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Abstract 

Energy efficiency has become a very topical issue that has been discussed throughout the 

European Union for preventing negative environmental impacts that have been associated 

with the consumption of energy. In the residential sector have mainly municipalities set strict 

requirements for the reduction of energy consumption while the renewable energy has been 

asked. Different concepts of low-energy buildings have been developed to reduce the cost of 

operation and maintenance in existing buildings such as in new ones. 

This thesis has aimed to minimize the energy cost of a large building which has had low energy 

consumption features originally. Energy reviews has been initiated in order to be able for 

showing how the house electricity could be carried out even more efficiently.  

The work was initiated through a literature study to clearly increase the reliability on the energy 

subject. Different concepts of low-energy buildings have been treated in connection with its 

specifications, afterward those have been compared with the obtained results. An analysis of 

the building’s energy use has been carried out as well as economic evaluation has been 

considered in order to the viability of the energy efficiency measures that have been proposed. 

Energy demand for the studied building has been valued at 48, 7 kWh/m2 annually in its 

original form. The obtained value has been lower than the required energy which has been 

promoted in Building Regulations, BBR 18. After the improvement of building has been 

performed, by using a package of measures, the building has been upgraded to a passive house 

level and the energy demand has become 21, 5 kWh/m2 annually. A reasonably large amount 

of energy has been reduced in connection with the improvement package as well as the whole 

profitability has proven to be economic sustainable. By integrating solar energy systems in the 

building, its result has shown a biggest benefit for saving energy. 

 

 

Keywords: Energy Efficiency, energy efficient buildings, energy, passive house, large 

building, IDA Indoor Climate and Energy, Winsun. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning 

Energieffektiviseringen har blivit en mycket aktuell fråga som har diskuterats inom Europeiska 

Unionen för att förebygga negativa de miljöpåverkan som förknippats med energiförbrukning. 

Inom bostadssektorn har främst kommuner ställt strikta krav som har fått 

energianvändningen att reduceras samtidigt som har brukande av förnybara energin gynnats. 

Olika koncept av lågenergibyggnader har därför utvecklats för att begränsa kostnader för drift 

och underhåll. 

Examensarbetets syfte har varit att kostnadseffektivt minimera energibehovet i ett 

flerbostadshus som från början har lågenergi inslag. En energikartläggning har inletts för att 

sedan kunna visa hur hus el skulle kunna utföras ännu effektivare.  

Arbetet har inletts med en litteraturstudie för att tydligt öka kunskapen i ämnet 

energihushållning. Olika begrepp av lågenergibyggnader har behandlats i samband med dess 

kravspecifikationer som efteråt har jämförts med det erhållna resultatet. Det har också 

genomförts en analys över byggnadens energianvändning. Ekonomiska bedömningen har 

beaktats i analysen för att överväga lönsamheten av de energieffektiviserande åtgärderna som 

har föreslagits. 

Den evaluerade byggnadskroppen har inledningsvis åtgärdats individuellt för att se vilka av de 

förbättringsmöjligheterna som har medfört störst energibesparing. Därefter har det gjorts flera 

energioptimeringsåtgärder samtidigt. Dock har utredningen visat sig vara omöjlig för att spara 

en stor energimängd med enstaka åtgärder.  

Energiprestanda för den studerade byggnaden har beräknats till 48,7 kWh/m2 årligen i sitt 

originalutförande, vilket har varit lägre än den energigränsen som förespråkats i Boverkets 

byggregler 18 då huset konstruerades. Efter vidtagande av åtgärdspaketet har energibehov 

kommits åt passivhusnivån med en prestanda på 21,5 kWh/m2 per år. En någorlunda stor 

mängd av energin har reducerats i samband med åtgärdspaketet samt att den totala 

lönsamheten har visat sig vara ekonomisk hållbar. Solenergisystem har varit den största 

fördelen till att energibesparingen har kunnat säkerställas. 

