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Abstract 

The background for this degree project is that there are a great amount of buildings constructed in 

Sweden in the years 1965-1975 in a program designed to create one million apartments in a time-

period of ten years. These buildings are now, somewhat forty years later in most cases in very poor 

condition and the need for renovation is great and urgent. This has become a growing problem and 

more and more voices are being heard pointing towards the vast and extremely expensive task of 

renovating these buildings. Lately, it has also been more and more important for buildings to be 

energy-efficient and sustainable environment friendly. 

In recent years some attempts have been made to solve these problems by renovating such buildings 

but at the same time making them very energy-efficient. This is in some cases being done by 

additional insulation of the building envelope and changing the ventilation-system and so forth. 

Brogården in Alingsås is the first project to do so and it was finished in February 2009. 

Our aim has been to simulate actions like the ones in Brogården on two houses from that period of 

time. By various calculations and conclusions we´ve shown what the result would be if we improved 

the thermal insulation of the building envelope, replaced the windows with super-isolated windows 

and changed the ventilation-system. 

To calculate the energy use we´ve been using a energy calculation program called VIP+ where we 

have built up the two houses artificially and then simulated the actions mentioned above to decide 

what the result would be. We have also translated the reduced energy use into a yearly cost to show 

what the total profit in money would be. 

The result shows that if the decision would be to go through with this project on these two houses in 

Västerås they would gain a total of 53 % regarding the energy use in those two houses. This means 

that the total energy-use have been reduced from 128 kwh/m
2
 to 60 kwh/m

2
. 
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Förord 

Detta examensarbete är utfört inom högskoleingenjörsutbildningen byggnadsingenjör med inriktning 

byggteknik, 180p på Mälardalens Högskola i Västerås. 

Examensarbetet omfattar 15 hp. 

Vi har med detta arbete försökt visa på vilka fördelarna kan bli, både energimässiga, ekonomiska och 

miljömässiga om man bygger om äldre hus från det s.k. miljonprogrammet till mer energisnåla och 

välisolerade byggnader. I detta arbete fokuserar vi alltså endast på två specifika byggnader och 

resultatet kan inte direkt överföras på andra byggnader utan bör ses som ett exempel på vad resultatet 

av sådana här åtgärder kan komma att bli. 
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Sammanfattning 

Detta arbete har gått ut på att med hjälp av ett dataprogram simulera flera olika 

energieffektiviseringsåtgärder på två sammanhörande flerbostadshus byggda 1963. Fastigheten har en 

storlek på ca. 9500m
2
 boende yta och innehåller 107 st. lägenheter.  De olika åtgärderna som man har 

räknat med är tilläggsisolering av vindsbjälklag, ytterväggar och grundmur samt byte av fönster, 

dörrar och ventilationssystem. Bakgrunden till arbetet är att de flerbostadshus som byggdes under det 

s.k. miljonprogrammet under åren 1965-1975 idag är slitna och i stort behov av renovering. Men 

samtidigt som dessa hus är i stort behov av renovering är det med dagens elpriser och miljötänkande 

viktigt att spara in på energiförbrukning och bygga så miljövänliga hus man bara kan. Därför är det 

många som under den senaste tiden pratat om och även i enstaka fall även gjort energieffektiviserande 

byggtekniska åtgärder på liknande hus samtidigt som man renoverat dem. Det är detta som inspirerat 

till att detta examensarbete. 

Arbetet och de beräkningar som har gjorts visar på vad resultatet blir i ren energivinst om man väljer 

att utföra de åtgärder som nämns ovan. Enklare kostnadsberäkningar har också gjorts i det avseende 

att man har översatt den vinst man gjort i energiförbrukning i kronor. D.v.s. multiplicerat antalet 

”vunna” kilowatt timmar med kostnaden för en kilowatt timme.  

Arbetet syftar till att inspirera andra fastighetsägare till att göra likande renoveringar av deras hus men 

främst att inspirera förvaltarna till de två hus som det har räknats på i Västerås som ägs av Mimer 

Bostad AB. 

Resultatet av de beräkningar som har gjorts i detta arbete visar att varje energieffektiviseringsåtgärd 

medför en minskning av all fjärrvärme som motsvarar all köpt energi för aktiv uppvärmning och 

tappvarmvatten i fastigheten. Tilläggsisoleringen av vindsbjälklaget resulterade i en förbättring med 4 

%, tilläggsisolering av ytterväggarna gav en förbättring med 21 %, Byte av samtliga fönster och dörrar 

gav en förbättring med 19 %. Bytet av ventilationssystemet från ett mekaniskt frånluftssystem till ett 

FTX-system gav en sammanlagd förbättring på 12 %. Slutligen genererade samtliga dessa åtgärder en 

total minskning med 53 % vilket blir en vinst på 165 000kr räknat på ett fjärrvärmepris på 0,3 

kr/kWh/m
2
. Det är dock viktigt med en förståelse av att det finns en osäkerhet av resultatet vad 

gällande både indata och beräkningar.  

Slutsatsen är att det helt klart kan löna sig att göra dessa energieffektiviseringsåtgärder, dock är vissa 

av åtgärderna både bättre och billigare än andra så beroende på vad man är villig att investera i finns 

det alternativ som är mer effektiva än andra. 

Sammanlagt kan man i alla fall säga att utför man alla dessa åtgärder kommer man att kunna minska 

sin energiförbrukning drastiskt. Kostnaden för en sådan renovering är relativt hög men i längden 

kommer man med största sannolikhet att tjäna in denna kostnad på den lägre energikostnaden. 

Lönsamheten beror i hög grad på framtida energipriser. Det mesta talar för betydligt högre 

energipriser i framtiden, och den långsiktiga lönsamheten för dessa energibesparande åtgärder blir då 

betydligt bättre på lång sikt.  
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Beteckningar/Ordlista 
 

BBR Boverkets byggregler 

S-system Självdragsventilation 

F-system Frånluftsventilation 

FT-system Från- & Tilluftsventilation 

FTX-system Från- & tilluftsventilation med värmeväxlare 

Klimatskal En byggnads gräns mellan uteklimat/mark och 

inneklimat 

SCB Statistiska centralbyrån 

U-värde Specifikt mått på total värmetransport genom en 

konstruktion, men exklusive luftläckning.  

Enhet: W/m
2
 °C. Gäller ”specifikt” för en m

2
 area av 

konstruktionen och för en °C temperaturskillnad 

mellan inne- och uteluft. 

Viktig begränsning: Avser stationära (konstanta) 

förhållanden, och U-värdet är därigenom ett förenklat 

mått. 
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1.Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
I efterkrigstidens Sverige har levnadsstandarden ökat kraftigt och större delen av Europa ligger 

fortfarande i ruiner efter andra världskriget. Sverige har däremot klarat sig helskinnat från kriget och 

den ekonomiska fördelen detta bidrar med tillsammans med den snabbt växande urbaniseringen har 

lett till ett enormt behov av nya bostäder i framförallt städerna. I början av 60-talet har dessa problem 

blivit akuta och något måste göras. Dessutom ökade Sveriges befolkning mellan 1940-1970 med 1,7 

miljoner människor pga. att den genomsnittliga livslängden och invandringen ökade.  Som svar på 

problemen med bostadsbristen kom1965 utredningen ”Höjd bostadsstandard” ut. Den var skriven av 

arkitekten Lennart Holm, senare generaldirektör på planverket och visade på ett 

bostadsbyggnadsbehov på 1,5 miljoner lägenheter under de närmsta tio åren fram till 1975. Detta 

ledde till ett riksdagsbeslut 1965 som bestämde att det skulle byggas en miljon bostäder mellan 1965 

och 1975. ( Blücher, 2008:internet).  

1967 sammanfattade regeringen de mål de satt upp: ” Samhällets mål för bostadsförsörjningen bör 

vara att hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrustade 

bostäder av god kvalitet till skäliga kostnader.” D.v.s. nu skulle hela Sveriges befolkning få moderna, 

stora, sunda och billiga bostäder.  Programmet blev känt som miljonprogrammet. (Ramberg , 2000: 

143/319) 

Av de runt 850 000 lägenheter som finns kvar från åren 1961-1975 har 650 000 av dessa ännu inte 

renoverats. Kostnaden för detta har beräknats till ca 300 miljarder kronor, och då har man inte räknat 

med utvändiga el-, vatten/avlopps- och fjärrvärmenät. Av dessa 650 000 lägenheter behövs ca 350 000 

renoveras redan inom de fem närmaste åren. Beräkningar visar också att dessa hus förbrukar 40 % mer 

energi jämfört med hus byggda efter 1976. Detta har lett till att många fastighetsägare pratar om 

möjligheterna att minska energianvändningen i dessa hus. Man vill på så vis sänka sina driftkostnader 

i dessa hus samtidigt som man renoverar dem. Dessutom vill många också skapa sig en förbättrad 

miljöprofil. (projektnytt.se) 

1.2 Problemformulering 
På grund av det i närmaste akuta renoveringsbehovet av miljonprogrammet står det klart att det finns 

ett stort behov av åtgärder som kan hjälpa till att göra dessa byggnader mer sunda, attraktiva, 

miljövänliga och energisnåla utan att för den delen bli alltför dyra i drift. Detta är viktigt då de s.k. 

miljonprogramshusen har ett mer eller mindre dåligt rykte och de människor som bor där i många fall 

inte har råd med en alltför stor hyreshöjning. Därför är det viktigt att husen skall vara attraktiva för så 

många människor som möjligt även efter ombyggnaderna och inte generera för höga kostnader eller 

hyreshöjningar. 

Tanken med arbetet har varit att rent konkret visa på vad vinsterna skulle bli om man genomförde 

olika energibesparande åtgärder på två specifika hus i Pettersberg, Västerås byggda 1963.  

Målet är helt enkelt att visa ett exempel på vad resultatet kan bli om man väljer att göra sådana här 

energibesparande ombyggnader av hus från miljonprogrammet och därigenom inspirera andra 

fastighetsägare att göra det samma. Samtidigt har man i detta arbete delat upp de olika delarna och 

redovisat dem var för sig för att tydliggöra vad resultatet och energibesparingsvinsten blir för 

respektive åtgärd. Detta för att det skall framgå vilka åtgärder som gör mest skillnad och därmed också 

vilka åtgärder man tjänar mest på. Målet är att om man gör en sådan här ombyggnad så utför man 

samtliga åtgärder på huset men samtidigt kan det vara bra att visa på vad resultatet blir för varje del av 

ombyggnaden för att ge en bättre insikt för dem som skall utföra och bekosta ombyggnaden. 
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1.3 Syfte & Mål 
Syftet med detta examensarbete är att göra ett bra och noggrant arbete som ger en riktig och 

verklighetstrogen bild av vilka vinster man kan göra energimässigt vid ombyggnader av 

flerbostadshus från miljonprogrammet. D.v.s. hur mycket kan man öka energibesparingen genom att 

genomföra olika byggnadstekniska och installationsmässiga åtgärder på de två flerbostadshus som har 

använts som referenshus i detta examensarbete.  

Målet är att arbetet i någon mån kan hjälpa till att inspirera andra till att utföra liknande åtgärder. Men 

också att ge Mimer som förvaltar byggnaderna ifråga en bra grund att stå på om man i framtiden 

tänker genomföra liknande åtgärder på husen ifråga. 

1.4 Avgränsning 
Detta arbete handlar om möjligheterna att genomföra energibesparande åtgärder på flerbostadshus från 

främst miljonprogrammet. Det finns flera sätt att genomföra sådana åtgärder och det har också gjorts 

vid tidigare tillfällen på sådana hus i Sverige.  I detta arbete har man utgått från några metoder som 

kan passa på husen som räknats på här men vissa avgränsningar har gjorts p.g.a. tidsbrist och 

omfattning. 

Inom detta arbete har man inriktat sig på tilläggsisolering av klimatskalet och byte av 

ventilationssystemet. Man går inte direkt in på hur denna tilläggsisolering skulle gå till rent 

byggnadstekniskt, hur lång tid det skulle ta eller vilka problem som kan uppstå vid en sådan 

ombyggnad. Arbetet behandlar alltså endast vilka energivinsterna skulle bli om man genomför dessa 

åtgärder på byggnaderna ifråga. 

Kostnadsvinsten bör ses som en slags vägledning och kan inte direkt överföras på andra fastigheter. 

Man har inte heller tagit i beaktande hur mycket en ombyggnad skulle påverka hyresnivåerna i huset 

utan har endast inriktat sig på hur mycket åtgärderna skulle påverka energiförbrukningen. Arbetet 

omfattar inte heller vilka investeringskostnaderna skulle bli för de olika ombyggnaderna, detta då det 

hade blivit för omfattande. 

1.5 Metod 
Genom Mimer i Västerås har man fått tillgång till material om två lamellhus som är byggda 1963, 

d.v.s. ett par år innan själva miljonprogrammet. Dock är husen konstruerade på samma sätt som 

majoriteten av de lamellhus som byggdes under den tiden. Husen har aldrig åtgärdats eller förbättras 

rent byggnadstekniskt så de var ett bra exempel att arbeta med då de visar på hur huset var byggt 

under denna tid.  

Ritningar har blivit tillgängliga både från Mimers arkiv och från Stadsbyggnadskontorets arkiv i 

Västerås.   

Man har sedan genom att studera ritningar av husen ”byggt upp” dessa i programmet VIP+ som bland 

annat beräknar energianvändningen genom en mängd olika parametrar och värden. Efter att ha byggt 

upp husen i VIP+ fick man ut ett värde på energianvändningen som stämde bra överens med vad den 

avlästa förbrukningen av fjärrvärme är i husen ifråga. 

Därefter har man genom litteraturstudier, besök på plats, intervjuer och studerande av liknande 

åtgärder på andra objekt genomfört simuleringar I VIP+ gällande tilläggsisolering av klimatskalet, 

byte av fönster och ventilationssystem. Genom att göra detta har man fått ut ett värde på vad de 

energimässiga vinsterna skulle bli.  

I arbetet har man valt att använda ett dataprogram för energibehovs-beräkningarna för att få ett så bra 

resultat som möjligt och minska eventuella felberäkningar från vår sida.  

Resultaten som fås av beräkningarna i VIP+ kontrolleras genom enklare manuella beräkningar för att 

kontrollera sannolikheten och riktigheten av resultaten.   

