enkel montering 

• Jämn temperaturspridning skapas i hela rummet  

• Fri möblering. 

• Det finns möjlighet att montera elektriska installationer i själva wanpan panelen 

Författaren vill betona att informationen om den här produkten ät baserat på två elektroniska källor 

som tillhör privata företag. Nackdelarna av den här lösningen har därför inte diskuterats i dessa källor 

noga. Så vid val av denna lösning måste tas hänsyn till hur denna produkt fungerar i verkligheten och 

hur väl instämmer de ovanstående fördelarna i praktiken.  

Ekonomiska konsekvenser vid genomföring av denna åtgärd: 

Uppvärmning med Wanpan kostar enligt (dinvvsbutik, 2020) 300-360 kr/m.  

Beräkningsexempel: 

Företaget (dinvvsbutik) har lämnat en tumregel på hur en kostnadsberäkning kan göras, följande 

exempel ger hur man kan räkna priset för ett rum med följande förutsättningar: 

”Rummets area är 12 m², Takhöjd: 2,3 m, alltså rummets volym = 27,6 m³. Värmeåtgången är 25 watt 

/ m³ = 690 watt (27,6*25 watt) 

Figur 29. WanpanVärmepanel, (Källa: 

wanpan-usa.com, hämtat den 2 maj 2010) 

javascript:openPopup(27);�
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Wanpan värmemodul avger 114 watt vid en framloppstemperatur på 66º dvs. 690/114 = 6 m. 

Wanpanpanel + anslutning, hörn och diverse, utan termostat blir tillsammans ca. 2730 kr, bruttopris 

ex. moms 

Kubikmeter priset är 2730 kr./ 27 m³ = 101:- kr / m³ exklusiv moms. Meter priset på värmepanelen är 

356:- kr. for WP10. 

Vid 3 m. WP30 är priset 297:- kr/m. Priserna är bruttoprispris ex. moms” 

Energibesparing: 

Figur 30 visar jämförelse av energiförbrukningen mellan den vanliga metoden och Wanpan/elpan 
metoden. 

Om den årliga värmekostnaden är 25,000 kronor, så blir besparing:  

25, 000 kr. 25 % = 6, 250kr. /år.   

Vid 30 års drift sparas totalt = 187,500 kr. 

 

Figur 30. Jämförelse mellan den vanliga värmesystem och Wanpan värmesystemet när det gäller 
energiförbrukning (källa: wanpan.usa.com, 2 maj 2010) 

7.2.2 Solfångare  
Solenergi är en gratis, miljövänlig och förnybar energikälla som kan utnyttjas för att få ner 

energikostnader i byggnader. I Sverige installeras cirka 2000 solvärmesystem per år (svensk solenergi, 

3 maj 2010). De flesta är installerade i småhus, men det finns också många solvärmesystem som har 

tillämpats i anslutning till flerbostadshus i södra Sverige. Att applicera ett solvärmesystem vid 

renovering av flerbostadshus ger många fördelar gällande energi, eftersom solvärme täcker en stor del 

av husets värmebehov och den minskar köpt energi till varmvatten. Solvärmetillämpningen kan vara 

lönsam om det finns behov av att byta ut eller åtgärda en del av fasad – och/ eller takkonstruktionen 

eller om renoveringen omfattar renovering av värme- och ventilations-, eller tappvarmvattensystem. 
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Solfångare kan användas för att värma varmvatten under sommarhalvåret, men det finns möjlighet att 

få samma effekt och uppvärmning under vår och höst om man väljer kombisystem Det sist nämnda 

består av en solfångare, rörledningssystem med pump, en ackumulatortank samt ett reglersystem. 

(energimyndigheten, 3 maj 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Principskiss av vattenbaserad solfångaranläggning,( Källa: Byggnadsintegrerade 

solfångare, s. 5,1997 ) 

En solfångare kan användas för att värma upp tappvarmvatten. Den bör dimensioneras för att täcka 

cirka 40 % av det årliga värmebehovet för tappvarmvatten. Det finns möjlighet att ansöka om 

solvärmebidrag hos länsstyrelse vid installering av solvärmeanläggning i flerbostadshus. Investeringen 

är relativt stor, men driftskostnaderna är mycket små jämfört med andra uppvärmningssystem. Den 

kräver lite skötsel och underhåll vilket medför att dess livstid är lång cirka 20 år. Man får den önskade 

effekten av solvärmesystemet om den utformas på ett rätt sätt från början, då undviks driftsstörningar 

under brukstiden.  

Tabell 6. Uppskattning solfångararea och värmelager per lägenhet i flerbostadshus. (Källa: BRF 

energieffektiv- handbok för bostadsrättsföreningar, 2006) 

 Varmvattensystem Kombisystem 
Solfångararea 3-4 m2 

 
5-8 m2 
 

Ackumulator 200-300 liter 
 

300-500 liter 
 

 
I västerås har solfångarsystemet inte installerats eller prövats vid ombyggnad av flerbostadshus än, 

men däremot har solceller monterats på en ny skolbyggnad som ligger i Bjurhovda. Energirådgivare 

Nils Karlsson tycker att solvärmelösningar är olönsamma eftersom det krävs en stora investeringar och 
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de har i de flesta fall en lång återbetalningstid, vilket gör att byggherrarna avstår från denna lösningen. 

Flerbostadshuset som undersökts i denna rapport kan ha en solfångare som komplement.  
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8. ENERGIBERÄKNINGAR 
I detta kapitel redovisas en handberäkning av byggnadens energibalans i siffror. Första delen visar 

beräkningar av energibehovet före ombyggnation. Andra delen visar hur energibehovet minskas efter 

ombyggnation. 

8.1 Byggnadens energiprestanda i nuläge  
Enligt energideklaration så är energiförbrukningen för byggnaden idag 172 kWh/m2, år exklusive 

hushållsel. Med de åtgärder som företaget ska vidta kommer energiförbrukning ner till 122 kWh/m2, år 

exklusive hushållsel, vilket betyder en energibesparing på cirka 30 %. Åtgärderna är inte tillräckliga 

för att företaget ska uppnå BBR:s krav för energihushållning som är 110 kWh/ m2, år

• Förbättrad ventilation: genom installering av FTX- system, till- och frånluftsventilation med 

värmeväxling kommer att sparas 41 kWh/m2     

 som gäller vid 

nybyggnation av bostäder. 