 

 

Nyckelord: Energioptimering, energisnåla hus, energiprestanda, passivhus,

 flerbostadshus, IDA Inneklimat och Energi, Winsun.  
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Nomenklatur 

 

BBR Boverkets Byggregler är en samling av föreskrifter och allmänna 

råd som bland annat tillämpas vid ändring av byggnad, uppförande 

av byggnad, mark- och rivningsarbete. Dessutom ställer den krav 

för energihushållning i byggnader. (BBR19, BFS 2011:6 med 

ändring t.o.m. BFS 2011:26) 

  

Specifikt energibehov Enligt BBR 19 definieras det som gränsen för högsta tillåtna 

energiförbrukning. Det informerar om hur mycket den mäta 

energin per kvadratmeter golvarean som får förbrukas i en 

byggnad. Dess gränsvärde beräknas under projekteringsskedet av 

VVS-konsulten och ställer således flera krav som måste uppfyllas i 

byggnaden. Det ställs ytterligare krav på effektiv elanvändning och 

energiåtgångens mätsystem. Dessa regler ämnar den verkliga 

energianvändningen när byggnaden förbrukas.  

 

Energiprestanda  Ett mått på den faktiska energimängden som förbrukas i 

byggnaden under ett normalår. Det består av fastighetsenergin och 

energi för tappvarmvatten, uppvärmning, komfortkyla (för 

kontors- och lokalbyggnader).  

 

A temp. ”Den golvarean som ska användas när man räknar ut specifik 

energianvändning” enligt BBR 19 (BFS 2011:6 med ändring t.o.m. 

BFS 2011:26). 

 Atemp. definieras även som golvytor vars innanför klimatskalet 

begränsas och värms till minst 10 ᵒC. Inomhus yta för garage 

utelämnas i denna area.  

 

Klimatzon I Reglering av energianvändningen som avser Norrbottens-, 

Västerbottens- och Jämtlands län. (BFS 2011:26) 

 

Klimatzon II Reglering av energianvändningen som gäller för Västernorrlands-, 

Gävleborgs-, Dalarnas-, och Värmlands län. (BFS 2011:26) 

 

Klimatzon III Reglering av energianvändningen som hänföra sig till Västra 

Götalands-, Jönköpings-, Kronobergs-, Kalmar, Östergötlands-, 



 
 

Södermanlands-, Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, 

Skåne, Hallands, Blekinge och Gotlands län. (BFS 2011:26) 

 

Normalår ”Medelvärdet av utomhusklimatet under en längre tidsperiod”. 

(BFS 2011:26) 

 

DVUT Dimensionerande vinter utetemperatur är ortens 

klimatstemperatur som används för att dimensionera byggnadens 

värmesystem. Den definieras därför som medelvärde av den lägsta 

utetemperaturen under minst ett dygn. 

”Ju tyngre husstommen är och ju bättre isolerat huset är desto 

mindre påverkas inomhustemperaturen av 

utomhustemperaturens variation”(Warfvinge, 2003). Då 

byggnadens värmetröghet (tidskonstanten) blir mer än 24 timmar, 

sker en viss ökning på temperaturen (BFS 2011:26).  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

År 2011 har antal människor på jorden varit 7 miljarder, år 2015 uppskattas antal människor 

till 8 miljarder och 10 miljarder år 2050 (Brandt & Gröndahl, 2008). I samband med ökad 

mängd av människor, ekonomisk tillväxt och industrialisering ökar således den globala 

energianvändningen på jorden. Service- och bostadssektor motsvarar cirka 40 % av Sveriges 

slutliga energianvändning vilket är 147 TWh, se figur1.1a (Energiläget 2012).  En viss ökning 

på jordensbefolkning innebär även en ökning för energianvändning med samma proportion. 

Ändliga naturresurser, fossila bränslen och uran brukas i snabbt takt av den energi som 

används idag och denna exploatering för med sig negativa miljöpåverkan (Areskoug & 

Eliasson, 2007). 

Det läggs större krav på byggnaders energieffektivitet med syfte till att minska energikostnader 

respektive energiförbrukning. Europeiska Unionens kommission, EU-kommission, strävar 

efter en ny energieffektiviseringspolitik som möjliggör att approximativt 17 % av 

energianvändning i den bebyggda miljön minskas till år 2020 inom EU (Energiläget 2012). I 

fortsättningen minskas också utsläppen av växthusgaser och förnybara energikällor ska vara 

20 % av den totala energiresursen.  