Alla åtgärder som föreslås och som det räknas på i detta arbete är ett resultat av författarnas egna idéer 

och har inte gjort på uppdrag av något företag eller dylikt. 



 4 

2. Litteraturstudie 

2.1 Miljonprogrammets ekonomiska förutsättningar 
 

En av de vikigaste förutsättningarna för miljonprogrammet var pensionsreformen 1959. Genom den 

hade ett stort kapital byggts upp i AP-fonderna och detta kapital kunde nu användas i finansieringen. 

Dock tog det lite tid innan det tog riktigt fart och det var först efter 1967 som ett nytt 

bostadsfinansieringssystem introducerades. Systemet var ett räntelånsystem som innebar att 

boendekostnaderna var relativt låga i början för att sedan öka i takt med hushållens betalningsförmåga. 

Detta system var så gott som subventionsfritt, det var lika för flerbostadshus och egna hem. 

 

Miljonprojektet fick ännu bättre fart efter 1969 då byggnadsprojekt som innefattade mer är 1000 

bostäder fick förtur till finansiering. Det skall här nämnas att detta beslut antagligen var ett av de mest 

olyckliga under miljonprogrammets. Detta beror på att då produktiviteten ökade i byggindustrin var 

byggnadskostnaderna realt oförändrade under de år miljonprogrammet genomfördes. Detta trots det 

höga resursutnyttjandet och den snabbt växande betalningsförmågan hos hushållen. En arbetarfamilj 

med två barn hade 1965 råd med två rum och kök för 20 % av deras inkomst. 1975 räckte lika mycket 

pengar till tre rum och kök. 

Redan 1972 hade miljonprogrammet nått sina mål och redan då började tomma lägenheter att 

uppträda. 1975 avskaffade man räntelånsystemet och man ersatte det med räntebidrag. Det är efter 

detta som subventionerna skjuter i höjden. (Lindvall, 1996: 7-8/171) 

 

2.2 Industriellt byggande/ Arkitekturen 
 

Det framstod tidigt att bostadsbristen skulle lösas genom industriellt byggande. Utvecklingen mot ett 

mer industriellt byggande hade börjat redan på 50-talet och var väl utvecklat på mitten av 60-talet. 

Nya produktionsmetoder, material och byggkomponenter togs i bruk och tron på dess fördelar var 

otroligt stark.  

 

Många ser miljonprogrammets byggnader som mycket likartade och identiska på många sätt men 

karaktären och kvalitén på det som byggdes under denna tid är mycket skiftande. En tredjedel är 

småhus, en tredjedel är låga flerbostadshus och en tredjedel utgör det storskaliga. Också rent 

arkitektoniskt är det stora skillnader inom miljonprogrammet. Det mesta av den lägre bebyggelsen 

som byggdes under miljonprogrammet har stora likheter med de hus som byggdes på 40- och 50-talet. 

Man kan säga att formspråket är en vidareutveckling av det som byggdes på 50-talet och som 

karakteriserades av en sparsmakad nymodernism. I de lägre husen som byggdes med prefabrikation 

syns detta tydligt i byggnadernas struktur, detaljer och genom att marken jämnades ut för att göra plats 

åt byggkranarna som skulle lyfta de färdiga byggelementen på plats. 

 

Särskilt den storskaliga bebyggelsen under miljonprogrammet präglas av det industriella byggandet. 

Genom en produktionsanpassad projektering, d.v.s. att man ritade husen på så sätt att de kunde byggas 

så snabbt och billigt som möjligt kunde man klara de krav som ställts upp. Arkitekterna ritade 

storskaliga hus med enkla upprepningar i monotona mönster. Husen byggdes oftast på plan åkermark 

eller avjämnad mark för att underlätta för de stora byggkranarna som skulle lyfta de tunga byggdelarna 

på plats. Det är dessa stora flerbostadshus som de flesta nog tänker på om man pratar om 

miljonprogrammet.  

 

 Det skall nämnas att det finns exempel på storskaliga hus som byggdes under denna tid som var rent 

arkitektoniskt av mycket god kvalitet. Detta berodde till stor del på att det mot slutet av tioårsperioden 

och den överproduktion av bostäder som byggdes gjort om bostadsmarknaden från säljarens till 

köparens. Det var inte längre bostadsbrist och köparen hade plötsligt mer att välja mellan. Alltså blev 

en direkt följd av detta en mer variationsrik arkitektur (Lindvall, 1996: 7-8/171) 
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2.3 Energin billigare förr 
Under tiden för miljonprogrammet var energin mycket billigare än den är idag 50 år senare Men nu är 

tiderna förändrade, idag talar man tom om en energikris. De fossila bränslena som olja och kol är på 

väg att avvecklas och ersättas av förnybar energi. Energipriserna är därför väldigt mycket högre idag 

än när husen byggdes och de kommer med största sannolikhet att fortsätta att stiga under de närmsta 

åren. (byggindustrin.com) 

2.4 Är miljonprogramhusen energislukare? 

I detta sammanhang kan det vara viktigt att nämna att inte alla anser att miljonprogramshusen är 

energislukare av jätteformat. Sven Werner, professor i energiteknik vid Halmstads högskola har 

nyligen gjort en omfattande studie angående energianvändningen i flerbostadshus som kommer att 

publiceras senare i år. Studien ger tvärt emot vad många experter säger inga belägg för att husen som 

byggdes under miljonprogrammet är dåligt byggda och förbrukar mer värme än byggnader byggda 

under andra tidsperioder. Som exempel säger han att husen som byggdes på 40-talet förbrukar runt tio 

procent mer energi än det genomsnittliga miljonprogramshuset. Det var först efter 1980 som 

energiförbrukningen började minska enligt Werner. 

Han menar att det givetvis finns exempel på byggnader från miljonprogrammet som slukar väldigt 

mycket energi men det gäller långt ifrån alla.  

Werner menar att alla argument som säger att miljonprogrammet kräver särskilda renoveringsinsatser 

inte håller. Husen är slitna och behöver renoveras men det är inte säkert att de för den delen slukar mer 

energi. 

Werner har tillsammans med kollegorna Mats Andersson och Margaretha Borgström gått igenom 

SCB:s (Statistiska Centralbyrån) statistik över energianvändningen i flerbostadshus och lokaler. 

Sammanlagt har 11 253 fastigheter med 77,6 miljoner kvadratmeter bostads- och lokalyta granskats. I 

denna statistik ingår 25 procent av alla flerbostadshus, detta gör studien unik i sitt slag. 

Rapporten heter ”Värmeanvändning i flerbostadshus och lokaler 2006” och kommer att publiceras 

senare i vår. Studien är genomförd inom forskningsprogrammet Fjärrsyn och har finansierats av 

Energimyndigheten och branschorganisationen svensk Fjärrvärme. (byggvarlden.se) 

2.5 Brogården i Alingsås 
I Alingsås är man först i landet med att bygga om ett miljonprogramområde till passivhusstandard och 

de kan därmed bli ett exempel för resten av miljonprogrammets bostäder. Det har också varit ett 

projekt som har inspirerat till detta examensarbete då det har en del liknande lösningar. Området som 

byggs om heter Brogården och klart 1970 som en del av miljonprogrammet. Brogården består av 300 

lägenheter fördelade på tolv trevåningshus. Lägenheterna består av 2:or och 3:or med en genomsnittlig 

area på 70 m
2
. I dessa lägenheter har man de senaste åren haft stora problem med sönderfruset tegel på 

fasaden, trasiga balkongplattor och drag i lägenheterna som gjort att hyresgästerna har klagat på att det 

är kallt inomhus. 

I och med att man bygger om dessa byggnader till passivhus har man beräknat att energianvändningen 

i Brogårdens hus efter renoveringen kommer mer än halveras från dagens 216 kWh till 92 kWh efter 

ombyggnaden.  

Det första huset som stod klart i Brogården var på Knektargårdsgatan 35 där inflyttning skedde i 

februari 2009.  Man räknar med att samtliga 300 lägenheter skall vara renoverade till 2012. 

Man räknar med att renoveringen kommer att kosta ca 750 000 kr per lägenhet, i denna summa ingår 

förutom energisatsningen stambyten, installation av hissar och byte av fasad. Man har räknat med att 

energisatsningen kommer att kosta ca 100 000 kr per lägenhet. Men då räknar bostadsbolaget med att 

satsningen skall vara betald p.g.a. de lägre energikostnaderna. (”Värmesystemen ut kroppsvärmen in”) 



 6 

2.5.1 Ombyggnaden av Brogården 

Byggstarten på Knektargatan 35 startade i februari 2008 och under det år det tog att färdigställa huset 

skedde en kontinuerlig utvärdering av de olika byggmetoder som man använde sig av. I de 

färdigställda husen kommer bl.a. värmetillförseln att mätas separat för varje lägenhet, man räknar med 

att totalkostnaden för hyra, varmvatten och el stiger med ca 300-400 kr/mån/lgh. 

 

(Bild 1 Brogården i Alingsås innan ombyggnaden.(www.arkitekt.se) ) 

Fasaden 

Fasadteglet som sattes upp efter en renovering 1990 har börjat vittra sönder p.g.a. surt nerfall.  De nya 

fasaderna isoleras och tätas för att få ett U-värde på ca 0,11 W/m
2
 K. Sedan kläs väggen med ett 

skärmtegel från marmoroc som hängs utanpå fasaden på ett sådant sätt att en luftspalt bildas som gör 

väggen mer fuktsäker. Skärmteglet liknar också det gamla teglet i färg och utseende. 

(www.efemarkitektkontor.se) 

Tilläggsisolering 

Väggarna byggs ut med 350 mm tjock isolering, bottenplattan som helt saknade isolering har får en 

100 mm tjock isolering, passivhus standard vid nyproduktion är 300 mm och därför kommer man inte 

riktigt att nå upp till passivhus standard när det gäller bottenbjälklaget.(www.ebd.lth.se) 

 

(Bild 2 Brogården Alingsås, den utflyttade ytterväggen.(www.arkitekt.se)) 
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Dörrar 

Dörrarna byts ut mot nya med lägre U-värde. 

Fönster 

Samtliga fönster i husen byts ut mot passivhusfönster med ett U-värde på 0,85 W/m
2 

K, vilket är 

dubbelt så bra som de gamla fönstren. 

Balkonger 

Balkongerna som från början var inbyggda i fasaden skapade köldbryggor till golvet inne i lägenheten. 

De kommer nu att sättas utanpå fasaden för att komma runt det problemet samtidigt som 

vardagsrummet blir större.  

De nya ytterväggarna kommer att monteras i två skikt där stålreglar kommer att kompletteras med 

isolering. På utsidan monteras en utegipsskiva och på denna monteras sedan fasadtegel.         

(Artikel om Brogården på Lunds universitets avdelning för Energi och Byggnadsdesign.) 

 

Värmeväxlare 

Värmeväxlare installeras i samtliga lägenheter och tar hand om den varma inneluften för att värma den 

kalla tilluften. Under kalla vinterdagar då detta värmesystem inte räcker till kommer det att tas bort 

och istället kommer värmen tillföras med fjärrvärme och solfångare, solfångarna kommer även att 

värma upp en del av varmvattnet. Med hjälp av dessa åtgärder kommer man inte längre att behöva det 

gamla radiatorsystemet. (Artikel om Brogården på Lunds universitets avdelning för Energi och 

Byggnadsdesign.) 

2.6 Ombyggnad av flerbostadshus i Gårdsten, Göteborg 
Gårdsten som ligger nordöst om Göteborg är ett typiskt miljonprogramsområde. Enda skillnaden mot 

de flesta andra miljonprogramsområden är att det har genomgått en omfattande renovering och 

upprustning under de senaste tio åren med en början 2001.  

Projektet i Gårdsten har pågått under många år och under flera etapper. Några av de lösningar som 

man har valt att utföra är bl.a. tilläggsisolering av tak, tilläggsisolering av gavlar, isolering av socklar, 

byte av ventilationssystem till FTX-system samt en mängd andra energibesparande åtgärder. Samtidigt 

har man gett området en omfattande ansiktslyftning genom att ändra husens karaktär och 

arkitektoniska framtoning på ett sätt att de på många ställen knappt går att känna igen ifrån tidigare. 

(”Solhusen i Gårdsten”) 

2.6.1 Resultat 

Nu i efterhand kan man se att satsningen på området verkligen har gett frukt. Undersökningar visar att 

de människor som bor där är nöjda med deras boende och efterfrågan på lägenheter i området är stor. 

Området har tilldelats flera priser däribland World Habitat Award 2005, årets bygge 2006 samt Stora 

Samhällsbyggarpriset 2006. Allt detta visar på ett lyckat resultat och gör området och projektet till en 

förebild för andra liknande områden i Sverige. (www.boverket.se) 

Åtgärderna i Gårdsten har bl.a. resulterat i att man under 2004 uppnådde en minskad energikostnad på 

1,6 miljoner för området vilket motsvarar ca 6000 kr/lägenhet och år.  

Besparingen på energiförbrukningen har dessutom fortsatt att minska år efter år p.g.a. hyresgästernas 

engagemang och kunskap om hur man kan spara in på energiförbrukningen.  

(”Solhusen i Gårdsten”) 

http://www.boverket.se/
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2.7 Kunskapsöversikt energiberäkningar m.m.  
Energibehovet för en byggnad kan man beskriva som den värmeenergi eller kyla som måste tillföras 

för att upprätthålla önskad temperatut av inneklimatet. Här i Sverige handlar det främst om att tillföra 

energi då vi oftast har kallare ute klimat än inne klimat. Energibehovet påverkas av en rad olika 

faktorer som Klimat, geografiskt läge, luftströmning, värmemotstånd av klimatskärm, ventilation, 

processenergi, solinstrålning, byggnadens tunghet, tillförd värmeenergi, energi från människan och 

hur byggnaden är utformad mm. Alla dessa faktorer både ökar och minskar energibehovet så för att 

inneklimatet skall vara konstant måste alla dessa faktorer vara i balans.   

Energibehovet är den mäng energi som man betalar gör för att värma eller kyla en byggnad. 

Energibehovet Q (Wh) kan beskrivas med formelns som visas nedan: 

Q = Qtrans + Qinfiltr + Qvent + Qvv – Qåterv - Qtillskott  (ekvation 1) 

Q = Energibehovet för aktiv uppvärmning brutto   

Qtrans = Transmissionsförluster genom t.ex. Väggar, tak, fönster och grund mm. 