De åtgärder som har betydelse för minskning av energiförbrukning är följande: 

• Nya energimärkta vitvaror i köket som är energisnålare än de gamla. De minskar behov av 

hushållsel.  

• Nya lågenergiarmaturer i lägenheter som minskar behov av hushållsel. 

• Nya fläktar och armaturer i trapphuset minskar behov av fastighetsel 

• Individuell varmvattenmätning påverkar effektivt energibesparing 

För byggnaden med fastighetsbeteckning Skultunaby 1:130 har det gjorts en energideklaration. I den 

ingår följande viktiga indata: 

Värden för inmatning i E-nyckeln 

Fastighetsel   31 266 kWh 

VS  363 815 kWh 

8.2 Strategin vid beräkning av energibehov 

Energiberäkningar i den här rapporten har utförts för hand med hjälp av ekvationer som beskrivs i kap 

4. För att kunna utföra energiberäkningar för det utvalda objektet krävs ett noggrant medvetande om 

byggnadsdelarnas areor, det vill säga ytterväggar, fönster, golv och tak samt U-värden av befintliga 

byggnadsdelarna. Energibalansberäkningar utgör grunden till det fortsatta arbetet och kommer att 

utföras med gradtimmarmetod. Så här  

Steg 1: Samtliga areor för olika byggnadsdelarna har räknats och tagit fram. En sammanställning av 

alla U-värde för befintliga byggnadsdelar har gjorts. För att se hur U-värden har tagits fram se avsnitt 

2.3.5 och bilaga 2. Därefter har transmissionsförlusterna räknats fram (U·A). allt har skrivits i en 

tabell, se tabell 3. Den sista kolumnen i tabellen visar potentialen för energibesparing genom 

tilläggsisolering av olika byggnadsdelar.  
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Steg 2. En kartläggning av byggnadens ventilationsförluster har beräknats. I beräkningar ingår 

luftläckageförluster. Luftläckningen är den mesta osäkra faktorn och har därför gjorts tre alternativ på 

luftläckningen, men till slut valdes alternativ 3 som är rimligast i detta fall.  

Steg 3. Byggnadens specifika värmeeffektförluster har beräknats med hjälp av de två siffervärden som 

innefattar totala transmissionsförlusterna och totala specifika ventilationsförluster. 

 Qtot = m·Cp + ∑ (U · A)  

Både byggnadens energibehov för aktiv uppvärmning och dimensionerade effektbehov för aktiv 

uppvärmning ökar i princip linjärt med byggnadens specifika värmeeffektförluster. 

8.3 Byggnadsförutsättningar  
Tabell 2. Sammanfattning av indata som berör hus C i Skultuna 

 

8.4 Energiförluster  

8.4.1 beräkning av transmissionsförluster  
Beräkningen av transmittionsförlusterna omfattar inte källarplanen.   

Tabell 3. Specifika transmissionsförluster för hus C i Skultuna fördelade på olika byggnadsdelar 

Byggnadsdel U-värde (W/m2 C) Area, m2 U∙A (W/˚C) Andel, % 

Yttervägg 1(lång sida) 0,336  815 273,8 11 

Yttervägg 2 (gavel vägg) 0,330 185 61 2,5 

2-glas fönster 3,0 57,6 172,8 7,2 

3-glasfönster 1,8 134,4 241,9 10,0 

Tak 0,2 612 122,4 5,0 

Golv 0,3 612 183,6 7,6 

Ytterdörrar 2,0 34,5 69 2,8 

Summor 0,458 2 450,5 1 124,5  46,8 

 

Antal lägenheter (st.) 28 Bjälklagshöjd (m) 0,15  

Bruksarea (m2) 1836 Rumshöjd (m) 2,5  

Nettoarea (m2) 1 574,3 Antal våningar(st.) 3 

Boarea (m2) 1816 Invändig volym (m3) 5 737,5  

Lokalarea (m2) 20,0   

Uppvärmd area (m2) 2295   

Luftläckage (l/s, m2) 0,40   
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Figur 29 . Procentuell fördelning av transmissionsförlusterna över byggnadsdelar 

 

Normens krav på U-medelvärde enligt byggregler uppfylls endast om det genomsnittliga U-värdet för 
byggnaden inte överstiger Um, krav 

Um, krav = 0,18 + 0,95 · Af / Aom   för bostäder (11) 

Af = Arean av fönster och dörrar, dock max 18 % av uppvärmd area 

Um, krav 

Detta innebär att byggnaden inte 

8.4.2 Ventilationsförluster  

uppfyller delkrav på värmeisoleringen.   

Ventilationsförlusterna innefattar även luftläckageförlusterna, det vill säga infiltration.  

Det totala luftflödet för hela byggnaden är: 1836 · 0,40 l/s = 734 l/s  

Omvandling från volymflöde m3/h till massflöde i kg/s: 1 𝑚𝑚3 /ℎ
3600  𝑠𝑠/ℎ

×  1,2 kg
m3

 =  1
3000

 kg
s

 

Qvent = 0,734 · 1,20 · 1010 = 890 W/˚C 

Qläckage= 0,05·5734,5·1,2 ·1010/3600 = 

Alt 2: 890+193+1124, 5 = 2 207 W/ºC 

96,6 W/ºC 

De totala värmeförlusterna från byggnaden kan analyseras med ekvation (1), se kap. 2.3: 

Alt 1: 890+96, 6 +1124, 5 = 2111W/ºC 
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Alt 3: 890+386+1124,5= 2 400 W/ºC 

För en äldre orenoverad byggnad med otäta fönster kan luftläckningen antas motsvarar 0,2 oms/h

Värmeförlust 

. här 

väljs alternativ 3.  