I Sverige fördelas EU:s direktiv om energieffektiviseringen på tre olika sektorer: bostäder och 

service, transport, och industri. Med tanke på att energioptimera hela Sverige bestämmer 

riskdagen att avveckla kärnkraften samt att minska utsläppen av koldioxid. Inom byggsektorn 

behövs det en kombination av teknisk kunskap och sociala aspekter, där det sistnämnda 

kopplas ihop med vanor för de boende som är hushållens beteende (Carlsson-Kanyama et al., 

2005). Flera generella mål förekommer idag i Sverige, där bland annat målet om att minska 

energiförbrukning med 20 % till 2020 med en jämförelse av förhållandena från år 2008 och 

detta mål mäts i tillförd energi. För byggnader finns det ett ytterligare mål som eftersträvar till 

minskad energianvändning med 50 % i förhållande till energiåtgång från 1995.  

Nya bostäder har avsevärt lägre energiåtgång jämfört med de äldre. Anledning till minskad 

energiförbrukning är de nya energihushållningskraven som årligen myndigheterna ställer på 

byggföretag. Det resulterar att nya byggkoncept med lågenergiförbrukning utvecklas och 

genomförs kostnadseffektivt. I det nya konceptet rymmer exempelvis nollenergihus, 

egenvärmehus och passivhus (Kungliga ingenjörsvetenskaps akademien, 2002). I och med 

minskad energianvändning i bostäder blir miljöpåverkan mindre. Byggnadssektor utgör en 

tredjedel av hela Sveriges energianvändning. Med att minska dess energiförbrukning, krävs 

det tillräckligt med bra kunskap. Det vill säga att en väl genomtänkt helhetssyn på 

inomhusklimat och energi i byggnader behövs för att miljömålet ska uppfyllas när nya hus 

utformas (Abel & Elmroth, 2008).    

För fastighetsägare är energianvändningen en viktig fråga eftersom detta handlar om 

driftsekonomi. Sedan slutet på 1970-talet har oljekris förekommit världen över, vilket har 

medförts högre energikostnader. Denna energiprishöjning har företrädesvis försvårat för 

fastighetsägare vars fastigheter byggdes under miljonprogrammets epok vilket var beroende 

av oljan för uppvärmning. Sådana byggnader förbrukade mer energimängd för uppvärmning 
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än elenergi årligen, se figur 1.1a och 1.1b. Under denna svåra period har de flesta städerna 

inriktats mot fjärrvärme1.  

 
Figur 1.1a Energianvändning inom sektor bostäder och service i intervallet mellan 1970 och 2010. 
Källa: Energimyndigheten, Energiläget 2012. (Egen bearbetad figur) 
 

 

Figur 1.1b Elanvändning inom sektor bostäder och service med korrigerat normalår i intervallet 
mellan 1970 och 2010. Källa: Energimyndigheten, Energiläget 2012. (Egen bearbetad figur) 
 

Av erfarenhet har byggandet blivit något bättre jämfört med gamla tiden. Med en noggrann 

byggnadsprojektering sänks driftkostnader samt inomhusklimatet säkerställs. Äldre 

fastigheter anpassas därför till dagens energi restriktioner vilket verkställs genom 

värmeisolering och lufttätning. Energioptimering ska vara kostnadseffektiv för nyproducerade 

- såsom för befintliga byggnader.  

                                                        
1 Svensson, juli 2013 

1970 1980 1990 2000 2010

Oljeprodukter 118,6 87,3 41,1 30,0 14,6

El 21,9 43,0 65,0 69,0 74,6

Fjärrvärme 12,1 24,7 30,7 37,3 49,2

Biobränslen, torv 12,1 9,8 11,2 10,3 15,3

Övriga bränslen 0,0 0,0 1,8 1,9 2,5

Totalt 164,8 164,8 149,8 148,5 156,2

Totalt, normalårs-
korrigerat
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1.2. Problemformulering 
Nedanstående frågeställningar är premissen för detta examensarbete och ligger till grund för 

syftet respektive målet. De kommer följaktligen att besvaras under framskridandet av arbetet. 