Qinfiltr = Konvektionsförluster som följd av luftläckage genom klimatskärm.  

Qvent = Ventilationsförluster.  

Qvv = Energiåtgång för tappvarmvatten. 

Qåterv = Del av ev. återvinning av ventilationsluft . 

Qtillskott = Övriga värmetillskott från t.ex. varmvatten, hushållsel solvärme och personvärme.  

 

Då ute temperaturen inte är konstant utan variera ständigt kan man använda sig av formeln som visas 

nedan för att beräkna hur mycket värmeenergi som krävs för den tillföra energi som håller 

innetemperaturen konstant under en hel säsong. Byggnadens uppvärmningsbehov Q (Wh/år) kan då 

skrivas som formeln nedan förutsatt att energibehovet för varmvattnet kompenseras med den 

gratisenergi som tillförs. 

 (ekvation 2) 

Q = energibehovet (Wh/år) 

= värmegenomgångskoefficient inne (W/m
2
K)  

=Area inne (m
2
) 

= Volymetrisk värmekapacitet (Ws/kgK)  

= Luftomsättning, ventilationsgrad (h
-1

, s
-1

) 

= Volym = m
3
 

= Temperatur inne (K) 

= Temperatur ute (K)  

= Tjocklek (m) 

= Tid(s, h) 

(Petersson, 2004: 280/513)
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2.7.1 Transmissionsförluster 

Ett samlat mått på de olika byggnadsdelarnas transmissionsförluster uttrycks med en ytrelaterad 

värmeförlustkoefficient Um. Detta mått innebär en förenkling eftersom det är definierat för stationära 

förhållanden, alltså konstant temperaturskillnad. Det fungerar ganska bra för att räkna energi med 

medelvärden av temperaturer under en längre tid, men det fungerar betydligt sämre för att t ex räkna ut 

maximal (dimensionerande) värmeeffekt för aktiv uppvärmning. Denna värmeförlustkoefficient byggs 

upp av materialets totala värmemotstånd Rt som konverteras och benämns då som ett U-värde som 

korrigeras utifrån typ av byggnadsdel. För att räkna ut det totala värmemotståndet då byggnadsdelens 

skikt är homogena och materialskikten ligger vinkelrätt mot värmeflödesriktningen som figur 1 visar 

används formeln nedan.  

(Petersson, 2004: 317/513) 

 

d1  d2     d3 

Skikt 1           (ekvation 3)  

Skikt 2      = Totala värmemotstånd (m
2
K/W) 

      = Inre övergångsmotstånd (m
2
K/W) 

Skikt 3      = Yttre övergångsmotstånd(m
2
K/W)  

      = Skikttjocklek för materialskiten. (m)  

  = beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för 

materialen.                                                                                                                                                                                                                                             

(W/mK) 

 

 

(Figur 1 transmissionsförluster genom en yttervägg.) 

Om materialskikten inte är homogena som t.ex. en regelvägg där byggnadsdelen innehåller flera skikt 

vinkelrätt värmeflödesriktningen med materialen med olika värmeledande egenskaper används andra 

metoder.  Det finns två olika gränsvärdesmetoder för att ta fram det totala värmemotståndet Rt  dessa 

är -värdesmetoden och U-värdesmetoden. Dessa beräkningsmetoder kan dock inte användas för 

byggnadsdelar som innehåller material med stark värmelednings förmåga som t.ex. stålregelväggar. 

(Petersson, 2004: 318-320/513) 

 

-värdesmetoden ( ) 

I - värdesmetoden delar man in byggnadsdelen i olika material skikt vinkelrätt mot 

värmeflödesriktningen. Figur 2 visar ett exempel på en byggnadsdel som inte har homogena skikt där 

skikt 1 och 3 är homogena men skikt 2 med isolering och träregel är inhomogent. Den sammanlagda 

värmeledningsförmågan för det inhomogena skiktet räknas ut yta för yta. Formeln nedan visar hur 

man räknar ut det inhomogena skiktets totala värmeledningsförmåga. 

 

 (ekvation 4) 

 = Det inhomogena skiktets sammanlagda värmeledningsförmåga (W/mK) 
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 = Andelen am material A i värmeflödets riktning.(m
2
/m

2
) 

(Petersson, 2004: 320-324/513) 

 

 =beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för material A. 

 = Andelen am material B i värmeflödets riktning.(m
2
/m

2
) 

=beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för material b. 

 

 

 

Skikt 3 

Skikt 2 

Skikt 1  

    B                     Yta A      

 

 

(Figur 2 transmissionsförluster för ett bjälklag.)   

Värmemotståndet R2 (m
2
K/W) för det inhomogena skiktet 2 kan nu beräknas enligt följande: 

  (ekvation 5) 

 = Tjockleken för det inhomogena materialskiktet (m) 

 = sammanlagda -värdet för det inhomogena materialskiktet(W/mK) 

När varje skikts värmemotstånd beräknats kan byggnadsdelens totala värmemotstånd beräkna. Detta 

görs genom att addera de olika skiktens beräknade värmemotstånd. Formeln nedan visar hur man 

beräkna det totala värmemotståndet enligt -värdesmetoden. 

 

 (ekvation 6) 

= totala värmemotståndet enligt -värdesmetoden(m
2
K/W) 

= inre övergångsmotstånd (m
2
K/W) 

 = tjockleken på inre skikt(m) 

 =beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för inre skikt. 

 = Tjockleken för det inhomogena materialskiktet (m 
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 = sammanlagda -värdet för det inhomogena materialskiktet(W/mK) 

(Petersson, 2004: 320-324/513) 

 = tjockleken på yttre skikt(m) 

 = beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för yttre skikt. 

 = yttre övergångsmotstånd(m
2
K/W)  

Formeln ovan används när en byggnadsdel innehåller både homogena och inhomogena skikt. Formeln 

nedan används om man skall beräkna det totala värmemotståndet på en byggnadsdel med enbart 

inhomogena skikt. 

 (ekvation 7) 

pA= Andelen av material A i värmeledningens riktning [m2/m2] 

pA= Praktisk tillämpbar värmeledningsförmåga för material A [W/mK] 

pB= Andelen av material B i värmeledningens riktning [m2/m2] 

pB= Praktisk tillämpbar värmeledningsförmåga för material B [W/mK] 

(Petersson, 2004: 320-324/513) 

 

U-värdesmetoden 

Beräkning enligt U- värdesmetoden förutsätter att byggnadsdelen delas in i specifika ytor med 

homogena materialskikt. U-värdet beräknas för varje specifik yta tvärs genom byggnadsdelen och 

parallellt med värmeflödesriktningen. Beroende på ytans sammanlagda värmeledningsförmåga samt 

hur stor yta byggnadsdelen upptar viktas dessa och blir ett totalt värmemotstånd  och  

 

 

 

       Skikt 3 

Skikt 2 

       Skikt 1 

     B   Yta A 

 

 

(Figur 3 transmissionsförlust för ett bjälklag) 
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(ekvation 8) 

(Petersson, 2004: 324-328/513) 

 

d2A,B= tjockleken för materialet i skikt 2 och yta A resp. B [m] 

p1,3 = praktiskt tillämpbara värmeledningsförmågan för skikt 1 och 3 [W/mK] 

p2A,B= praktiskt tillämpbara värmeledningsförmågan för skikt 2 och yta A resp. B 

[W/mK] 

Ytornas A och B sammanvägs därefter till ett U
U
 – värde som formeln nedan visar: 

 (ekvation9) 

 = Ytornas A och B sammanvägda värde (W/m
2
K) 

= ytan A s andel av den totala ytan [m2/m2] 

= ytan B s andel av den totala ytan [m2/m2] 

Motsvarande totalt värmemotstånd  (m
2
K/W) enligt U-värdesmetoden blir: 

 (ekvation10) 

Pågrund av valda approximationer i de olika metoderna skiljer sig det olika metodernas resultat en 

aning. För att få fram ett så exakt värde som möjligt antas ett medelvärde av de två olika metodernas 

resultat som formeln nedan visar. 

  (ekvation11) 

(Petersson, 2004: 324-328/513) 

 

Den ytrelaterade värmeförlustskoefficient (Um) 

Den ytrelaterade värmeförlustskoefficienten är den genomsnittliga värmeförlustskoefficienten för en 

byggnad. Man kan säga att den är ett samlat mått på en byggnads totala energiförlust pga. 

transmission.  Enligt boverkets byggregler finns specifika krav på hur hög denna får vara.  Um 

beräknas enligt ekvationen nedan: 

 

.  (ekvation 12) 

Ui  = Värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel i (W/m2K). 

 

Ai  = Arean för byggnadsdelen i:s yta mot uppvärmd inneluft(m2). 

 

Ψk = Värmegenomgångskoefficienten för den linjära köldbryggan k (W/mK). 
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lk  = Längden mot uppvärmd inneluft av den linjära köldbryggan k (m). 

 

χj  =Värmegenomgångskoefficienten för den punktformiga köldbryggan j (W/K). 

 

Aom  =Sammanlagd area för omslutande byggnadsdelars ytor 

mot uppvärmd inneluft (m2). Med omslutande byggnadsdelar 

avses sådana byggnadsdelar som begränsar 

uppvärmda delar av bostäder eller lokaler mot det 

fria, mot mark eller mot delvis uppvärmda utrymmen 

(BBR 2009) 

2.7.2 Köldbryggor 

En köldbrygga uppstår där ett byggnadsmaterial eller en komponent med sämre värmeisolering helt 
eller delvis bryter igenom ett skikt med bättre värmeisolerings förmåga. Men kan också uppstå där en 

sida av en konstruktion har större yta mot en lägre temperatur än den andra. Detta medför en ökning 

av den totala energianvändningen. Köldbryggor kan ge temperatursänkningar på väggar, fönster golv 

och tak mm. Vilket påverkar den operativa temperaturen. Detta kan leda till att inneklimatet kan 

uppfattas kallt. 

Det finns fyra typer av köldbryggor för en byggnad: 

 Konstruktiva köldbryggor som t.ex. stål eller träreglar mm. 

 Geometriska köldbryggor som t.ex. bjälklagsanslutning i yttervägg mm. 

 Vid genomföringar för installationer 

 

Allmänt används beteckningen Ψ-värde (gaffelvärde) för köldbryggornas värmeflöde och anges i 

W/m,K. Det måste kopplas samman med motsvarande köldbryggelängdlΨför att bli ett specifikt 

förlusttal i W/K som kan jämföras med och vid energiberäkningar hanteras som ett ΣUA-värde som 

också anges i W/K. 

(http://www.energilotsen.nu) 

2.7.3 Passiv värme 

Den värmeenergi som inte tillförs via tänkt värmesystem utan genom andra värmetillskott som tillförs 

byggnaden oavsett uppvärmningsbehov kallas gratisenergi. Denna energi kan t.ex. komma från solen, 

värme från människor, belysning och maskiner mm. På vintern så är oftast gratisenergin något positivt 

som bidrar till lägre värmekostnader. Men på sommaren så kan gratisenergin bidra till att byggnaden 

får ett kylbehov vilket oftast är mycket kostsamt. Benämningen gratisenergi kan luras då den energi 

som kommer från lampor och maskiner inte alls är gratis utan oftast dyrare än den energin från 

uppvärmningssystemet. 

(Warfvinge, 2001 6:36/9:10) 

http://www.energilotsen.nu/
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Fönster 

Ett fönster har mycket högt u –värde jämfört med resterande byggnadsdelar och förbrukar då mer 

värmeenergi via transmission. Men det som är speciellt med ett fönster är dess förmåga att absorbera 

solstålarnas värme energi och på så vis tillgodose sig gratisenergi. När solens kortvågiga strålning 

träffar fönstret reflekteras en del, en del absorberas och en del transmitteras. Fördelningen beror på 

glastyp, fönsterkonstruktion, infallsvinkel och strålningens spektralfördelning. Den del som absorberas 

igenom fönstret bidrar till att glasets temperatur stiger tills jämvikt uppnås mellan absorberad värme 

och den värme som avges genom konvektion och långvågig strålning till omgivningen. En annan 

faktor som påverkar är givetvis solens höjd på himlen, moln samt orientering av fönstret. 

Avskärmning av fönstren har också betydelse då främst utvändig avskärmning har störst påverkan då 

solens strålar reduceras innan de når fönstret. Idag finns så kallade lågenergifönster som har ett u-

värde ner till 0,8W/m
2
 K där man med hjälm av lågenergiskikt och argon eller krypton gas mellan 

glasen kan uppnå ett så lågt u-värde. 

För att räkna hur mycket gratisenergi solinstrålning genom ett fönster kan ge finns en formel som tar 

hänsyn till en rad olika korrektionsfaktorer som visas nedan: 

 (ekvation 14) 

Där  

 = Fönstrets totalyta (m
2
)  

 = Korrektionsfaktor för glasdel (Aglas/A)(-) 

 = avskärmningsfaktor för solavskärmning eller glastyp(-) 

 = Korrektionsfaktor för smuts på rutan (-) 

 = Korrektionsfaktor för skuggor på fönstret(-) 

 = direkt transmitterad strålning genom fönstret(W/m
2
) 

 = Total transmitterat solinfall genom fönstret(W/m
2
) 

(Warfvinge, 2001 6:36/9:10) 

2.7.4 Värmeenergi från människa 

Människan alstrar olika mycket energi beroende på vilken aktivitet som den utför, t.ex. alstrar en 

människa som utför ett gympass mer energi jämfört med en sittande människa. Vad som också spelar 

in är vistelsetiden av människan för ett bostadshus. En studie av 21 stycken bostäder där de boende 

fått fylla i deras vistelsetider i hemmet visar att vistelsetiden i hemmet under en vecka var 14 timmar 

per dygn och person. För bostäder brukar man räkna med ett en vuxen människa alstrar 100W i 

värmeenergi medans ett barn alstrar 60W. Ett medelvärde för gratisenergi från människan kan vara 

80W.  

(Indata för energiberäkningar, Boverket) 

2.7.5 Processenergi 

Den värmeenergi som kommer från el utrustning och belysning mm. Brukar kallas för processenergi. 