Tabell 4. Specifika värmeeffektförluster för hus C i Skultuna fördelade på transmission, ventilation 
och luftläckning 

Specifik förlust (W/ºC) Andel, % 

Transmission 1 124,5 47 

Mekanisk ventilation 890 37 

Alt 1. Luftläckning (0,05 oms/h) 96,6 4,5 

Alt 2. Luftläckning (0,10 oms/h) 193 8,7 

Alt 3. Luftläckning (0,20 oms/h) 386 16,0 

 

8.4.3 Värmetillskott- Gratisvärme   
Passivuppvärmning under uppvärmningssäsongen innefattar passivvärme från hushållsel, 

varmvattenberedning, personvärme och solinstrålning. En del av indata som beskrivs nedan är baserad 

på rapporten ”Indata för energiberäkningar i kontor och småhus, 2007” 

Personvärme     80 W/ person.  

Hushållsel    2500 kWh+800 kWh per person 

Solinstrålning     1500 kWh/år, (Hamrin 1996) 

Genomsnittlig temperaturhöjning har uppskattats till 16000 W   

16000 W/2400W/ºC ≈7,0 ºC 

Tg = 20-7= 13 ºC 

Uppvärmningssäsong: 6400 h som motsvarar 9 månader (avlästs från ett varaktighetsdiagram för 
utetemperaturen som gäller med årets normaltemperatur 6 ºC, se bilaga 4 ). 

Energibehov för aktiv uppvärmning blir: 

E= 2,400 (kW/ºC) * 70900(°Ch/år)= 170160 kWh/år  
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8. 5 Konvertering till lågenergihus  
Här nedan sammanställs flera tabeller som redovisar förändringen av transmissionsförlusterna vid val 
av olika alternativ. I slutet bestäms ett enda alternativ ” som är bäst” och redovisas i en tabell. 

 
Tabell 5. Transmissionsförlusternas förändring vid tilläggsisolering av yttervägg 1 

Tilläggsisolering av 

yttervägg 1 

U-värde (W/m2 

ºC) 

Area, m2 U∙A (W/˚C) Andel, % 

Ingen åtgärd 0,336  815 274 11,4 

50 mm 0,224 815 183 7,6 

100 mm 0,171 815 139 5,8 

150 mm 0,138 815 113 4,7 

 

 

 
Figur 30 . Förhållandet mellan U-värde och isoleringstjocklek. 

 

Tabell 6. Transmissionsförlusternas förändring vid olika tilläggsisolering av yttervägg 2 

Tilläggsisolering av 

gavelväggen 

U-värde (W/m2 

C) 

Area, m2 U∙A (W/˚C) Andel, % 

Ingen åtgärd 0,330 185 61 2,5 

50 mm 0,216 185 40 1,7 

100 mm 0,166 185 31 1,3 

150 mm 0,135 185 25 1,0 
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Tabell 7. Transmissionsförlusternas förändring vid tilläggsisolering av vindsbjälklaget 

Åtgärd U-värde (W/m2 C) Area, m2 U∙A (W/˚C) Andel, % 

Ingen åtgärd 0,2 612 122,4 5,8 

100 mm 0,1 612 61,2 2,9 

 

Tabell 8 . Transmissionsförlusternas förändring för tänkta åtgärder för fönster 

Åtgärdsförslag U-värde 

(W/m2 C) 

Area, m2 U·A 

(W/˚C) 

Andel, % 

Ingen åtgärd 1,8 134 242 10 

Byte av ytterglaset till LE 1,3 134 175 7,3 

Byte av alla glas till ny isolerruta med två 

lågemissionsglas 

1,1 134 148 6,2 

Byte av alla glas till ny isolerruta med två 

lågemissionsglas  

1,0 134 134 5,6 

 

Om huset ska byggas om till ett lågenergihus bör bästa alternativ väljas enligt tabell 11. 

Tabell 9. Transmissionsförluterna fördelning efter ombyggnad 

Byggnadsdel U-värde (W/m2 C) Area, m2 U∙A (W/˚C) Andel, % 

Yttervägg 1(lång sida) 0,138 815 112,6 4,7 

Yttervägg 2 (gavel vägg) 0,135 185 25 1,0 

2-glas fönster 1,0 57,6 57,6 2,4 

3-glasfönster 1,0 134 134 5,6 

Tak 0,1 612 61,2 2,6 

Golv 0,3 612 184 7,6 

Ytterdörrar 0,1 34,5 3,45 0,14 

Summor 0,235 2 450 578 24,0 

 
Qtot = 96, 6+890+578 = 1564 (W/˚C) 

16000W/1564 W/˚C =10˚C  

Tg = 20-10= 10 ºC 

Uppvärmningssäsong 5200h vilket motsvarar 7 månader, (se bilaga 4) 

Energibehovet för aktiv uppvärmning blir: 

E= 1,564·53600 = 83830 kWh/år

 Specifik energianvändning för aktiv uppvärmning = 83830/2295 = 36,5 kWh/år, m2 
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 Specifik energianvändning för fastighetsel = 31 266/2295 = 13,6 kWh/ m2, år 

 Specifik energianvändning för tappvarmvatten (40 % av VS, se kap 8.1) = 145 526/2295 = 

63,4 kWh/ m2, år 

Totala energianvändning Qtot = 113  kWh/ m2, år 

Det här är besparingen 113 kWh/ m2, år * 2295 m2 = 259 335kWh/år 

Den totala besparingen i (kr/år) blir = 259 335 kWh/år * 0,45 kr/kWh = 116 700 kr/år 
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8.6 Resultatet av energiberäkningar 
Tabell 10. En sammanställning av specifika transmissionsförluster före och efter konvertering till 

”lågenergihus” för hus C i Skultuna. 

Byggnadsdel U-värde Area U·A Andel, % 

Före  Efter  Före  Efter  Före  Efter  

Yttervägg 1(lång 

sida) 

0,336 0,138 815 274 112,6 11 4,7 

Yttervägg 2 

(gavel vägg) 

0,330 0,135 185 61 25 2,5 1,0 

2-glas fönster 3,0 1,0 57,6 173 57,6 7,2 2,4 

3-glasfönster 1,8 1,0 134 242 134 10,0 5,6 

Tak 0,2 0,1 612 122 61,2 5,0 2,6 

Golv 0,3 0,3 612 184 184 7,6 7,6 

Ytterdörrar 2,0 0,1 34,5 69 3,45 2,8 0,14 

Summor 0,46 0,24 2 450 1 124  578 46,8 24,0 

 
Tabell 11. Sammanställning av några nyckeltal före och efter konvertering till ”lågenergihus” för hus 

C i Skultuna. 