Centrala frågor som här studeras är: 

 Hur stort är det specifika energibehovet i det studerade egenvärmehuset i nuläget? 

 Vilka är passande lösningar som kan användas för att byggnaden ska producera sin 

egen energi? 

 Vilken/vilka åtgärder ger störst energibesparing gentemot kostnaden?  

 

1.3. Syfte 

Examensarbetet syftar till att minska det specifika energibehovet för ett nyproducerat 

egenvärmeflerbostadshus med hänseende på kostnadseffektivitet.  

 

1.4. Mål 
Målet med examensarbete är att göra en energikartläggning av ett egenvärmeflerbostadshus. 

Utifrån denna kartläggning bestäms olika energisparåtgärder som gynnar en förbättring och 

optimering av energiförbrukningen i ett egenvärmehus. Det läggs en stor vikt på hela 

klimatskal och dess samverkan med energieffektiviserande åtgärder som föreslås. 

Ett annat mål är att självständigt utföra ett arbete som är verklighetsanknutet till näringslivet.  

 

1.5. Avgränsning 

Lillåudden är ett område i Västerås där bland annat Bygg Vesta AB bygger sina egenvärmehus. 

Arbetet studerar flerbostadshus med ett enda trapphus i kvarteret, kv., Fyrtornet. 

Examensarbetet avgränsas till att enbart studera byggnadstekniska aspekter i den så kallade 

lilla byggnaden. Studien tar hänsyn till byggnadens klimatskal olika beståndsdelar och 

ventilationssystemet ur energisynpunkt. Det läggs ytterligare fokus på själva byggnadsfysiken, 

där värmeförlustkällor via klimatskärm närmare undersöks ihop med myndigheters krav.  

Rapporten behandlar även ekonomiska lönsamheten av de föreslagna åtgärderna som främjar 

byggnadens energieffektivisering. 

Aspekter som inte behandlas i arbetet är: 

 Byggfuktens påverkan på energiförbrukningen 

 Undersökning av termiskt inneklimat 
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2. Genomförande 

2.1. Val av ämne 
Efter ett personligt möte på Bygg Vestas huvudkontor i Stockholm där jag träffades med 

Marcus Svensson, VD för ByggVesta Development. Utifrån vår konversation, formulerades 

examensarbetes frågeställningar om möjliga förbättring av konceptet egenvärmehus. 

 

2.2. Metod 
Examensarbetet genomförs dels som en litteraturstudie, dels som en kartläggning av 

energiprestanda för det studerade flerbostadshuset. 

2.2.1. Litteraturstudie 

Tidigt i arbetet genomförs studie av litteraturen för att ge en fördjupad kunskap inom det 

behandlade ämnesområdet. Studien omfattar även begreppet passivhus och ett flertal 

lågenergihuskoncept. Kravspecifikationen står i fokus med avsikt att bättre kunna förstå 

efterfrågade riktlinjer hos passivhusen. Dessutom studeras olika metoder för den ekonomiska 

lönsamheten. 

2.2.1. Energikartläggning 

Det utförs därefter en djupgående analys av en av huskroppar i kv. Fyrtornet. Analysen beaktar 

klimatskalsbeståndsdelar för byggnaden och de tänkbara energieffektiviserande åtgärderna i 

samband med energikalkylering. Simuleringsprogrammet, IDA Indoor Climate and Energy 

4.0, används för energiberäkning där det studerade objektet modelleras. Schablonsiffror, 

hämtade från Svebyprogrammet, används tillika för exempelvis klimatskärmstätheten vid 50 

Pascal tryckdifferens, varmvattenanvändningen och hushålls- respektive fastighets el. På 

samma sätt genomförs en parallell energiberäkning förhand där samtliga delareor och 

värmegenomgångskoefficient av all konstruktionsmaterialen, som tillsammans bildar 

klimatskärmen, inräknas.  

Identifiering av byggnadens ventilation utgörs sedan i sammankoppling med dess 

värmeförlust. Detta är grunden till den specifika värmeförlusten eller den totala 

värmeförlusten med hänsyn till både transmission och ventilation. Den tillförda värmeeffekten 

är då lika stor som den totala värmeförlusten. Det visas under avsnittet resultat i tabell 5.2. 