Den post som alstrat mest processenergi är kyl och frys samt belysning. Belysningen tillsammans med 

kyl och frys står för ungefär 20-25 procent av den totala hushållselen i Sverige vilket är den största 

posten. Genom att använda sig av energisnåla lösningar kan man minska denna post markant.  

(Simulering av energieffektiviserande åtgärder)  
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2.7.6 Ventilation 

Det två vanligaste ventilationsförlusterna är infiltrationsförluster samt ventilationsförluster. Dessa 

faktorer redogörs nedan. 

Infiltrationsförluster 

Infiltrationsförluster är den okontrollerade ventilation som går genom klimatskärmen som kan bero på 

otätheter. Den förlust av värmeenergi pga. Infiltrationen kan beräknas med ekvationen nedan: 

 (ekvation 15) 

=Energibehov pga. Okontrollerad ventilation(W)  

= okontrollerat ventilationsflöde (m
3
/s) 

 = Luftens densitet =1.2 kg/m
3 

 = Luftens specifika värmekapacitet = 1000 J/KG K 

 = temperatur inne (K) 

 = temperatur ute (K) 

(Warfvinge, 2001 6:35/9:10) 

Ventilationsförluster  

Ventilationsförlusten beräknas på ungefär samma sätt som infiltrationsförlusterna beräknas. Det som 

skiljer sig åt är att man utgår från tilluftens temperatur istället för ute temperaturen. Detta gör man för 

att i t.ex. i FTX-system används frånluften för att förvärma tilluften. Detta resulterar i att tilluften får 

mycket högre temperatur än uteluften. Ekvationen för att få fram förlusten av ventilationen med 

luftväxling visas nedan. 

 (ekvation 16) 

 = Energibehov för ventilation med luftväxling(W)  

 = Temperatur på tilluften(K)  

(Warfvinge, 2001 6:35/9:10) 

2.7.7 Termisk tröghet 

Med termisk tröghet menar man den förmåga en viss byggnad har att lagra värmeenergi. En tung 

byggnad som t.ex. en betongbyggnad har en stor förmåga att lagra värme i byggnadstomen medans en 

lätt byggnad med träregelstomme har liten förmåga att lagra värmeenergi. Om temperaturen tillfälligt 

sjunker har en tung byggnad förmågan att bevara den värmeenergi under en viss tid. På somrarna kan 

t.ex. en tung byggnad lagra värmeenergi på dagen som kan användas till uppvärmning på natten då 

oftast temperaturen sjunker. På detta sätt påverkan en byggnads tunghet energiförbrukningen. Detta 

kan beskrivas med ekvationen  som är en tidskonstant som är ett mått på tidsskalan för en byggnads 

avkylning. Man kan här observera att byggnadens totala värmeeffektförlust på grund av transmission 

och ventilation, W/°C, betyder lika mycket som den tillgängliga värmekapaciteten för tidskonstantens 

värde. Halverade värmeförluster har alltså i princip samma inverkan som fördubblad värmekapacitet. 

 (ekvation 17) 

 = summan av byggnadsdelarnas värmekapacitet(J/K) 
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 = Summan av transmissionsförlusterna (W/K) 

 = Värmeeffektförluster pga. Ventilation(W/K) 

För att få ut temperaturändringen inomhus  pga. Termisk tröghet beräknas enligt ekvationen 

nedan.   

 (ekvation 18) 

 = temperatur ändring inomhus(K)  

 = temperaturändring utomhus (K) 

 = tid(s) 

 = byggnadens tidskonstant(s) 

(Warfvinge, 2001 6:40/9:10) 
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2.7.8 Luftströmning 

Luftströmningen har viss betydelse på en byggnads energibehov då den kan bidra till sämre isolering 

av klimatskärmen och ökat luftläckage. Luftrörelsen i och kring en byggnad påverkas främst av 

ventilationssystemet men även av värme- och fuktbalansen, fukttillståndet i byggnaden samt vinden. 

Dessa faktorer kan ge upphov till invändigt drag, nedsatt isoleringsförmåga av klimatskalet samt störa 

ventilationssystemet.  

Vind 

Vinden varierar kraftigt med tiden med även av höjdskillnad från mark samt omgivande terräng. 

Vindens medelhastighet beroende av höjdskillnaden från marken kan beskrivas i formeln som brukar 

kallas för empiriska sambandet.  

 (ekvation 19) 

u = Vindens hastighet på höjden z 

u0 = Vindens hastighet på referensnivå, z0  

 = konstant som beror av underlagets skrovlighet 

 

När vinden blåser mot en byggnad bromsas strömningen upp på lovartsidan där ett övertryck bildas. 

Detta kan även medföra att ett undertryck kan bildas på vissa sidor, dvs. ett sug som främst 

uppkommer vid hörn och kanter. Normalt uppstår även övertryck på lovartsidan och på fasaderna i 

luftströmens riktning. Detta kan medföra om klimatskalet har stora otätheter att inneklimatet ändras 

från undertryck till övertryck.   

För att beräkna vindtrycket mot en yta kan man använda ekvationen som visas nedan. Denna ekvation 

tar hänsyn till byggnadens formfaktor dvs. byggnadens geometriska utformning och vindriktning som 

har stor betydelse för vindtrycket längs en byggnad. Värde på formfaktorer fås ur specielle tabeller. 

Värdet som fås ut formeln beskrivs i ett hastighetstryck (Pa). I praktiken är vindens inverkan på en 

viss byggnad mycket svår att förutsäga med någon noggrannhet. En orsak är att vinden i byggd miljö 

är oerhört störd, och både vindens riktning och styrka varierar kraftigt i tiden. 

 (ekvation 20) 

q = hastighetstryck (Pa) 

 = formfaktor (-) 

 = luftens densitet (kg/m
3
) 

u0 = vindhastighet i fri luftström(m/s) 

 

För att få den totala tryckskillnaden längs en byggnad pga. Vinden används formeln nedan 

   (Pa) (ekvation 21) 

Termik 

Den drivkraft som bildas pga. Termiska drivkrafter brukas kallas för skorstenseffekten. Lufttrycket på 

en nivå viss nivå är det tryck som ovanpåliggande luftpelare utövar. Eftersom varm luft har lägre 

densitet än kall är tryckskillnaderna i höjdled mindre ju högre temperaturen är. Vintertid ger detta en 

tryckskillnad över en uppvärmd yttervägg. Denna tryckskillnad kan med hjälp av gasernas allmänna 

tillståndslag betecknas: 

 (ekvation 22) 

T1 och T2 = temperaturen på varm resp. kall sida (K) 

H = höjden (m) 
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Mekanisk drivkraft 

Mekanisk drivkraft är det luftströmning som fås från fläktar. Det finns tre grundläggande 

ventilationssystem som är självdrag, frånluft, och från- och tilluft där frånluft samt från- och tilluft kan 

räknas till mekanisk drivkraft.    

För ett självdrags eller frånluftssystem har förlusten för luftläckage inte lika stor betydelse som för ett 

FTX-system. Detta beror på att ett FTX-system återvinner värmen från frånluften till lilluften. Om 

tilluften komplitteras genom otätheter i klimatskärmen förvärms inte denna luft utan har samma 

temperatur som uteluften. Detta bidrar till att en byggnad med ett högt luftläckage som ventilleras med 

ett FTX-system för högre energiförluster pga. Ventilationen än en byggnad med ett tät klimatskal med 

samma ventilationssystem. För ett frånlufts eller självdragssystem blir inte kostnaden för läckaget så 

stor, däremot kan man inte styra tilluften lika effektivt om man har ett klimatskal som är otät jämfört 

med ett tät.   

(Sandin, 1995:74-85/189)  

 

2.8 Beräkningsmetoder 
Det finns en rad olika beräkningsmetoder för att få fram den faktiska energiförbrukningen för en 

byggnad. Man kan beräkna energiförbrukningen för hand med hjälp av en så kallad gradtimmemetod, 

denna metod bygger på ett tabellvärde som är beroende av normaltemperatur samt innetemperatur. 

Idag ändvänds för det mesta avancerade simuleringsprogram för att beräkna energiförbrukningen. Det 

finns många olika typer och tillvärkare av simulerings program för energiberäkningar. Det vanligaste 

simuleringsprogram i Sverige är VIP+, Enorm, IDA Klimat och Energioch BV2. 

2.8.1 VIP+ 

VIP+ är program som är framtagit för att beräkna energiförbrukningen för byggnader eller lokaler. 

Programmet kan inte användas för dimensionering av värmesystem eller beräkning av 

överförbrukning pga. Funktionsbrister i värmesystemet eller styr och reglersystem. Programmet tar 

hänsyn till en rad olika faktorer som påverkar energiförbrukningen för en byggnad som redogörs som 

indata i programmet. Bland annat tar VIP+ hänsyn till de olika faktorer som redogörs ovan under 

rubriken 2.5 Energibalans. Fig. 4 nedan visar alla faktorer som VIP+ berör. När all indata är klar 

simulerar programmet indata gentemot en klimat fil med värden som beskriver byggnadens 

omgivande klimat och natur. Programmet redogör timme för timme hur energiförbrukningen för den 

byggnad man räknar på. (beskrivning av VIP+) 
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(Figur 4 Faktorer som påverkar energibehovet.) 

Solinstrålning 

Solinstrålningen hämtas från en klimatfil som visar vilken riktning som strålningen kommer från samt 

vilken infallsvinkel den har. Mot en glasruta reflekteras en solstråle olika mycket beroende på 

infallsvinkeln vilket medför att rumsluften uppvärmning via konvektion kan variera. Solens 

tillskottsvärme mot fasaderna och taket varierar beroende på absorptionsfaktorn för ytterytan. Detta är 

viktig information för att beräkna hur mycket gratisenergi en byggnad kan tillgodose sig med hjälp av 

solenergi 

 

Transmissionsförluster  

VIP+ använder en såkallad RC-modell där den värkliga 

 väggen översätts i en förberedande beräkning till en rad  

olika värmemotstånd och kapacitanser som används vid  

timberäkning. VIP+ beräknar timme för timme  

värmeutbytet mellan stommaterial och övrig inredning som 

sker via konvektion och strålning. Klimatskalet matas in i  

programmet genom att beskriva alla byggnadsdelar som  

ingår. Även köldbryggor matas in som byggnadsdelar.  

Programmet räknar alla energiflöden endimensionellt.  

 

 

       

                  (Figur 5 beskrivning av VIP+ RC-modell) 

Luftsystemet 
VIP+ beaktar många faktorer vad gällande luftsystemet. Programmet tar hänsyn till vinden påverkan 

av luftläckage. I praktiken är dock vindens inverkan på en viss byggnad mycket svår att simulera, 

eftersom man ytterst sällan har tillgång till individuella indata för vindförhållandena kring en viss 

byggnad. Det tar även hänsyn till tryckskillnader pga. Balansen mellan den mekaniska från och  

tilluften. Om tilluftsflödet sätts till noll fungerar systemet som ett frånluftssystem. För luftläckage tar  
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(beskrivning av VIP+) 

 

programmet hänsyn till hur varje del av klimatskalet är orienterad för vindtryck, nivå för termiktryck 

och dess otätheter.  Programmet räknar varje timme fram det invändiga trycket i en total flödesbalans 

för läckage och ventilation. Programmet tar även hänsyn till system med värmeåtervinning.  

 

Klimatpåverkan  

 

Programmet får sina klimatdata rån ett företag som heter Mateotest som levererar klimatdata till 

klimatstationer över hela värde. Klimatet kan i programmet anpassas till den lokala omgivningen där 

byggnaden i fråga befinner sig. Man kan t.ex. komplettera med vegetation som kan skymma 

solinstrålningen mm. 

BBR 

Det resulterande värdet som fås vid en simulering kontrolleras gentemot boverkets byggreglers krav 

angående energihushållning. Man får då tänka på att kraven i BBR avser all köpt energi exklusive 

hushållsel. Detta kan vara faktorer som t.ex. isoleringsförmåga, täthet, värmekapacitet, processenergi, 

återvinning, ventilationssystem, u-värde mm.  

(beskrivning av VIP+) 

2.8.2 Enron 2004 

Enron är en annan typ av simuleringsprogram som bygger på samma principer som VIP+. Enron är det 

program som säljer mest i Sverige. Likt VIP+ så jämför programmet sina framtagna energiberäkningar 

med de krav som ställs enligt boverkets byggregler.  

2.8.3 Praktiska problem under arbetets gång 

Det har under arbetets gång uppkommit frågetecken angående arbetets omfattning. Det har efter en tid 

blivit uppenbart att man måste minska ner på dess omfattning då vissa delar har krävt mycket mer tid 

och arbete än vad man har förutspått att det skall göra. Det gäller främst den ekonomiska biten där 

ambitionen har varit att ta reda på vilka investeringskostnaderna skulle vara för de åtgärder man har 

räknat på. Detta har resulterat i en snävare omfattning av arbetet där fokus mer eller mindre endast 

legat på att ta reda på hur mycket energiförbrukningen kan minskas med åtgärderna ifråga. 

Ritningar som man har haft till förfogande har inte varit helt fullständiga. De flesta ritningar är ifrån 

tiden då husen byggdes på 60-talet och därför har kvalitén på de scannade ritningarna varit skiftande 

och måttsättning har fattats på flera ställen. När måttsättning har fattats har man genom mätningar och 

antaganden gjort en bedömning som måste anses vara tillräckligt noggrann för att kunna användas vid 

beräkningar.  
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3. Beskrivning av flerbostadshusen i Pettersberg 

3.1 Husens Historia 
Kv. bergatrollet 1 består av två lamellhus beläget i Pettersberg som ligger i utkanten av Västerås. 

Fastigheten ägs och förvaltas av fastighetsföretaget Mimer. Fastigheten är byggd år 1963 och är till 

huvudsak en hyresfastighet som består av lägenheter med två rum och kök respektive tre rum och kök. 

Storleken på Fastigheten är ca. 9500m
2
 boende yta. Byggnaderna innefattar 107 st lägenheter samt två 

stycken lokaler och ett dagis. Fastigheten är i stort behov av renovering då inga stora 

renoveringsarbeten har genomförts sedans fastigheten byggdes på 60-talet. Energieffektivisering är en 

stor del av renoveringsarbetet som kommer att redogöras i denna studie.  