 16000 W passivvärme i genomsnitt 

 Före  Efter  

Gränstemperatur 13˚C 10 ˚C 

Uppvärmningssäsong 9 månader                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         7 månader 

Energibehov för aktiv uppvärmning 170 160 kWh/år 83 830 kWh/år 

 

8.7 Felkällor  
Energiberäkningarna som utförts i denna rapport innefattar många osäkra källor vilka är: 

• Hur stor byggnadens termiska tröghet  

• Hur stor luftläckningen är i praktiken 

• Hur stora frånluftsflödena i praktiken 

• Transmissionsförlusterna kan avvika i hög grad från beräknade värden på grund av 
köldbryggor (dolda konstruktiva köldbryggor till exempel) 

• U-värden av befintliga byggnadsdelarna kan variera och avvika från beräknade värden. 
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8.8 Energibesparing av en ombyggnadsåtgärd 
Här kommer en sammanställning av energibesparing för varje åtgärd. Det energipriset som har använts 

i dessa beräkningar är fjärrvärmepriset (0,45 kr/kWh). Innetemperatur är 21 ˚C.  

Tabell 12. Tilläggsisolering yttervägg 1  

Tjocklek 

(mm) 

Uefter 

(W/m2 C) 

A 

(m2) 

U·A 

(W/˚C) 

QTOT 

(kW/˚C) 

Tg 

(˚C) 

Gt 

(˚Ch/år) 

E, 

(kWh/år) 

E, 

(kr/år) 

50 0,22 815 183 1,12 ≈ 7 38 400 3129 1400 

100 0,17 815 139 1,13 ≈ 6 33 900 4420 1990 

150 0,14 815 113 1,01 ≈ 5 29 700 4840 2178 

 

Tabell 13. Tilläggsisolering yttervägg 2 (gavelvägg)  

Tjocklek 

(mm) 

Uefter 

(W/m2 C) 

A 

(m2) 

U·A 

(W/˚C) 

QTOT 

(kW/˚C) 

Tg 

(˚C) 

Gt 

(˚Ch/år) 

E, 

(kWh/år) 

E, 

(kr/år) 

50 0,22 185 40 1,03 ≈ 5 29 700 604 272 

100 0,17 185 31 1,02 ≈ 5 29700 879 396 

150 0,14 185 25 1,01 ≈ 5 29700 1099 495 

 

Tabell 14. Tilläggsisolering av vinden  

Tjocklek 

(mm) 

Uefter 

(W/m2 C) 

A 

(m2) 

U·A 

(W/˚C) 

QTOT 

(kW/˚C) 

Tg 

(˚C) 

Gt 

(˚Ch/år) 

E, 

(kWh/år) 

E, 

(kr/år) 

100 0,1 612 61 1,05 ≈ 6 33 900 2075 934 

 

 
Tabell 15. Byte, eller renovering av fönster  

Åtgärd 

 

Uefter 

(W/m2 C) 

A 

(m2) 

U·A 

(W/˚C) 

QTOT 

(kW/˚C) 

Tg 

(˚C) 

Gt 

(˚Ch/år) 

E, 

(kWh/år) 

E, 

(kr/år) 

Byte 1,0 192 192 1,18 ≈ 7 38 400 5898 2654 

renovering 1,2 192 230 1,22 ≈ 8 43 200 4976 2239 
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9. Ekonomisk bedömning av besparingsåtgärder   

I detta kapitel kommer att definieras två olika investeringsmetoder. Därefter kommer de att tillämpa 

LCC på de studerade åtgärder för att se hur lönsamma de är. Denna beräkning är översiktlig och    

9.1 Pay-back metod (Pay- off) 

Det enklaste sättet att undersöka om en investering är lönsam är att analysera hur lång tid det tar för 

investeringen att återbetala det kostnad som satsats. Ju kortare tid desto lönsammare investeringen är. 

Metoden är i flesta fall olämplig för fastighetsinvestering som ofta är långsiktiga med stora 

betalningsströmmar långt in i framtiden. Pay- back metoden tar inte hänsyn till förändrade energipriser 

och räntan och kan därför betraktas som en osäker metod att göra en kalkylanalys på, men det kan vara 

bra att börja med den räkna på den metoden för att sammanställ en prioriteringsplan av framtagna 

besparingsåtgärder 

Pay-off skala 

Kort   1-3 år 

Kort/Medel   3-6 år 

Medel   6-10 år 

Lång   ≥10 år 

 

Återbetalningstid = Grundinvestering / Årligt kostnadsbesparing pga. Åtgärden 

Grundinvestering: omfattar alla utbetalningar och inträffar vid tidpunkt 0. 

      9.2 LCC metod 
 Det är viktigt att kontrollera om en energieffektiviseringsåtgärd är lönsam eller inte. Detta kan göras 

genom att upprätta en förenklad LCC (Life Cycle Cost) eller livslängdkostnad. LCC- metoden används 

som ett underlag för avvägningar och val mellan olika alternativ.  Det är ett sätt att göra en optimal 

investering sett över produktens livslängd. 

Principen med denna metod går ut på att alla in- och utbetalningar diskonteras till samma tidpunkt för 

grundinvestering. Omräkningen sker till den valda kalkylräntan. Om nuvärdet av 

inbetalningsöverskottet överstiger grundinvesteringen blir alternativet lönsam. En tabell har använts 

för att genomföra denna beräkningar. 