Efter värmeförlust beräknas energibalansen för varje månad för sig baserad på månatliga 

medelvärden för utetemperaturen. Energiberäkningarna utgjorts i 36 (48) delar med hänsyn 

till solstrålningar. Till exempel en månad har dagar med olika molnigheter, det kan vara 

mulna-, halvklara- och klara dagar.    

Ett antal förbättringsmöjligheter vidtas i den studerade byggnaden med hänseende på 

ekonomiska lönsamheten. Det simuleras var och en för sig samtidigt som dess lönsamhet 

analyseras. För dimensionering av solceller och solfångare används programmet Winsun 

WER-2011 som dessutom beräknar värmebalans för just fönsterpartier. Slutligen 

energiberäknas alla åtgärderna tillsammans i kombination. Återbetalningsmetod, Pay-off 
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metod, används för att räkna fram återbetalningstiden för dessa effektiviserande åtgärder och 

med en slutlig ekonomisk bedömning som utgörs av LCC-metoden. 

 

2.3. Litteratursökning   

Examensarbete består av kvantitativa och kvalitativa data som har hämtats från företaget Bygg 

Vesta AB, och Mälardalens högskolasbibliotekskatalog, samt från olika offentliga webbplatser 

som Energimyndighet och Passivhus Centrum. Vetenskapliga artiklar, hämtade från 

Mälardalens högskolasdatabas, Emerald och Jstor.  Följande sökord har använts i sökmotorn: 

energi, energieffektivisering, lågenergihus, passivhus, och flerbostadshus. De erhållna data 

som har hämtats från företaget har behandlats som primärdata medan de resterande data 

behandlats som sekundärdata. Primärdata syftar på ursprunglig information som inte har 

blivit behandlat av någon annan person. Sekundärdata är någon annans information som på 

nytt analyseras i detta arbete (Bryman, 2002).   

 

2.4. Validitet och reliabilitet 
Validitet sägs vara mått för ett begrepp som verkligen mäter begreppet ifråga och reliabilitet 

handlar om följdriktigheten, överensstämmelsen, och pålitligheten hos ett mått på ett begrepp. 

(Bryman, 2002 S. 86) 

Stora mängder data som har samlats in i detta arbete är hämtade från vetenskapliga 

publikationer, vilket är sekundära data. De berörda sekundära data har mycket god kvalitet 

och är bearbetade av myndigheten, eminenta professorer och forskare. De är därför pålitliga 

samtidigt som är stabila över tiden.  
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3. Teori  

3.1. Byggnadens energihushållning  
”För en byggnad gäller att utforma klimatskärmen och byggnaden i sin helhet på sådant sätt 

att de tillsammans med övriga installationer och apparater samt med hänsyn till den värme 

som på olika sätt tillgodogörs i byggnaden begränsar energianvändningen.” (Petersson, 

2007)  

Begränsning om energianvändningen uppnås när byggnaden har låga värmeförluster och 

kylbehov. Dessutom ska användning av värmen, kylan och elektriciteten vara effektiv.  Den 

låga nivån av energiförbrukningen ska därför inte äventyra byggnadens funktion och 

egenskaper i övrigt. Det innebär försämring av exempelvis inomhusmiljö och beständighet.  

Utformning av klimatskalet och ventilationen måste göras med stor omsorg för att 

energianvändningen ska kunna begränsas genom låga energiförluster. 

Värmeenergi och elektrisk energi är de två avgörande faktorerna som utgör byggnadens 

energibehov under dess livstid. De anses vara ansvariga för en betydande del av byggnadens 

livstidskostnad och miljöpåverkan som åstadkoms av byggnaden (Abel & Ekberg, 2001:01). 

Huset måste därför uppföras med låg energiåtgången i avsikt att undvika stora 

driftkostnadssummor under sin brukstid.  När det gäller befintliga byggnader, måste de göras 

om till lågenergibyggnader.  

Figur 3.1 visar energiåtgången i småhus från byggande till rivning där byggande motsvarar 15 

% av den totala energianvändningen, brukstiden svarar för 85 % och rivningen utgör mindre 

än 1 %. 