3.2 Situationsplan och närmiljö 
Fig. 5 nedan visar hur situationsplanen över Kv. Bergatrollet 1 ser ut. Fastigheten består av två 

lamellhus som är benämnda hus S och hus R. Både hus R och hus S har sina långsidor åt öster och 

väster.  Mellan de två lamellhusen bildas en innergård som är utrustad med miljöstation, lekplats och 

viss vegetation i form av träd och buskar. Östsidan på hus R angränsar mot parkeringsplatser och en 

förbipasserande väg. Västsidan på Hus S angränsar mot en skogsdunge. Byggnadernas gavlar vetter 

mot norr och söder. Entrépartierna ligger för både hus S och R åt öster där hus R består av 6 stycken 

trapphus och hus S av 5 st trapphus.  

 

 

 

 

Figur 5 Översiktsplan flerbostadshusen i Pettersberg 
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3.3 Teknisk beskrivning av byggnadsdelar 
Nedan följer en ingående teknisk beskrivning av samtliga byggdelar som är relevanta för det fortsatta 

arbetet med beräkningar av energibehovet av husen i fråga. Alla figurer är tagna från de ritningar som 

har funnits tillgängliga om dessa två hus och har inte ändrats på något sätt. 

3.3.1 Bjälklag 

Nedan följer en byggnadsteknisk beskrivning av det olika bjälklagen som förekommer i byggnaderna 

på Kv. Bergatrollet 1.  

 

Bjälklaget över mellanvåningarna samt över souterrängvåningen 

består av 180mm bärande armerande betongplattor. Över 

betongplattorna ligger en stegljudsdämpande mineralullsskiva och 

över den en stålslipad betongbeläggning. fig. 6 visar hur bjälklaget är 

uppbyggt. 

 

Figur 6 

Bjälklaget över skyddsrummet i källaren består av en bärande 

armerad betongplatta på 200mm. Över betongplattan ligger två olika 

isolerskivmaterial som består av 30mm mineralullsskiva samt 70mm 

träullsplatta. Dessa skivor ska minska värmetransporten mellan 

skyddsrummet som är ett kallt utrymme och bostadsutrymme som är 

stålslipad uppvärmt utrymme. Över isolerskivorna ligger en 

betongyta. Fig. 7 visar hur bjälklaget är uppbyggt.  

 

Figur 7 

 

Bjälklaget mellan källaren och bostäder består av en 100mm tjock 

träullsplatta för att minska värmetransporten mellan källarförråd som 

är ett kallt utrymme och bostadsutrymme som är uppvärmt. Över 

isoleringen är en 180mm tjock armerad betongplatta med en 

stegljudsmatta av mineralull samt en stålslipad betongyta som 

tillsammans är 70mm. Fig. 8 visar hur bjälklaget är uppbyggt.   

Figur 8 

 

Vindsbjälklaget består av en 180 mm tjock armerad betongplatta. 

Över betongplattan ligger två olika lager av isolering som består av 

en 100 mm tjock mineralullsfilt och en 25mm tjock mineralullsmatta 

med minst 600mm överlappning. Fig. 9 visar hur vindsbjälklaget är 

uppbyggt.   

 

Figur 9 
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3.3.2 Golv på mark 

Nedan följer en byggnadsteknisk beskrivning av de olika golv på mark som förekommer i 

byggnaderna på kv. Bergatrollet 1.  

 

Fig. 10 visar hur golvet på mark normalt ser ut i byggnaden. 

Byggdelen består av 150mm grus som har en dränerande och 

kapillärbrytande funktion och 120mm stålslipad betong över gruset.   

 

 

Figur 10 

 

Fig. 11 visar hur golv på mark ser ut för de bostäder som är belägna 

på marknivå. Byggdelen består av 150mmsom har en dränerande och 

kapillärbrytande funktion. Över ligger en plastfolie som har 

funktionen av en fuktspärr. Över fuktspärren liggen en 50mm tjock 

betongbeläggning för att jämna av ytan. Över betongavjämningen 

ligger två typer av isolerskivor som består av 50mm mineralullsskiva 

samt 50mm träullsskiva. Sist ligger en stålslipad betongyta på 60mm. 

Figur 11 

 

 

Fig. 12 visar hur golv på mark ser ut för tvättstugor, undercentraler 

samt längsgående korridorer. Byggdelen består av 150mm grus samt 

120 – 140mm armerad betong med fall som har en stålslipad 

betongyta.  

Figur 12 

 

Fig. 13 visar hur golv på mark ser ut för trapphus. Byggdelen är 

uppbyggd med 150mm grus som har en dränerande och 

kapillärbrytande egenskap. Över gruset ligger en plastfolie som 

fungerar som fuktspärr. Över fuktspärren ligger en armerad 

betongplatta på 100mm med en mosaik yta.    

 

Figur 13 
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3.3.3 Ytterväggar samt vissa inneväggar 

Nedan följer en byggnadsteknisk beskrivning av de olika typer av ytterväggar som förekommer i 

byggnaderna på Kv. Bergatrollet 1.  

 

Fig. 14 visar hur ytterväggen längs gavlarna på byggnaderna ser ut. 

Ytterväggen består av en bärande betongvägg på 120mm samt en 

200mm lättbetong vägg med en 20mm luftspalt mellan lättbetongen 

och betongen.  

Figur 14 

 

Fig. 15 visar den vanligaste ytterväggstypen som står för all yttervägg 

förutom vissa ytterväggstyper vid markplan, ytterväggar längs 

gavlarna samt ytterväggen vid trapphus. Ytterväggen består av 

300mm lättbetong.  

Figur 15 

 

Fig. 16 och fig. 17 visar de två ytterväggstyperna för trapphusen. Fig. 

14 som består av 120mm armerad betong, 20mm bruk samt 100mm 

lättbetong är placerad vi kortsidorna av entrépartierna. Fig. 13 som 

består av 250mm lättbetong är placerad långsidan av entrépartierna, 

dvs. den sida där dörr och fönster sitter.  

Figur 16        Figur 17 

 

Fig. 18 visar hur ytterväggen vid markplan ser ut på långsidorna av 

byggnaderna. Ytterväggen består av två skikt som består av 150mm 

armerad betong och 70mm lättbetong.  

 

Figur 18 

Fig. 19 visar hur inneväggen i källaren mellan de uppvärmda rummen 

och de kalla utrymmena ser ut. Byggnadsdelen består av 140mm 

armerad betong och 70mm träullsplatta.  

 

Figur 19 
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3.3.4 Köldbryggor 

 

Fig. 20 visar på hur köldbryggan mellan ytterväggarna och de 

lägenhetsavskiljande väggarna ser ut. Figuren visar att 

lägenhetsavskiljande väggarna skjuter in 200mm i ytterväggen.  

Figur 20 

 

Fig. 21 visar hur köldbryggan mellan bjälklaget och ytterväggen ser 

ut. Figuren visar att bjälklaget skjuter in 200mm i ytterväggen.  

 

 

Figur 21 

3.3.5 Ventilation 

Byggnaderna ventileras med ett frånluftssystem i samtliga bostäder. Husen ventileras med hjälp av 5 

stycken frånluftsfläktar som är placerade på taket hos samtliga byggnader. Fläktarnas sammanlagda 

effekt är 3,1 kW. Om man förutsätter att man har ett totalt ventilationsflöde på ca. en halv omsättning 

per timma ges ett totalt flöde på 3000 liter per sekund för frånluftssystemet.  

3.4 Värmeförbrukning  
Kv. Bergatrollet får sin värmeenergi från fjärrvärme som levereras från mälarenergi. Den totala 

energiförbrukningen för uppvärmning samt tappvarmvattnet är som bilaga 2 visar från 119 – 128 

Kwh/m
2
. Detta är ett ganska så bra värde jämfört med andra liknande byggnader som t.ex. Brogården i 

Alingsås där de hade en betydligt högre värmeförbrukning.  

3.5 Intervju med kvartersvärd 
Under den första delen av detta arbete har man genomfört en okulär besiktning av husen samtidigt 

som man har intervjuat kvartersvärden för kv. Bergatrollet 1. Man har också besökt och intervjuat en 

boende i ett av husen. Detta för att få en bättre översikt över husen och för att försöka reda ut vilka 

åtgärder som kan bli aktuella.  
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3.6 Åtgärder flerbostadshusen Pettersberg 
 

3.6.1 Tilläggsisolering av vindsbjälklag. 

Att tilläggsisolera vindsbjälklag brukar generellt vara den åtgärd som lönar sig bäst om man vill spara 

in på kostnaderna för uppvärmningen utan att behöva investera allt för mycket pengar. Man har här 

räknat med en relativt tjock isolering på 500 mm bestående av lösull. Lösullen läggs ovanpå det 

befintliga vindsbjälklaget. Ett tätskikt av plastfolie tillsammans med ett nytt FTX-system skall se till 

att fukt inne i byggnaden transporteras bort så att risken för fuktskador minskas. Att tilläggsisolera 

vindsbjälklaget är en effektiv och enkel åtgärd då man helt enkelt sprutar in lösullen över det 

befintliga vindsbjälklaget. Dessutom slipper man att göra alltför stora ingrepp på huset. 

(byggnadsvard.se) 

När man skall tilläggsisolera ett vindsbjälklag är det viktigt att fuktspärren förblir intakt och att alla 

genomföringar så som ventilationskanaler och elinstallationer är helt täta. Eftersom att 

tilläggsisoleringen kommer att sänka temperaturen i det kalla vindsutrymmet ökar också risken för 

kondens och fuktskador om fuktig luft kan tränga upp genom otätheter. (energimyndigheten.se) 

 

(Figur 22 Vindsbjälklag efter tilläggsisolering) 
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3.6.2 Tilläggsisolering Yttervägg 

Ytterväggarna kommer att tilläggsisoleras med cellplast utåt för att inte minska boendeytan i husen. 

Tilläggsisoleringen kommer att vara 300 mm tjock. Nytt fasadmaterial i form av puts kommer att 

läggas utanpå isoleringen, en luftspalt skall hindra fuktskador i konstruktionen och plastfolie läggs på 

insidan av ytterväggen. Man kan istället för puts välja ett annat fasadmaterial men i det här fallet har 

man räknat på att ha en putsad fasad. 

 

 

(Figur 23 och figur 24 Yttervägg och gavel efter tilläggsisolering)  
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3.6.3 Tilläggsisolering källarbjälklag 

De bjälklag som utgör gränsen mellan ett varmt och kallt utrymme har man räknat med att 

tilläggsisolera. Detta gäller t.ex. bjälklag över kalla förrådsutrymmen som ligger under uppvärmda 

lägenheter. Tilläggsisoleringen består här av cellplast. 

 

(Figur 25 Tilläggsisolering källarbjälklag)  

 
(Figur 26 Tilläggsisolering källarvägg) 
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3.6.4 Byte av fönster  

De nuvarande fönstren i de bägge husen är samma fönster som när de byggdes, dvs. två-glasfönster 

med ett U-värde på ca 2,7 W/m
2
 C

0
. Man har räknat med att byta ut samtliga fönster i husen till 

”superisolerfönster” som släpper igenom mindre värme och speglar värmestrålningen tillbaks in i 

rummet och där karmen också är isolerad. Dessa fönster har ett U-värde på 0,80 W/m
2
 C

0
 vilket är en 

klar förbättring jämfört med de gamla fönstren.  Dock bör nämnas att det finns en risk för kondens vid 

användandet av fönster med så pass lågt U-värde.( kurspärmen Sunda Hus Roberts hus)  

Samtidigt kan man också nämna att det vid ett framtida stambyte kan bli aktuellt att flytta eller ta bort 

eventuellt överflödiga radiatorer under fönstren. Eftersom att fönstren kommer att vara väldigt 

välisolerade kommer behovet av sådana radiatorer att elimineras.  

Det bör dock nämnas att denna åtgärd är betydligt dyrare än tilläggsisolering av vinden och dessutom 

mycket dyrare att genomföra då det är en större materialkostnad som dessutom kommer att ta mycket 

längre tid att genomföra. Eftersom att ytterväggarna blir tjockare kommer de nya fönstren flyttas utåt i 

väggen. 

 

(Bild 3  nuvarande fönster, Kv Bergatrollet, Pettersberg.  foto Jonas Risborn) 

3.6.5 Byte av ventilationssystem 

Det gamla mekaniska frånluftssystemet byts ut mot ett FTX-system dvs. ett mekaniskt till- och 

frånluftssystem. FTX-systemet återvinner energi utifrån frånluften genom att förvärma tilluften med 

hjälp av en värmeväxlare med en verkningsgran på 70 %.    

3.6.6 Byte av dörrar 

Samtliga ytterdörrar i de bägge husen kommer att bytas ut mot nya energieffektiva ytterdörrar med ett 

U-värde på 0,9 W/m
2 
C

0
.  

 
Bild 4 Nuvarande entré, Kv Bergatrollet Pettersberg.  foto: Jonas Risborn 
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3.7 Indata till VIP+ av byggnaderna på Kv. Bergatrollet 1  
All information som har använt för vår simulering av kv. Bergatrollet 1 i programmet VIP+ redogörs 

nedan. Viss indata har vi utgått från rimliga standardiserade värden då en faktisk mätning av alla 

faktorer hade medfört en orimlig omfattning av detta arbete. 

Transmissionsförluster  

Byggnadsdelarna matades in i programmet del för del där varje byggdels materialskikt enskilda u- 

värde beskrivs. Programmet skiljer på en rad olika faktorer som t.ex. vilket vädersträck byggnadsdelen 

väter mot, tak, väggar, byggnadsdel mot mark, höjd nivå mm. Alla dessa faktorer har inverkan på hur 

stor transmissionsförlusterna skall bli. All indata för byggnadsdelarna har hämtats från 

originalritningar från när huset byggdes 1963 där arkitekt och konstruktions ritningar har använts.  

Väggtyper som befinner sig utanför klimatskalet dvs. kallutrymmen har inte använts som indata.   

Mark 

Våra markförhållanden har valts till Lera med dränerande sand och grus med ett värme ledningstal tal 

på 1,4 W/m K. Vi har inte gjort någon geoteknisk undersökning av området utan har valt ett rimligt 

markförhållande för den typen av område i Pettersberg.  