Livscykelkostnaden beräknas sedan enligt formeln: 

LCCtot = investering + LCCenergi + LCCunderhåll  

LCCenergi = årlig energikostnad · nuvärdesfaktorn 

LCCunderhåll = årlig underhållskostnad · nuvärdesfaktorn 
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Tabell 16. Ekonomiska förutsättningar som används vid LCC-kalkyl 

Kalkylränta  5,0 % 

Årlig inflation 2 % 

Real kalkylränta  3 % 

Årlig energiprisökning 3% 

Restvärde 0 

Formeln:   (1-1+r)-n / r 

Dagens energipris  El : 1,20 kr,  Fjärrvärme: 0,45 kr 

Livslängd  20 år 

 

Investeringskostnad vid tilläggsisolering av yttervägg 1 

Sandwisch betongvägg, tilläggsisoleras 1340 kr/m2 exkl. moms 

Sandwisch betongvägg, tilläggsisoleras 1877 kr/m2 (inkl. moms + byggherre kostand) 

Total kostand för yttervägg 1  1 530 000 kr. 

Tabell 17. LCC-beräkninga för yttervägg 1 

Energibesparing kr/år 10 år 20 år 30 år 

1400 kr/år -1,52 -1,51 -1,50 

1990 kr/år -1,51 -1,50 -1,46 

2178 -1,51 -1,49 -1,48 

 Exempel på hur beräkningar utfört: 

LCC = -1.53 Mkr + (1400· 8,5302)+ 0 = -1,52 Mkr  

 
Tilläggsisolering av yttervägg 2 (Gavelvägg) 

Yttervägg med fasadtegel, tilläggsisoleras  1560 kr/m2 exkl. moms 

Yttervägg med fasadtegel, tilläggsisoleras  2184 kr/m2 (inkl. moms + byggherre kostand) 

Total kostand för yttervägg 2  404 040 kr. 
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Tabell 18. LCC-beräkninga för yttervägg 2 (Gavelvägg) 

Energibesparing kr/år 10 år 20 år 30 år 

272 -403 tkr -400 tkr -399 tkr 

396 -401 tkr -398 tkr -396 tkr 

495 -400 tkr -397 tkr -394 tkr 

 

Tilläggsisolering av vinsbjälklag 

Befintlig lättbetongtak tilläggsisoleras 524 kr/m2 exkl. moms 

Befintlig lättbetongtak tilläggsisoleras 733 kr/m2 (inkl. moms + byggherre kostand) 

Total kostnad    448963 kr 

Tabell 19. LCC-beräkninga för vindsbjälklag 

Energibesparing kr/år 10 år 20 år 30 år 

934 -441 -435 -431 

Byte av fönster / renovering 

Nya energieffektiva fönster   4000 kr / fönster (1,2 m2) 

Total kostnad   660 800 kr (inkl. moms + byggherre kostand) 

Renovering av fönster   2000 kr  

Total kostnad   330 400 kr (inkl. moms + byggherre kostand) 

Tabell 20. LCC-beräkninga för fönsterbyte och renovering 

Energibesparing kr/år 10 år 20 år 30 år 

2654 -638 -621 -609 

2239 -311 -297 -287 
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10. Diskussion och slutsatser 

 Energieffektivisering kommer att vara framtidens viktigaste miljöfråga särskilt på grund av att det 

finns hundratusental orenoverade lägenheter som läcker onödig energi.  De befintliga byggnaderna 

uppfyller inte dagens krav när det gäller energiförbrukning som ligger enligt BBR på 110 kWh/år. 

Fastigheten som har undersökts i denna rapport är ett typiskt exempel på en sådan hustyp som har ett 

otätt klimatskal och dåligt ventilationssystem. Det finns många fördelar med att energi effektivisera de 

befintliga byggnaderna för miljön och ekonomin. Miljön vinner mest på att minska 

energianvändningen vilket leder till minskat koldioxidutsläpp. Genom att välja de bästa tekniska 

lösningar som ger mindre energikostnader sparar fastighetsbolagen både energi och pengar särskilt att 

energikostnaderna ökar. Driftskostnaderna blir också mindre i framtiden vilket är skälet till varför 

fastighetsbolagen bör satsa mera på energieffektivisering 

Det finns många möjliga åtgärder att införa för att minska energianvändningen i flerbostadshus, men 

vilken som är lönsammast och effektivast beror på vilka förutsättningar byggnaden har och hur väl 

förberedd fastighetsägaren är för att genomföra de åtgärderna. Med Mimers åtgärdsprogram kommer 

energianvändningen att minskas från 172 kWh/år, m2 till 122 kWh/år, m2.  

En kartläggning av byggnadens energibalans i nuläge har gjorts och resultatet visar att 

transmissionsförlusterna står för 47 % och ventilationsförlusterna står för 53 % av de totala 

energiförlusterna. Energiberäkningar i kap 8 visar vidare att byggnadens Umedel spelar stor roll när det 

gäller energiförbrukning. Ju lägre Umedel desto lägre energiförbrukningen är. Med de åtgärder som 

föreslås i kap 7 framgår att Umedel minskat från 0,46 till 0,24 W/m2 ˚C. Byggnadens totala 

transmissionsförluster har därmed minskat från 1124 till 578 W/ºC . Resultatet visar att byte till nya 

fönster med U-värde på 1,0 W/m2 ˚C skulle sänka byggnadens transmissionsförluster från 415 till 192 

W/ºC. De ytterligare åtgärderna som har redovisats visar att den totala energibesparingen blir 259 335 

kWh/år det vill säga att man kan spara 116 700

 

 kr/år med de rekommenderade åtgärderna  

Att ändra på klimatskalet är ett stort och dyrbart ingrepp. Att tilläggsisolera gavlarna och taket ger 

bättre komfort för hela huset eftersom de lägenheterna som ligger vid gavelfasaden är kallaste och med 

en välisolerad gavelfasad och vindsbjälklag minskas transmissionsförlusterna och detta ger en jämn 

temperatur i hela byggnaden samt minskar framledningstemperatur på radiatorer. Detta kan ge 

möjlighet till att minska innetemperaturen med cirka en grad utan att försämra komforten. För varje 

minskning av en grad innetemperatur sparas cirka 5 % av det totala energibehovet. Att tilläggsisolera 

den långa sidan av ytterväggen är olönsamt och inte lika effektivt som tilläggsisolering av gavlar och 

vinden. 
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Installering av Wanpan i lägenheterna är en intressant lösning, men denna åtgärd har inte använts i 

stort utsträckning i Sverige, vilket gör det svårare att bedöma hur lönsam och effektiv den är i 

praktiken, men jag tycker att fastighetsbolagen måste ta initiativ och våga prova nya tekniska 

lösningar i en liten omfattning för att prova lönsamheten och bedöma funktionellt hur produkten 

fungerar och göra en jämförelse mellan den lösningen och det traditionella systemet. Den kanske kan 

öppna nya vägar för energieffektivisering.  