 
Figur 3.1  Energianvändningen i småhus från dess byggande till dess rivning, i procenttal. Källa: 

Adalberth, 1995 (Bearbetad figur) 

 

Byggnaden
s byggande; 

14,8

Byggnaden
s brukstid; 

85

Byggnadens 
rivning; 0,2
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3.1.1. Byggnadens värmeeffektbehov  

I Sverige vistas människor mer inomhus än ute, vilket motsvarar 80 % av tiden på ett helt år 

(Karlsson, 2006). Det är därför oerhört viktigt att bygga hållbara fastigheter som ger 

människor en behaglig miljö att vistas i. Inomhustemperaturen måste hållas inom acceptabla 

gränser med hänseende till verksamheten som drivs i byggnaden samtidigt som dessa 

invändiga ytor ska varken ha låg eller hög temperatur. För att åstadkomma detta, måste det 

tillföras lika mycket värmemängd som den försvinnande värmemängden. Värmesystemet är 

sålunda drivmotorn för att komfortkraven ska uppfyllas i byggnaden under den kalla perioden. 

I mindre flerbostadshus omfattar uppvärmning 62 % av energianvändning och samtliga 

energifördelning av denna bostadstyp framgår av Norrenergi (20 nov. 2013). I figur 3.2 visas 

en energifördelning i ett småhus där varmvatten, hushållsel och uppvärmning redovisas. 

 
Figur 3.2 Energianvändning i ett befintligt småhus fördelat på olika användningsområden. Källa: 

Energimyndigheten, Minska energikostnaderna i ditt hus 2001 (Egenbearbetad figur) 

  

Vid beräkning av värmeeffektbehovet behövs det informationen om värmeförluster, inomhus 

lufttemperatur och dimensionerad vinteruteluftstemperatur, DVUT, vara samlade. Detta för 

att dess storlek är beroende av intern värmeavgivning, byggnadens värmetröghet, byggnadens 

täthet och isolering och slutligen väder. 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 + 𝑃𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 + 𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 [W]   (1) 

𝑉ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣𝑒𝑡 =
𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
  [W/m2 Atemp]     (2) 

Uppvärmning 
och 

ventilation
60%

Varmvatten
20%

Hushållsel
20%
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3.1.1.1. Dimensionerande vinter utetemperatur, DVUT 

För att fullt utnyttja klimatanläggningar i en byggnad, måste utetemperaturen fastställas med 

mycket hög noggrannhet.  Normalt krävs kännedom om utetemperaturens extremvärden vid 

beräkning av husets effektbehov, vilket är medelvärdet av den lägsta utetemperaturen som 

uppträder med viss varaktighet under ett år. (Warfvinge, 2003) 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, mäter fortlöpande utetemperaturen 

på ett stort antal orter i landet sedan beräknar de den dimensionerande vinter 

utetemperaturen enligt SS-EN ISO 15927-5 Standard för ett antal ställen.  Tabeller som 

redovisar DVUT för olika orter framgår i Boverkets byggreglers föreskrifter, BBR 19. 

3.1.1.2. Byggnadens värmetröghet 

Värmetröghet för en byggnad kännetecknas av tidskonstanten. Det är den tiden det tar i en 

byggnad innan dess innetemperatur kyls av. En byggnad som har kort tidskonstanten τb är 

betydlig dålig ur värmeisoleringssynvinkel och en sådan byggnad påverkas tämligen snabbt av 

yttremiljönstemperatur. Dock längre tidskonstanten visar att huset är en bra termos.  