Driftdata 

Temperaturen har stor betydelse för värmeenergiförbrukningen. Vi har satt temperaturen för 

inneklimatet för bostäder och lokaler till 21 grader som lägsta nivå och 27 grader. Dessa temperatur 

förhållanden används för alla mimers bostäder. Den gratisenergi som fås av värmeenergin från 

människorna har satts till 1 w/m
2
 vilket är ett rimmigt värde. För den gratisenergi som benämns 

processenergi har valts ett värde på 200 W/lägenhet samt 2w/m
2
. Den värmeenergi som erhålls genom 

tappvarmvattnet beräknas enligt 2 W/m
2
 samt 205 W/lägenhet. 

(http://vip.strusoft.com/vipdemo/descr-strusoft-emprirical-bestest.pdf) 

Ventilation 

Ventilationsflödet är satt efter ett antagande på att ventilationsombytet skall vara ½ omsättning per 

timme. Inga flödesmätningar har genomförts utan enbart förlitat sig på att flödet skulle följa 

ovanstående antagandet. Trycket i frånluftssystemet är beräknat med 200 Pa.  

Fönster 

För fönsterberäkningarna beskrivs vare enskilda fönsters u-värden samt vilket vädersträck fönstret 

väter mot. Vid balkongpartierna där fönstren avskärmas av övre balkong samt balkongväggarna på 

sidan tas en avskärmningsfaktor med i beräkningen. 

Källaren 

Problemet med byggnaderna på fastigheten hur man skulle dra klimatskärmen då byggnadernas 

källare både innefattas an kallutrymmen och uppvärmda utrymmen. Vi har valt att dela upp källaren i 

varma och kalla utrymmen där de kalla utrymmena inte tas med i beräkningen, dvs. klimatskärmen går 

genom vissa källarväggar och vissa källarbjälklag.   

Värmetröghet 

För att beräkna värmetrögheten har massan av alla innerväggar och bjälklag som befinner sig innanför 

klimatskärmen tagits med i beräkningen.  

Klimatfilerna 

Den klimatfil som använts är den för Norrköping.  
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4. Resultat 
 

Genom att först bygga upp de bägge husen i VIP+ har man skapat en grund att stå på för att räkna ut 

vad de tänkta åtgärderna kommer att ge för minskning av energiförbrukningen.  Man går helt enkelt in 

i programmet och lägger till så mycket isolering som man vill tilläggsisolera med eller ändrar data för 

t.ex. fönstren från två-glasfönster till 3-glas energifönster osv. På så sätt kan man direkt se 

förändringen i energiförbrukningen efter åtgärden. 

I detta arbete har man gjort ändringar och beräkningar på tilläggsisolering vindsbjälklag, 

tilläggsisolering yttervägg, byte av fönster och byte av ventilationssystem. Sist har man gjort alla 

ändringar i samma beräkning för att få ut en total minskning av energiförbrukningen på bägge husen 

efter alla energieffektiviserings-åtgärder. 

Efter att ha byggt upp husen i VIP+ fick man ut en beräknad energiförbrukning på 128 kWh/m2 och år 

för hus R. Det är också hus R man har utgått ifrån när data har lagts till för åtgärderna i VIP+. Då 

energiförbrukningen är nästan densamma för de bägge husen och byggnadsdelarna är identiska i båda 

husen har man endast räknat på resultat för åtgärderna för hus R.
 
 

Man har efter varje redovisat resultat och åtgärd också gjort en enkel kostnadsberäkning på hur 

mycket pengar man tjänar in på varje åtgärd. Man har räknat med ett pris på fjärrvärme på 0,3 kr/kWh. 

Priset är taget ifrån Mälarenergis hemsida och gäller priset för fjärrvärme i Västerås 2009. Det kanske 

är värt att nämna att priset för fjärrvärme är väldigt lågt hos Mälarenergi, endast en kommun av 289 st. 

i Sverige har ett lägre pris. (malarenergi.se) 

Samtidigt medför ju det låga priset på fjärrvärme att själva förtjänsten i kWh omräknat i kronor blir 

avsevärt mycket lägre i Västerås jämfört med i de flesta andra kommuner i Sverige. Så i detta fall kan 

man ju säga att just det låga priset blir en nackdel för resultatet även om låga energipriser såklart skall 

ses som något positivt. 

Den totala bruksarena som man har använt i dessa kostnadsberäkningar är 4417 m
2
 för hus R och 3872 

m
2
 för hus S. Detta ger en sammanlagd bruksarea för bägge husen på 8289 m

2
. 

 

Samtliga resultat nedan i avsnitt fyra-ett utgår ifrån en total medelenergiförbrukning för hus R & hus 

S innan åtgärd på 128 kWh/m
2 

 

4.1 Tilläggsisolering av vindsbjälklag 

Vindsbjälklaget tilläggsisoleras med 500 mm lösull som läggs ovanpå det befintliga vindsbjälklaget. 

Förutom tilläggsisoleringen har man räknat med att en plastfolie läggs till i vindsbjälklaget för att 

undvika fuktskador. 

(Tabell 1 Resultat tilläggsisolering vindsbjälklag) 

 

Total 

energiförbrukning 

(aktiv uppvärmning) 

före åtgärd 

Total 

energiförbrukning 

(aktiv uppvärmning) 

efter åtgärd 

Minskning i 

kWh 

Minskning i 

procent 

Vinst i 

kronor/år 

128 kWh/m
2
 122 kWh/m

2
 6 kWh/m

2
 4,4 % 14 000 kr 
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Kommentar: Att isolera vindsbjälklaget brukar generellt vara det mest effektiva sättet att snabbt och 

relativt billigt få ner energiförbrukningen. Anledningen till detta är troligen att själva takarean är 

relativt liten jämfört med arean på väggarna. 

4.2 Byte av fönster & dörrar 
Samtliga fönster byts till 3-glas energifönster med ett U-värde på 0,8 W/m

2
 C

2
 . Dörrarna byts ut till 

nyare varianter med ett U-värde på 0,9 W/m
2
 C

2
. 

 

(Tabell 2 Resultat byte fönster & dörrar) 

Total 

energiförbrukning 

(aktiv uppvärmning) 

före åtgärd 

Total 

energiförbrukning 

(aktiv uppvärmning) 

efter åtgärd 

Minskning 

i kWh 

Minskning av 

energiförbrukningen 

i procent 

Vinst i 

kronor/år 

128 kWh/m
2
 104 kWh/m

2
 24 kWh/m

2
 18,8 % 59 700 kr 

 

Kommentar: Åtgärden att byte ut fönster och dörrar visar sig här göra en mycket stor skillnad i 

energiförbrukningen vilket å ena sidan var lite oväntat men å andra sidan består huset av en relativt 

stor andel fönster och dörrar.  

 

4.3 Byte av nuvarande ventilationssystem till FTX-system 
Det nuvarande ventilationssystemet som består av ett mekaniskt frånluftssystem byts ut till ett 

mekaniskt till- och frånluftssystem med värmeåtervinning som har en verkningsgrad på 70 %. 

 

(Tabell 3 Resultat byte av ventilationssystem) 

Total 

energiförbrukning 

(aktiv uppvärmning) 

före åtgärd 

Total 

energiförbrukning 

(aktiv uppvärmning)  

efter åtgärd 

Minskning 

i kWh 

Minskning av 

energiförbrukningen 

i procent 

Vinst i 

kronor/år 

128 kWh/m
2
 113 kWh/m

2
 16 kWh/m

2
 12,2 % 38 700 kr 

 
Kommentar: Resultatet efter byte av ventilationssystemet kan sägas vara bra och tillfredställande och 

en åtgärd som på sätt och vis är nödvändig om man skall göra huset så pass tätt och välisolerat som det 

kommer att vara efter samtliga åtgärder. 

 

4.4 Tilläggsisolering av ytter- & källarväggar 
När det gäller denna beräkning har man utgått ifrån att man isolerar alla väggar som vetter mot uteluft 

eller kallt utrymme i källaren, dvs. de byggdelar som man har räknat på att tillhöra klimatskalet. 

Tilläggsisoleringen består av cellplast och varierar från 300-200 mm i tjocklek beroende på om 

väggen är inomhus eller om den vetter direkt mot uteluften. 

(Tabell 4  Resultat efter tilläggsisolering av ytter- & källarväggar) 

Total 

energiförbrukning 

(aktiv uppvärmning) 

före åtgärd 

Total 

energiförbrukning 

(aktiv uppvärmning)  

efter åtgärd 

Minskning 

i kWh 

Minskning av 

energiförbrukninge

n i procent 

Vinst i 

kronor/år 
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128 kWh/m
2
 100 kWh/m

2
 27 kWh/m

2
 21,4 % 67 900 kr 

 

Kommentar: Detta var den åtgärd som gav näst bäst effekt efter fönster- och dörrbyte. Det visserligen 

endast en procent emellan dem.  

 

4.5 Samtliga åtgärder  
I denna beräkning har man lagt in samtliga åtgärder på en och samma gång i VIP+ för att se vad den 

totala nedgången skulle bli i energiförbrukningen om man valde att genomföra samtliga åtgärder som 

nämnts ovan. Detta är det mest intressanta resultatet då det visar mer exakt vad man kan åstadkomma 

om man tänker genomföra en liknande ombyggnad av husen i Pettersberg. 

(Tabell 5  Resultat efter samtliga åtgärder) 

Total 

energiförbrukning 

(aktiv uppvärmning) 

före åtgärd 

Total 

energiförbrukning 

(aktiv uppvärmning) 

efter åtgärd 

Minskning 

i kWh 

Minskning av 

energiförbrukningen 

i procent 

Vinst i 

kronor/år 

128 kWh/m
2
 60 kWh/m

2
 68 kWh/m

2
 53,1 % 169 000 kr 
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4.6 Manuell kontroll av energiberäkningar 
För att kontrollera att resultatet från VIP+ energibehovsberäkningar har även genomförts en kontroll 

med hjälp grattimmarmetoden som redogörs nedan. 

Transmissionsförluster Qt 

Tabellen nedan visar byggnadsdelarnas yta, u-värde samt specifik värmeförlust byggnadsdel för 

byggnadsdel.  

(Tabell 6 U-värden, yta och specifik värmeförlust för respektive byggdel för hus R.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den totala 

värmeförlusten pga. transmission(Qt) uppgår till 4126W 

Ventilationsförluster Qv 

Det totala ventilationsflödet(qv)för byggnaden sätts till 1,25m
3
/s. 

Det ger: 

 

Den okontrollerade ventilationen tas inte med i beräkningen då den är marginellt liten pga. att 

byggnaden har ett frånluftssysten och ingen värmeåtervinning.  

Den totala ventilationsförlusten(Qv) = 1500W/k 

Byggdel  YTA U-värde ΣQt 

Yttervägg LTBG 925 0,442 409 

Bjälk. Yttervägg 130 1,008 131 

yttervägg gavel 179 0,602 108 

Vindsbjälklag 1379 0,304 419 

Bjälk. Skuddsrum 100 0,51 51 

Bjälk. källare 819 0,468 383 

källargolv 1  59 4,067 240 

källargolv 2  221 0,474 105 

Yttervägg trapp. 128 0,521 67 

ytterv. Tvätt  27 1,329 27 

källarv.varm/kall 317 0,853 270 

Källarytterv.  68 1,018 69 

Fönster  663 2,7 1790 

Port  57 1 57 

     

     

Total:  5072  4126 
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Den totala specifika värmeförlusten(Qtot) är  4126 + 1500 = 5626W/K 

För att ta med gratisenergin i beräkningen används en formels som bidrar till att sänka antal 

gradtimmar pga. gratisenergi. Formeln visas nedan: 

  

(Warfvinge, 2003:  6.35/9.10) 

 

Pgratis = 24500W 

Qtot = 5626  

  Tgräns = 4,3 Sätts till 4,0 

Tgräns = 17 
o
C 

Ur tabell fås värdet av gradtimmar som är beroende av normaltemperaturen som är ett medianvärde 

under ett år. För Norrköping som är den geografiska plats som VIP+ har räknat på är 

normaltemperaturen 6,9 C
o
.  

 Vid en innetemperatur på 17 grader få ett värde ur tabell på 92 210 gradtimmar med en 

normaltemperatur på 6,9 C
o
. 

Värmeförbrukningen för ett helt år fås om man multiplicerar den totala specifika värmeförlusten(qtot) 

med antal gradtimmar som blir följande: 

92 210 x 5,629  519 000 kWh/år 

(Warfinge, 2001, tabell 6:10) 

Den manuella beräkningen av energiförbrukningen av R huset via gradtimmemetoden ger ett resultat 

på 519 000KWh per år. Det resultat som redovisades via VIP+ är 560370 kWh/år vilket är innebär en 

skilland på ca.7 % jämfört med gradtimmemetoden.   

Fönsterbyten  

Vid ett fönsterbyte så ändras nuvarande fönster med ett u-värde på 2,7W/m
2
K till nya fönster med ett 

u-värde på 0,8W/m
2
K. Detta medför en energibesparing på 1260 W. Den nya totala specifika 

värmeförlusten(Qtot) pga. fönsterbyten blir  5626 - 1260 = 4366W/K 

Värmeförbrukningen för ett helt år pga. fönsterbytet blir följande  

92210 x 4,366 = 403 000 kWh/år 

Detta innebär en minskning med 22 %. Detta stämmer ganska bra överens med resulatet från VIP+ 

angående fönster- och dörrbyte. 

FTX-system 

Man har räknat med en värmeåtervinning på 70 %, vilket ger en total energibesparing med hänsyn till 

ventilationen på 1050 W. Den nya totala specifika värmeförlusten(Qtot) blir 5626-1050 = 4576 W 

Värmeförbrukningen för ett helt år pga. Byte av ventilationssystemet blir följande: 

92 210 x 4,576 = 422 000 kWh/år 

Detta innebär en minskning med 19 %. Dock har man inte tagit någon hänsyn till luftläckage vilket 

har en stor betydelse på energivinsten för ett FTX-system. 
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Kompensation för valt indata angående klimatfil 

Då indatan för geografiskt läge i VIP+ valts till norrköping istället för västerås har vi genomfört 

beräkningar med gradtimmar från respektive geografiska platser. Skillnaden mellan dessa beräkningar 

ses som en procentuell skillnad som redogörs nedan. 

Vid en innetemperatur på 17 grader fås ett värde ur tabell på 100370 gradtimmar för Västerås med en 

normaltemperatur på 5,9 C
o
. 