 

Solfångare är en av de åtgärder som kräver stor grundinvestering. Den har inte mycket tillämpats i vid 

renovering av flerbostadshus i Västerås enlig Nils Karlsson, men jag tror att om prisen på 

solanläggningen minskar och om Mälarenergi erbjuder rörlig pris på fjärrvärme så kommer kanske fler 

fastighetsbolag att ta det steget vid nybyggnation och ombyggnation.  

 

 

 

Författarens Slutsatser 

Att minska energianvändningen i befintlig byggnad kräver både enkla och svåra åtgärder, men det är 

inte svårt att spara energi i dem. 

Att bygga om en befintlig byggnad till en passivhusstandard är omöjlig ur tekniskt synvinkel, 

Att skapa ett lågenergihus vid ombyggnad är möjlig om ytterligare åtgärder än de som 

rekommenderats utförs särskilt när det gäller källarplanen och elförbrukning. 

 Det finns både tekniska och ekonomiska svårigheter som förhindrar att uppnå kravet för lågenergihus 

som ligger mellan (70-90 kWh/m2, år). 

 Den ekonomiska bedömningen som har utförts i denna rapport visar att föreslagna åtgärder är inte 

försvarbara, Jag kan säga generellt att det är svårt men inte omöjligt att skapa både lågenergihus och 

kostandseffektiv hus vid ombyggnad!   
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10.1 Förslag till fortsatta studier 
Energieffektivisering är ett stort ämne. Det finns ytterligare åtgärder som inte har tagits upp i denna 

rapport och som har stort betydelse för energieffektivisering. Författaren lämnar följande förslag till 

fortsatta studier: 

 

• Vad kan ytterligare göras för att minska elförbrukning i befintliga byggnader i samband med 

ombyggnation? 

• Fördelar och nackdelar men WANPAN värmesystem? – hur fungerar den i praktiken? 

 

 

  

  



Energieffektivisering av befintliga byggnader – Möjligheter för Mimer att skapa lågenergihus vid 
ombyggnation  

  

78 
 

Referenser 

Tryckta källor 
Arkivritningar, bygghandlingar och åtgärdsprogram, Kvarnbacka i Skultuna, Mimer (CD-ROM)  

Björk, C., Kallstenius & Reppen L. (2003) Så byggdes husen 1880-2000. Femte upplagan, Stockholm: 
Ljunglöfs Offset AB.  

Boverket, (2009), Allmänna råd om ändring av byggnad, BÄR, Tabergs Tryckeri AB, Jönköping. 
 
Dalenbäck, J. (1998) Byggnadsintegrerade solfångare – tillämpningar vid byggnadsrenovering, 
Byggforkningsrådet, Stockholm 
 
Ekelin, S., Landfors K & Andersson, C., 2006, BRF- energieffektiv, handbok för 
bostadsrättsföreningar. Första upplagan, energikontoret region Stockholm & energimyndigheten 
 
Förfrågningsunderlag, Kvarteret Berggrottan i Västerås, Mimer, 2009. (CD-ROM) 

Hamrin, G, (2003) Byggteknik Del B: Byggnadsfysik, Göteborg. 

Harrysson, C (2010). Variationer i energianvändning och innemiljökvalitet hos flerbostadshus med 
olika tekniska lösningar, Bygg & Teknik. Nr 2/10.  

Hedström, K (1996). Kalkylhandbok för fastighetsföretaget, Svenska kommunförbundet. Stockholm  

Kellner, J & Stålbom, G (2000), Byggande och miljö, Stockholm. 

”Mimer bygger kloka hus i Kvarteret Berggrottan”, (2010). Broschyr. Mimer, Västerås  

Nevander, L & Elmarsson, B. (2001), Fukt handbok, praktik och teori, Elanders Svenskt Tryck AB, 
Stockholm. 

Rienecker, Lotte & Jorgensen, P.( 2008), Att skriva en bra uppsats, Andra upplagan, Liber  

Robertsson, S. (2002) Fem pelare – en vägledning för god byggnadsvård. Stockholm, 
Riksantikvarieämbetet.  

Roots, P. Spets, K. & Öman, R, (2009). Förslag på energikrav för nya bostäder, Bygg & Teknik. Nr 
2/09.  

Sagström, R. (1995) Handbok 3, VVS installationer, Svenskt tryck AB, Stockholm 

Tolstoy, N. Giselsson, S. mfl. Byggnaders energianvändning, teknisk status och innemiljö, Bygg & 
teknik. Nr. 8/09 

”Välisolerade fönster bidrar till bättre miljö”. 2000. Broschyr ET 14:2000. LIP- kansliet och 
Energimyndigheten, Eskilstuna 

Warfvinge, C. Energi och byggnader, miljö och pengar.(2006). OH-material. Lund 

Wall, M. (2008). Lågenergihus – en flora av begrepp, VVS-Forum april 2008 

Wengholt, H. 2007. Passivhusen blir fler, Sundolitt pressen. Nr 1/07 



Energieffektivisering av befintliga byggnader – Möjligheter för Mimer att skapa lågenergihus vid 
ombyggnation  

  

79 
 

Wikells, sektionsfakta – ROT 09/10, Wikells byggberäkningar AB. 

Rapporter från Internet 
Boverket. (2008), Hälften bort! Energieffektivisering i befintlig bebyggelse. Finns att hämta på: 
www.boverket.se sökord: ”energieffektivisering”. Hämtat 17 feb.2010 

Carlsson, P, ACC, Nikolaj Tolstoy, WSP & Per Levin, Carl Bro, Energideklarering av 
bostadsbyggnader – Delområde: Klimatskärm, Tillgänglig på Internet: 
http://www.energiradgivarna.com/siteadmin/upload/pdfarkiv/delrapport_klimatskarm.pdf, (hämtat den 
16 mars 2010) 

Nilsson, P, Byggnaden – ”klimatskärmen” . Fastighetsägarna, Stockholm. Tillgänglig på Internet: 
www.fastighetsagarna.se hämtat den 3 mars 2010 

Regeringskansliet (2006), Nationellt program för energieffektivisering och energismart byggande. 
Näringsdepartementet. Tillgänglig på Internet:  
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/07/74/ffa4e648.pdf, (hämtat feb. 2010)  
 

Internetkällor 
Bo bättre  
 http://www.bobattre.se/TemaEnergiSpara.asp?Page=P03 hämtat den 10 maj 2010 
Boverket Åtgärder för energieffektivisering i bebyggelsen 
 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/atgarder_for_okad

_energieffektivisering_i_bebyggelsen.pdf , hämtat den 17 feb. 2010. 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Boverkets-
andringsrad-BAR/ hämtat den 31 mars 2010 

 Indata för energiberäkningar i kontor och småhus, 2007 
 www.boverket.se/.../Indata_for_energiberakning_i_kontor_och_smahus.pdf, 15 maj 

2010  
Dinvvsbutik   

 
 http://www.dinvvsbutik.se/includes/sts_templates/index.php_2531_2545/montering

sinstructioner_wanpan.pdf, hämtat den 2 maj 2010 
http://www.dinvvsbutik.se/includes/sts_templates/index.php_2531_2545/produktbl
ad_uppslag.pdf, hämtad den 2 maj 2010 

Ekonomifakta Energianvändning i bebyggelsesektorn 

 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energibalans/Energianvandning-i-
bebyggelsesektorn/?from1342=1990&to1342=2008 , hämtat  mars 2010 

ELPAN-WANPAN  
 http://www.wanpan-usa.com/?heatenc, hämtat den 2 maj 2010  
Energihandbok  
 http://energihandbok.se/x/a/i/10246/Livscykelkostnad.html , hämtat 22 maj 2010 

Energikunskap  Energi i Sverige 
 http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energi-i-

Sverige/Energianvandning-per-sektor/ , hämtat den 15 mars 2010 

Energimyndigheten  Energiläget 2009 
 http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Ny-publikation-Energilaget-

2009/ , hämtat den 29 mars 2010 

http://www.boverket.se/�
http://www.energiradgivarna.com/siteadmin/upload/pdfarkiv/delrapport_klimatskarm.pdf�
http://www.fastighetsagarna.se/�
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/07/74/ffa4e648.pdf�
http://www.bobattre.se/TemaEnergiSpara.asp?Page=P03�
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/atgarder_for_okad_energieffektivisering_i_bebyggelsen.pdf�
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2005/atgarder_for_okad_energieffektivisering_i_bebyggelsen.pdf�
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Boverkets-andringsrad-BAR/�
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Andra-och-bygga-till/Boverkets-andringsrad-BAR/�
http://www.boverket.se/.../Indata_for_energiberakning_i_kontor_och_smahus.pdf�
http://www.dinvvsbutik.se/includes/sts_templates/index.php_2531_2545/monteringsinstructioner_wanpan.pdf�
http://www.dinvvsbutik.se/includes/sts_templates/index.php_2531_2545/monteringsinstructioner_wanpan.pdf�
http://www.dinvvsbutik.se/includes/sts_templates/index.php_2531_2545/produktblad_uppslag.pdf�
http://www.dinvvsbutik.se/includes/sts_templates/index.php_2531_2545/produktblad_uppslag.pdf�
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energibalans/Energianvandning-i-bebyggelsesektorn/?from1342=1990&to1342=2008�
http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Energi/Energibalans/Energianvandning-i-bebyggelsesektorn/?from1342=1990&to1342=2008�
http://www.wanpan-usa.com/?heatenc�
http://energihandbok.se/x/a/i/10246/Livscykelkostnad.html�
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energi-i-Sverige/Energianvandning-per-sektor/�
http://www.energikunskap.se/sv/FAKTABASEN/Energi-i-Sverige/Energianvandning-per-sektor/�
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Ny-publikation-Energilaget-2009/�
http://www.energimyndigheten.se/sv/Press/Nyheter/Ny-publikation-Energilaget-2009/�


Energieffektivisering av befintliga byggnader – Möjligheter för Mimer att skapa lågenergihus vid 
ombyggnation  

  

80 
 

http://energimyndigheten.se/Global/Energifakta/Medvetenhet%20i%20energianv%
C3%A4ndning.pdf 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-
krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/, hämtat 22 maj 2010  

 
Energirådgivning  
 http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=51&id=62&option=com_cont

ent&task=view hämtat den 21 april 2010 

http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id
=132&Itemid=150, hämtat den 7 april 2010 

Forskning  
 http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/energianvandningen

iflerbostadshuskanhalveras.5.1d1244e81246c6eab9080002577.html, hämtat 18 
mars 2010 

Forum för 
energieffektiva 
byggnader 

 

 www.energieffektivabyggnader.se , hämtat den 16 mars 2010 

Isolerguiden   

 http://www.swedisol.se/sw808.asp  

http://www.swedisol.se/sw1081.asp 

ISOVER  

 http://www.isover.se/byggkonstruktioner+och+tekn+installationer/bbr/specifik+ene
rgianv%C3%A4ndning , hämtat den 4 april 2010 

http://www.isover.se/nyheter?id=7809 , hämtat den 22 mars 2010 

IVA  
 http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Bebyggelse%20v1.pd

f , hämtat den 20 mars 2010 

Mimer  
 http://www.mimer.nu/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=f63e075a-0da9-