Värmeförbrukningen för ett helt år i Västerås fås om man multiplicerar den totala specifika 

värmeförlusten(qtot) med antal gradtimmar som blir följande: 

 5,626  565 000 KWh 

Skillnaden i procent mellan Norrköping och Västerås är 8% . Detta innebär att resultatet som VIP+ 

redovisat bör vara 8 % högre för att ge ett mer realistiskt tal för Västerås. 
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 4.6 Felkällor 
 

En av de största felkällorna som har uppkommit genom att man har använt ett dataprogram för att 

genomföra de största beräkningarna gäller luftläckningen. VIP+ måste anses vara mycket bristfälligt 

när det kommer till just luftläckningen och därför bör den data som rör just det avsnittet ses som 

felaktig eller åtminstone mycket brisfällig. Detta beror till viss del på att det är mycket svårt för ett 

program att ta hänsyn till faktorer som vind mot byggnaden m.m. 

Eftersom att en stor del av arbetet gått ut på att efter ritningar beräkna arean på samtliga aktuella 

byggdelar i de bägge lamellhusen kan man inte helt utesluta att den mänskliga faktorn har gjort att viss 

data som lagts in i programmet är något felaktig eller på annat sätt avviker från den verkliga 

byggnaden. Dock ligger resultatet väldigt nära den riktiga energiförbrukningen så man har utgått ifrån 

att areaberäkningarna har gått rätt till eller i alla fall inte avviker på något större sätt. En viktig 

reservation här gäller för att möjligheten alltid finns att olika fel tar ut varandra. Om man t ex 

överskattar inverkan av luftläckning och samtidigt underskattar inverkan av köldbryggor så kan 

resultatet råka bli ”rätt”, om ”minusfelen” och ”plusfelen” råkar vara lika stora. En annan viktig 

reservation handlar om boendevanor t ex avseende tappvarmvatten och hushållsel. Även här finns 

möjligheten av att t ex fel tekniska indata kompenseras av fel indata avseende antagna boendevanor.  

 

I VIP+ har man valt klimatdata från Norrköping då man inte har lyckats hitta en klimatfil att föra in i 

VIP+ som gäller Västerås. Norrköping valdes för att det var den stad med klimatdata som ligger 

närmast Västerås och därför stämmer bäst överens. Hur mycket resultaten skulle skilja sig med en mer 

korrekt klimatdata är okänt men räknas inte ha en betydande effekt på det slutliga resultatet.  

 

I beräkningarna i VIP+ har man inte tagit någon hänsyn till köldbryggor. Detta då det inte funnits 

något sätt att utföra sådana beräkningar i programmet VIP+. Istället har man lagt in de köldbryggor 

som finns som rena byggnadsdelar som man sedan har byggt upp i programmet. T.ex. sticker 

betongbjälklagen ut i ytterväggarna och skapar en köldbrygga. Då har man räknat denna del av 

ytterväggen som en egen vägg, dvs. man har lagt ihop andelen av ytterväggen och andelen från det 

instickande bjälklaget och räknat den som en vanlig yttervägg eller som en del av ytterväggen. 

Det har också uppstått en del frågetecken angående klimatskalet på husen. Bägge husen har en 

bottenvåning som skiljer sig åt på en mängd olika ställen. Vissa delar är uppvärmda lokaler, bostäder 

eller tvättstugor medans andra är kalla utrymmen såsom förråd och skyddsrum. Vissa delar av 

ytterväggen ligger under jord och andra inte och allt detta har försvårat arbetet med att bygga upp 

husen i VIP+. Eftersom att indata i VIP+ i första hand bygger på vad klimatskalet är uppbyggt av har 

detta skapat en del problem. I detta fallet har man gjort som så att man har utgått ifrån var gränsen 

ligger mellan varmt och kallt utrymme. D.v.s. gränsar ytterväggen till ett uppvärmt utrymme som det 

gör på större delen av husen har man lagt in den i klimatskalet. Däremot har man lagt in vissa 

innerväggar i bottenvåningen i klimatskalet då de utgör gränsen mellan ett uppvärmt utrymme och ett 

kallt utrymme där det kalla utrymmet har varit inomhus. Detta gäller t.ex. gränsen mellan 

tvättstugorna och de kalla korridorerna som gränsar till dessa.  
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5. Diskussion/Slutsats 
Efter att ha slutställt detta arbete har man kommit fram till att resultaten som har uppnåtts verkar vara 

mer eller mindre realistiska. Detta har också bekräftats med hjälp av kompletterande manuella 

beräkningar som visar på att resultaten ligger inom rimliga gränser och värden för vad de borde. 

Arbetet har visat att man genom att utföra energibesparande åtgärder på de två flerbostadshus som 

man har undersökt i denna rapport kan man uppnå en stor besparing av värmeenergi. 

Energibesparingen för dessa två hus var relativt stor och detta beror bl.a. på att inga energibesparande 

åtgärder har utförts på dessa två hus sedan de stod klara 1963. Dock var den totala 

energiförbrukningen på dessa hus låg jämfört med liknande hus från samma tid. Vad detta beror på är 

tas inte upp i denna rapport. Det har också blivit klart att det kan vara ganska komplicerat att 

genomföra t.ex. tilläggsisolering på källarvåningar där klimatskärmen skär igenom huset på flera 

ställen och på olika sätt. Hur man skulle gå till väga med detta problem i praktiken har vi inte gått in 

på i denna rapport. 

Det låga priset på fjärrvärme i Västerås har också gjort att resultatet av energibesparingen i kronor har 

blivit kanske rent av missvisande då det genomsnittliga priset för fjärrvärme i landet kan vara dubbelt 

så högt vilket hade resulterat i en dubbelt så hög förtjänst. Detta spelar en stor roll då själva förtjänsten 

kan vara rent av avgörande när det kommer till beslut om sådana ombyggnader. I Västerås är det helt 

enkelt inte lika förmånligt att tilläggsisolera om man har fjärrvärme jämfört med andra kommuner i 

Sverige. Däremot är energipriser rörliga och kan mycket väl stiga, därför kan man inte direkt säga att 

energibesparande åtgärder är onödiga då man aldrig kan veta vad energin kommer att kosta i 

framtiden. 

När det kommer till ombyggnaden är de åtgärder som räknats på i detta arbete våra egna idéer men de 

är mer eller mindre realistiska och också sådana åtgärder som man har genomfört i liknande projekt.  

Det hade varit intressant att få veta en investeringskostnad för ombyggnaden och hur lång tid det hade 

tagit innan den hade blivit lönsam men tiden räckte inte till att beräkna detta.  
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Bilaga1 Värmerapport från Mimer, Hus  R &  S 

 
  



 43 

 

 

 

BILAGA 2, RESULTAT FRÅN VIP+ HUS R BEFINTLIG 

Projekt: 
Beskrivning:   

  Kv Bergatrollet 1 Hus R Lamellehus     Datum:     2009-05-
04   

  1(7) 
  

  Utfört av:         Sign:       
 

  Projektfil:     C:\Documents and Settings\Emanuel\Mina dokument\exjobb\Kv. 
Bergatrollet hus R.VIP   

  Företag: 
  

    
  

 
  INDATA   
 
Allmänt  
  Beräkningsdatum     2009-05-07 (10:28:43)   
  Beräkningsperiod - Dag     1 - 365   
  Klimatdata     NORRKÖPING   
  Latitud     58.6 grader   
  Klimatzon BBR12     SÖDER   
  Solreflektion från mark     30.00 %   
  Vindhastighet     70.00 % av klimatdata   
  Lufttryck     1000 hPa   
  Horisontvinkel mot markplan     S:0 SV:0 V:0 NV:0 N:0 NO:0 O:0 SO:0 °   
  Formfaktor för vindtryck     S:-0.60 SV:0.70 V:0.70 NV:0.70 N:-0.60 NO:-0.60 O:-0.50 SO:-

0.60 TAK:0.00   
  Vridning av byggnad     0 °   
  Verksamhetstyp     Bostad   
  Antal lägenheter     56   
  Ventilationsvolym     11042.0 [m³]   
  Uppvärmd bruksarea enl SS021052     4417.0 [m²]   
  Markegenskap Värmeledningstal: Lera, dränerad sand , 
dränerat grus.   

  1.4 [W/m*K]   
 

  Aktuellt Hus   
 
Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog  
  Byggdelstyp     Material Från 

utsida till insida   
  Skikt- 
tjocklek m 
  

  Värme- 
ledningstal 
W/m²°C   

  Densitet 
kg/m³   

  Värme- 
kapacitet 
J/kg°C   

  U-värde 
W/m²°C   

  Delta- U-
värde 
W/m²°C   

  Luftläck. 
q50 l/s,m²   

  Vindsbjälklag     MINERALULL40     0.025     0.040     50     840     0.294     0.010     0.80   
      MINERALULL40     0.100     0.040     50     840               
      BETONG1.7     0.180     1.700     2300     800               
  LTBG 300     LBTG500.140     0.300     0.140     500     1050     0.432     0.010     0.80   
  Yttervägg gavel     LBTG500.140     0.200     0.140     500     1050     0.592     0.010     0.80   
      KCBRUK     0.020     1.000     1800     800               
      BETONG1.7     0.120     1.700     2300     800               
  Bjälklag/yttervägg 
  

  LBTG500.140     0.100     0.140     500     1050     0.998     0.010     0.80   

      BETONG     0.200     1.700     2300     800               
  Bjälklag över käll. 
  

  TRÄULLSPL.     0.100     0.075     200     1510     0.468     0.000     0.00   

      BETONG     0.180     1.700     2300     800               
      MINERALULL40     0.020     0.040     50     840               
      BETONG     0.050     1.700     2300     800               
  Bjälklag över 
skydds   

  BETONG     0.200     1.700     2300     800     0.500     0.010     0.80   

      MINERALULL40     0.030     0.040     50     840               
      TRÄULLSPL.     0.070     0.075     200     1510               
      BETONG     0.050     1.700     2300     800               
  Källargolv 1     BETONG     0.130     1.700     2300     800     4.057     0.010     0.80   
  K.vägg kall/varm     BETONG     0.140     1.700     2300     800     0.843     0.010     0.80   
      TRÄULLSPL.     0.070     0.075     200     1510               
  Källargolv 2     PLAST1     0.002     0.700     1400     1000     0.464     0.010     0.80   
      BETONG     0.050     1.700     2300     800               
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      MINERALULL40     0.050     0.040     50     840               
      TRÄULLSPL.     0.050     0.075     200     1510               
      BETONG     0.060     1.700     2300     800               
  Yttervägg 
trapphus   

  LBTG500.140     0.250     0.140     500     1050     0.511     0.010     0.80   

  Ytterkällarvägg 
tvät   

  LBTG500.140     0.070     0.140     500     1050     1.319     0.010     0.80   

      BETONG     0.150     1.700     2300     800               
  Källarytterväg 
grund   

  LBTG500.140     0.100     0.140     500     1050     1.008     0.010     0.80   

      KCBRUK     0.020     1.000     1800     800               
      BETONG     0.150     1.700     2300     800               
  Innerväggar 
lägehet   

  BETONG     0.120     1.700     2300     800     4.156     0.000     0.00   

  
lägenhetsskilljande 
  

  BETONG     0.140     1.700     2300     800     3.963     0.000     0.00   

  Bjälklag inner     BETONG     0.180     1.700     2300     800     3.625     0.000     0.00   
 

  Projekt: 
Beskrivning:   

  Kv Bergatrollet 1 Hus R Lamellehus     Datum:     2009-05-
04   

  2(7) 
  

  Utfört av:         Sign:       
 

  Projektfil:     C:\Documents and Settings\Emanuel\Mina dokument\exjobb\Kv. 
Bergatrollet hus R.VIP   

  Företag: 
  

    
  

 
Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag  
  Benämning     Byggdelstyp     Orien- 

tering   
  Mängd 
Area m² 
Längd m 
Antal st   

  Sol- 
absorb- 
tion %   

  
Lägsta 
nivå m 
  

  
Högsta 
nivå m   

  Angräns- 
ande temp 
°C   

  Andel 
av 
effekt- 
behov 
%   

  U-värde 
med mark 
och D-U 
W/m²°C   

  Psi-
värde 
W/m°C 
  

  Yttervägg LTBG     LTBG 300     
VÄSTER 
  

  429.0m²     70.0     0.0     10.5         0     0.442       

  Yttervägg LTBG     LTBG 300     ÖSTER 
  

  496.0m²     70.0     0.0     10.5         0     0.442       

  
Köldbrygga/bjälklag 
  

  Bjälklag/yttervägg 
  

  ÖSTER 
  

  60.0m²     70.0     0.0     8.0         0     1.008       

  
Köldbrygga/bjälklag 
  

  Bjälklag/yttervägg 
  

  
VÄSTER 
  

  60.0m²     70.0     0.0     8.0         0     1.008       

  
Köldbrygga/bjälklag 
  

  Bjälklag/yttervägg 
  

  NORR     4.9m²     70.0     0.0     8.0         0     1.008       

  
Köldbrygga/bjälklag 
  

  Bjälklag/yttervägg 
  

  SÖDER 
  

  4.9m²     70.0     0.0     8.0         0     1.008       

  Yttervägg gavel     Yttervägg gavel     NORR     89.3m²     70.0     0.0     8.0         0     0.602       
  Yttervägg gavel     Yttervägg gavel     SÖDER 

  
  89.3m²     70.0     0.0     8.0         0     0.602       

  Vindsbjälklag     Vindsbjälklag     TAK     1378.8m²     90.0     8.0     8.0         0     0.304       
  Bjälklag 
skyddsrum   

  Bjälklag över 
skydds   

  
TEMP_U 
  

  100.0m²     0.0     0.0     0.0         0     0.510       

  Bjälklag källare     Bjälklag över käll. 
  