4e1d-a8aa-f4645910a9a0 , hämtat den 15 mars 2010 
Notisum AB  
 http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/20060985.htm, hämtat den 16 mars 2010  
Paroc  
 http://press.perspective.se/filer/1/4kyoto.pdf, hämtat den 10 april 2010 
Passivhuscentrum   
 http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Kravspecifikation_Passivhus_slutve

rsion_juni_2009_1_juli.pdf , hämtat den 6 april 2010 

http://www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html, hämtat den 6 april 2010 

http://energimyndigheten.se/Global/Energifakta/Medvetenhet%20i%20energianv%C3%A4ndning.pdf�
http://energimyndigheten.se/Global/Energifakta/Medvetenhet%20i%20energianv%C3%A4ndning.pdf�
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/�
http://www.energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/�
http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=51&id=62&option=com_content&task=view�
http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=51&id=62&option=com_content&task=view�
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=150�
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=150�
http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/energianvandningeniflerbostadshuskanhalveras.5.1d1244e81246c6eab9080002577.html�
http://www.forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/energianvandningeniflerbostadshuskanhalveras.5.1d1244e81246c6eab9080002577.html�
http://www.energieffektivabyggnader.se/�
http://www.swedisol.se/sw808.asp�
http://www.swedisol.se/sw1081.asp�
http://www.isover.se/byggkonstruktioner+och+tekn+installationer/bbr/specifik+energianv%C3%A4ndning�
http://www.isover.se/byggkonstruktioner+och+tekn+installationer/bbr/specifik+energianv%C3%A4ndning�
http://www.isover.se/nyheter?id=7809�
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Bebyggelse%20v1.pdf�
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Bebyggelse%20v1.pdf�
http://www.mimer.nu/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=f63e075a-0da9-4e1d-a8aa-f4645910a9a0�
http://www.mimer.nu/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=f63e075a-0da9-4e1d-a8aa-f4645910a9a0�
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/20060985.htm�
http://press.perspective.se/filer/1/4kyoto.pdf�
http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Kravspecifikation_Passivhus_slutversion_juni_2009_1_juli.pdf�
http://www.passivhuscentrum.se/fileadmin/pdf/Kravspecifikation_Passivhus_slutversion_juni_2009_1_juli.pdf�
http://www.passivhuscentrum.se/mer_om_passivhus.html�


Energieffektivisering av befintliga byggnader – Möjligheter för Mimer att skapa lågenergihus vid 
ombyggnation  

  

81 
 

http://www.passivhuscentrum.se/fragorochsvar.html, hämtat den 15 mars 2010 

Passivhusnorden  

 http://www.passivhusnorden.se/download/18.3d9ff17111f6fef70e9800045710/A15
92_kravspec_Passivhus_bost%C3%A4der.pdf, hämtat den 6 april 2010  

Regeringskansliet   

 http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202002-01.pdf , hämtat mars 2010 

Sveriges Radio  
 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3559991, hämtat 

den 10 maj 2010.  
Sverigesriksdag   
 http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1215 , hämtat 

den 21 april 2010 
Svenskventilation  
 http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1253&highlight=ft

x-system , hämtat den 12 april 2010 

http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1254&highlight=f-
system, hämtat 19 maj 2010  

  

Muntliga källor 
Andersson, Dan. Projektledare, Mimer, Västerås 

Arnryd, Bengt, Mälardalens Högskola, Västerås 

Cheron, Vincent. Kvartersvärd, Mimer, Skultuna 

Karlsson, Nils. Energirådgivare, Stadshuset, Västerås 

Thedvall, Jan. Projektledare, Mimer, Västerås 

Widerstedt, Per. Projekt chef, Mimer, Västerås 

Öman, Robert, Universitetslektor, MdH, Västerås  

  

http://www.passivhuscentrum.se/fragorochsvar.html�
http://www.passivhusnorden.se/download/18.3d9ff17111f6fef70e9800045710/A1592_kravspec_Passivhus_bost%C3%A4der.pdf�
http://www.passivhusnorden.se/download/18.3d9ff17111f6fef70e9800045710/A1592_kravspec_Passivhus_bost%C3%A4der.pdf�
http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202002-01.pdf�
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3559991�
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1994:1215�
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1253&highlight=ftx-system�
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1253&highlight=ftx-system�
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1254&highlight=f-system�
http://www.svenskventilation.se/index.php3?use=publisher&id=1254&highlight=f-system�


Energieffektivisering av befintliga byggnader – Möjligheter för Mimer att skapa lågenergihus vid 
ombyggnation  

  

82 
 

Bilagor  
 

Bilaga 1. Situationsplan av Kvarnbacka, Skultuna 

Bilaga 2. U-värde beräkning 

Bilaga 3.  Korrektioner vid beräkning av U-värde 

Bilaga 4. Varaktighetsdiagramm för uteluftens entalpi. 

Bilaga 5. Gradtimmar tabellen 

Bilaga 6. Wanpan Monteringsanvisningar 

  



Energieffektivisering av befintliga byggnader – Möjligheter för Mimer att skapa lågenergihus vid 
ombyggnation  

  

83 
 

Bilaga 1. SITUATIONSPLAN, SKULTUNA, VÄSTERÅS 
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Bilaga 2: U-värde beräkning för ytterväggar  
 

 
Yttervägg 1 
 
Material d (mm) λ (λkl+Δ λw) R 
Betong 140 1,7 0,082 
Mineralull 100 0,036 2,80 
Fasadtegel med luftspalt 120  0,20 
Rsi + Rse   0,17 
   ΣR= 3,252 
 
U= 1/ ΣR = 0,307 

Korrektioner vid beräkning av U tillkommer  

U+ΔUg (generellt tillägg) = 0,307+ 0,02 = 0,327 

 
Yttervägg 2 
 
Material d (mm) λ  (λkl+Δ λw) R 
Betong 140 1,7 0,082 
Mineralull 100 0,036 2,80 
Betong 65 1,7 0,038 
Rsi + Rse   0,17 
   ΣR= 3,06 
 
U= 1/ ΣR = 0,326 

Korrektioner vid beräkning av U tillkommer  

U+ΔUk (konstruktiv utformning) = 0,326 + 0,01 = 0,336 
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Bilaga 3. Korrektioner vid beräkningar av U-värde
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Bilaga 4. Varaktighetsdiagramm för uteluftens entalpi. 
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Bilaga 5. Gradtimmar tabell 
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