  
TEMP_U 
  

  818.6m²     0.0     0.0     0.0         0     0.468       

  Bjälklag källare     Källargolv 1     JORD     59.2m²     0.0     0.0     0.0         0     4.067       
  Bjälklag källare lo 
  

  Källargolv 2     JORD     220.9m²     0.0     0.0     0.0         0     0.474       

  Yttervägg 
trapphus   

  Yttervägg 
trapphus   

  
VÄSTER 
  

  127.8m²     0.0     0.0     10.5         0     0.521       

  Yttervägg 
tvättstuga   

  Ytterkällarvägg 
tvät   

  
VÄSTER 
  

  26.8m²     0.0     0.0     2.5         0     1.329       

  K.vägg kall/varmt     K.vägg kall/varm     
TEMP_U 
  

  317.0m²     0.0     0.0     0.0         0     0.853       

  Källaryttervägg     Källarytterväg 
grund   

  
VÄSTER 
  

  16.4m²     0.0     0.0     2.5         0     1.018       

  Källaryttervägg     Källarytterväg 
grund   

  ÖSTER 
  

  51.4m²     0.0     0.0     2.5         0     1.018       

  lägehetsskilljande 
  

  
lägenhetsskilljande 
  

  INNER     1717.0m²                     0           

  innerväggar   Innerväggar   INNER     775.0m²                     0           
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lägenhet   lägehet   
  Bjälklag inner     Bjälklag inner     INNER     2758.0m²                     0           

 

Solskyddstyper  
  Benämning 
  

  Gräns- 
temp. °C 
  

  Gräns- 
effekt 
W/m²   

  Reduk- 
tion av 
Total %   

  Reduk- 
tion av 
Direkt %   

  Vinkel 
Under- 
kant   

  Vinkel 
Över- 
kant   

  Vinkel 
Skärm 1 
Sida 1   

  Vinkel 
Skärm 1 
Sida 2   

  Vinkel 
Skärm 2 
Sida 1   

  Vinkel 
Skärm 2 
Sida 2   

  Högsta 
Vind- 
hastighet 
m/s   

  Fast 
Sidoskärm 2 
  

  0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     0.0     45.0     90.0     50.0   
 

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler  
  Benämning 
  

  Byggdelstyp 
  

  Orien- 
tering   

  Area 
m²   

  Glas- 
andel 
%   

  Sol- 
transm. 
Total %   

  Sol 
transm. 
Direkt %   

  U-värde 
W/m²°C   

  Lägsta 
nivå m   

  Högsta 
nivå m   

  Luftläck. 
q50 l/s,m² 
  

  Sol- 
skydd   

  Fönster 
balkong   

  2 GLAS 
BALKONG   

  
VÄSTER 
  

  
307.0 

  

  80     68     55     2.70     0.8     9.5     0.80     Fast 
Sidoskärm 
2   

  Fönster 
NORMALT   

  2 GLAS 
NORMAL   

  
VÄSTER 
  

  68.7 
  

  80     68     55     2.70     0.8     9.5     0.80       

  Fönster 
NORMALT   

  2 GLAS 
NORMAL   

  NORR     7.6     80     68     55     2.70     0.8     9.5     0.80       

  Fönster 
NORMALT   

  2 GLAS 
NORMAL   

  SÖDER 
  

  7.6     80     68     55     2.70     0.8     9.5     0.80       

  Fönster 
NORMALT   

  2 GLAS 
NORMAL   

  ÖSTER 
  

  
247.8 

  

  80     68     55     2.70     0.8     9.5     0.80       

  Fönster 
ENTRÉ   

  2 GLAS 
BALKONG   

  ÖSTER 
  

  23.0 
  

  80     68     55     2.70     0.0     2.1     0.80     Fast 
Sidoskärm 
2   

  DÖRR 
ENTRÉ   

  PORT     ÖSTER 
  

  13.7 
  

  0     0     0     1.00     0.0     2.1     0.80       

  DÖRR     PORT     
VÄSTER 
  

  42.7 
  

  0     0     0     1.00     0.0     2.1     0.80       

  Ventiler     VENTIL-40     
VÄSTER 
  

  1.7     0     0     0     0.00     0.0     9.0     11.11       

  Ventiler     VENTIL-40     ÖSTER 
  

  1.7     0     0     0     0.00     0.0     9.0     11.11       
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Driftdata  
  Driftfalls- 
benämning   

  Verksam- 
hets- energi 
rumsluft 
W/m²   

  Verksam- 
hets- energi 
rumsluft 
W/lgh   

  Verksam- 
hets- energi 
extern W/m² 
  

  Fastig- 
hets- 
energi 
rumsluft 
W/m²   

  Fastig- 
hets- 
energi 
extern 
W/m²   

  Person- 
värme 
W/m²   

  Tapp- 
varm- 
vatten 
W/m²   

  Tapp- 
varm- 
vatten 
W/lgh   

  Högsta 
rums- 
temp °C   

  Lägsta 
rums- 
temp °C 
  

  BOST 21     2.00     200.00     2.00     0.00     0.00     1.00     2.05     205.00     27.00     21.00   
 

Drifttider  
  Driftfalls- benämning     Vecko- dagar     Dag- nummer     Tid   
  BOST 21     MÅND-SÖND     1 - 365     0 - 24   

 

Ventilationsaggregat  
  Aggregat- 
benämning   

  Tilluft 
Fläkttryck 
Pa   

  Tilluft 
Verkn.gr 
%   

  Frånluft 
Fläkttryck 
Pa   

  Frånluft 
Verkn.gr 
%   

  Verkn.gr 
återvinning 
%   

  Lägsta 
tilluftstemp 
°C   

  Utetemp 
Driftp. L 
°C   

  Flöde 
Driftp. 
L %   

  Utetemp 
Driftp. H 
°C   

  Flöde 
Driftp. 
H %   

  Frånluft     0.00     0.00     200.00     100.00     0.00     0.00     -20.0     100     20.0     100   
 

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden  
  Aggregat- benämning     Vecko- dagar     TIlluft m³/h     Frånluft m³/h     Startdag-Slutdag     Starttid-Sluttid   
  Frånluft                       
      MÅND-SÖND     0.00     4500.00     1 - 365     0 - 24   
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  Installationssystem   
 
ÖVRIGT  
  Krav finns på energisparåtgärder enligt BBR kap 9:3   
  El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft   
  Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C   
  Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C   
  Passiv kyla   
 

  RESULTAT   
 
Detaljerat Resultat  
Aktuellt hus med aktuell drift  
  
Period 
  

  
Avgiven 
  

  
energi 
  

  kWh             
Tillförd 
  

  energi 
  

  kWh                           

      (23)     (24)     (21)     (28)     (22)     (27)     (20)     (19)     (29)     (18) 
  

  (25)     (45)     (33)     (34)   

      Trans- 
mis- 
sion   

  Luft- 
läck- 
age   

  Venti- 
lation   

  Spill- 
vatten   

  
Passiv 
kyla   

  Sol- 
energi 
fönster 
  

  Åter- 
vinning 
vent.   

  Åter- 
vinning 
VP   

  Åter- 
vinning 
tappvv.   

  Sol- 
fång- 
are   

  
Person- 
värme   

  Process- 
energi till 
rum   

  Värme- 
försörj- 
ning   

  
Elför- 
sörj- 
ning   

  Mån 1 
  

  72457     230     25973 
  
  15278 

  
  0     3103     0     0     0     0     3286     14905     92481     186   

  Mån 2 
  

  68409     469     24750 
  
  13799 

  
  0     7586     0     0     0     0     2968     13463     83261     168   

  Mån 3 
  

  62061     250     22930 
  
  15278 

  
  0     17153     0     0     0     0     3286     14905     65287     186   

  Mån 4 
  

  46869     146     17975 
  
  14785 

  
  0     25273     0     0     0     0     3180     14425     36963     180   

  Mån 5 
  

  35386     96     14451 
  
  15278 

  
  5287     36169     0     0     0     0     3286     14905     18103     186   

  Mån 6 
  

  31345     79     13031 
  
  14785 

  
  8263     35176     0     0     0     0     3180     14425     14785     180   

  Mån 7 
  

  27030     65     11416 
  
  15278 

  
  14290 

  
  34196     0     0     0     0     3286     14905     15278     186   

  Mån 8 
  

  29829     43     12154 
  
  15278 

  
  7347     30341     0     0     0     0     3286     14905     15278     186   

  Mån 9 
  

  30832     44     11944 
  
  14785 

  
  13     18456     0     0     0     0     3180     14425     19731     180   

  Mån 
10   

  42735     114     15806 
  
  15278 

  
  0     9252     0     0     0     0     3286     14905     45770     186   

  Mån 
11   

  55334     165     19994 
  
  14785 

  
  0     4096     0     0     0     0     3180     14425     68226     180   

  Mån 
12   

  69474     173     24877 
  
  15278 

  
  0     2103     0     0     0     0     3286     14905     89273     186   

  
Summa 
  

  571759 
  
  1873     

215300 
  

  
179885 

  

  35201 
  
  222903 

  
  0     0     0     0     38693     175498     564439 

  
  2190 

  
 

Nyckeltal  
      Aktuellt hus Aktuell drift       
  Inre värmekapacitet     81.78     [Wh/m²°C]   
  Yttre värmekapacitet     56.55     [Wh/m²°C]   
  Medeltemperatur     21.00     [°C]   
  Medelvärde ventilation     4500.00     m³/h   
  Processenergi medel     6.54     [W/m²]   
  Personvärme medel     1.00     [W/m²]   
  Omslutningsarea     3832.67     [m²]   
  Luftläckage vid 50 Pa     3437.51     [l/s]   
  Invändigt tryck medel     -13.3     [Pa]   
  Specifik fläkteffekt     0.2     [kW/(m³/s)]   
  Omslutnings-/Golv-area     0.87       

 

Jämförelse mot krav enligt BBR  
      Aktuellt hus 

referensdrift   
  Aktuellt hus aktuell 
drift   

  Tillåtet värde 
  

    

  Jämförelse mot BBR 10                   
  Fs-värde     0.760     0.802     0.405     W/m²K   
  Tillåtet Fs-värde är 130 % av referenshusets medel: 
0.312   

                

  Uppvärmning     506745     566629     254751     kWh   
                    
  Jämförelse mot BBR 12                   
                    
  U-värde         1.078     0.500     W/m²K   
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  Energianvändning         128     110     kWh/m² 
  

  Atemp: 4417.0 m²                   
  Klimatzon BBR12     SÖDER               
  Verksamhetstyp: / Bostad                   
                    
  Jämförelse mot BBR 16                   
                    
  U-värde         1.078     0.500     W/m²K   
  Energianvändning         128     110     kWh/m² 

  
  Atemp: 4417.0 m²                   
  Klimatzon BBR16     III               
  Verksamhetstyp: / Bostad                   
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Energibalans  
      Aktuellt hus Aktuell drift kWh     Aktuellt hus Aktuell drift kWh/m²   
  Avgiven energi           
  (23)Transmission     571759     129.45   
  (24)Luftläckage     1873     0.42   
  (21)Ventilation     215300     48.74   
  (28)Spillvatten     179885     40.73   
  (22)Passiv kyla     35201     7.97   
            
  Tillförd energi           
  (27)Solenergi genom fönster     222903     50.46   
  (20)Återvinning ventilation     0     0.00   
  (29)Återvinning till tappvarmvatten     0     0.00   
  (19)Återvinning värmepump     0     0.00   
  (18)Solfångare     0     0.00   
  (45)Processenergi till rum     175498     39.73   
  (25)Personvärme     38693     8.76   
  (34)Elförsörjning     2190     0.50   
  (33)Värmeförsörjning     564439     127.79   

 

Specifikation av energiflöden  
      Aktuellt hus 

Aktuell drift 
kWh   

  Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m²   

  
  
      Aktuellt hus 

Aktuell drift 
kWh   

  Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m²   
  
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 
  

  564439     127.79     
  
  (47)BYGGNADENS 
KYLBEHOV   

  0     0.00   

  (1)Ventilationsaggregat     0     0.00     
  
  (48)Kylning i 
ventilationsaggregat   

  0     0.00   

  (2)Värmesystem     384554     87.06     
  
  (49)Kylning i rumsluft     0     0.00   

  (3)Tappvarmvatten     179885     40.73     
  
            

              
  
  (34)ELFÖRSÖRJNING     2190     0.50   

  (35)Värmepump     0     0.00     
  
  (7)Ventilationsaggregat     0     0.00   

  (14)Tilluftsfläktar     0     0.00     
  
  (8)Värmesystem     0     0.00   

  (13)Frånluftsfläktar     2190     0.50     
  
  (9)Tappvarmvatten     0     0.00   

  (15)Cirk.pump värme     0     0.00     
  
            

  (10)Cirk.pump solf.     0     0.00     
  
  (26)PROCESSENERGI     252884     57.25   

  (12)Cirk.pump kyla     0     0.00     
  
  (40)Verksamhetsenergi rumsluft 
  

  175498     39.73   

  (11)Kylmaskin komfortkyla     0     0.00     
  
  (41)Verksamhetsenergi extern     77386     17.52   

              
  
  (39)Fastighetsenergi rumsluft     0     0.00   

  (37)KONDENSORVÄRME     0     0.00     
  
  (46)Fastighetsenergi extern     0     0.00   

  (4)Ventilationsaggregat     0     0.00     
  
            

  (5)Värmesystem     0     0.00     
  
  
(42)VENTILATIONSAGGREGAT 

  2190     0.50   
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  (6)Tappvarmvatten     0     0.00     

  
  (43)VÄRMESYSTEM     384554     87.06   

              
  
  (44)TAPPVARMVATTEN     179885     40.73   

  (36)SOLFÅNGARVÄRME     0     0.00     
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Projektanpassad rapport  
  Benämning på 
sammanställning   

  Aktuellt hus 
Aktuell drift kWh 

  

  Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m²   

  
  
  Benämning på 
sammanställning   

  Aktuellt hus 
Aktuell drift kWh 

  

  Aktuellt hus 
Aktuell drift 

kWh/m²   
  Värme till rum vent tvv     564439     127.79     

  
  Fastighetsel     0     0.00   

  Elanvändning     255074     57.75     
  
            

 

Projektanpassad rapport, Specifikation  
  Värme till rum vent tvv= +1.000 x (1) 
Värmeförsörjning ventilation +1.000 x (2) 
Värmeförsörjning värmesystem +1.000 x (3) 
Värmeförsörjning tappvarmvatten   

  
  
  Elanvändning= +1.000 x (10) El cirkpump 
solfångare +1.000 x (13) El till frånluftsfläktar 
+1.000 x (14) El till tilluftsfläktar +1.000 x (15) El 
cirkpump värmesystem +1.000 x (26) 
Processenergi   

  
  
  Fastighetsel= +1.000 x (10) El 
cirkpump solfångare +1.000 x 
(12) El cirkpump kyla +1.000 x 
(14) El till tilluftsfläktar   
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