Byggnadens värmetröghet uttrycks som kvoten av byggnadens värmekapacitet i täljaren och 

effektbehov i nämnaren (Warfvinge, 2003). Detta formuleras enligt ekvationen nedan:  

𝜏𝑏 =
∑ 𝑚𝑗∗𝑐𝑗

𝑞∗𝜌∗𝑐+∑ 𝑈𝑗∗𝐴𝑗
 ∗  

1

3600
  [Sekund]    (3) 

Där  
 c specifik värmekapacitet (Ws/kg K) 
 m massa (kg) 

 

Tidskonstanten för äldre hus är betydlig lägre jämfört med nya byggnader. Anledning är att 

nya hus är byggda med nyare tekniken som ställer högre krav på både isoleringsstandard samt 

på lufttätheten. Karin Adalberth anger i sin bok ”God lufttäthet” att byggnader med god 

lufttäthet ofta har de god klimatskomfort för de boende. Dessutom har de nya byggnader 

tyngre stommaterial vilket lagrar värmen som återanvänds nattetiden som gratis värme i 

byggnaden. Med värmekapacitet lagrar byggnadensstomme värme när 

omgivningstemperaturen höjs (Boverket, 1998).  Tunga byggnader har en viss tjocklek på dess 

stomme och på det sättet dras ner uppvärmnings- eller kylbehov. 

 

3.1.2. Byggnadens energibalans 

I ett bostadshus används energi för att fylla behoven för bland annat uppvärmning, 

tappvarmvatten, fastighetsel och drift av installationer för byggnaden. Hushållsel inräknas inte 

här men dess effekter ingår ändå i balansen av energi, där värmen har en viktig uppgift.  

Figur 3.3 illustrerar byggnadens energibalans eller värmebalans där det råder en jämvikt 

mellan tillförd- och bortförd energi. I byggnaden tillförs värme genom bland annat 

solinstrålning, värmesystem och värmeutveckling genom människor, belysning och 

elektroniska apparater. Värmeförlusten i byggnaden utförs framför allt genom transmission, 
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ventilation och avlopp. I stället ersätter aktiv uppvärmning den energidifferens som uppstår 

mellan värmetillskott och värmeförluster i en byggnad.  

 

Figur 3.3 Bostadshuset energibalans i förenklad översikt. Energibalansen ställs under en längre 
tidsperiod. Källa: Bygg & teknik nr.2, 2009 (Egen bearbetad bild)  

 

Energiförbrukning för ett bostadshus bestäms med följande termer. Se ekvation 4 (Abel & 

Elmroth, 2008)! 

Qenergi = Qvärme + W = Qt + Ql + Qv + Qtvv + Qdr + Wf + Wh – Qvå – Qtillskott – Qsol  [kWh/år] 

(4) 

där  
Qenergi byggnadens energianvändning 
Qvärme byggnadens värmebehov 
W byggnadens elbehov 
Qt transmissionsförluster inkl. köldbryggor 
Ql luftläckageförluster (otätheter i klimatskärmen, vädring) 
Qv ventilationsförluster 
Qtvv värmebehov för uppvärmning av tappvarmvatten 
Qdr regler-och distributionsförluster inomhus  
Wf energibehov för fläktar, pumpar och fastighetsel 
Wh elbehov för hushåll 
Qvå värme som återvinns och tillgodogörs från vvx, värmepumpar, etc. 
Qtillskott värme som tillgodogörs från personer, belysning, tappvarmvatten, etc. 
Qsol värmetillskott från solljusinsläpp via fönster. 
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I färdig byggnad ska energianvändningen verifieras genom att en mätning görs under ett helt 

år från och med det datumet byggnaden tas i användning och redovisning av dess driftstatistik 

görs enligt BBR:s direktiv. (BBR, 2012) 

3.1.2.1. Viktning av olika energi form 

I det specifika energibehovet finns det all köpta energi utom energi för hushållselen. Det vill 

säga energibehov för uppvärmning, fastighetsel och varmvatten. I ett system som innehåller 

många olika energiformer måste energibehovet viktas genom att använda viktningsfaktorerna 

som beaktar primärenergi, prisrelationer och förnybarhet (FEBY, 2012). Denna viktning 

omvandlar energislag till värme och detta uttrycks enligt följande: 

𝐸𝑣𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 = 𝐸𝑏𝑖𝑜𝑏𝑟. ∗ 1,0 + 𝐸𝑓𝑗𝑣 ∗ 0,8 + 𝐸𝑒𝑙 ∗ 2,5 + 𝐸𝑘𝑦𝑙𝑎 ∗ 0,4 < 80 𝑘𝑊ℎ/𝑚2 

 

Förklaring till viktningsfaktorer behandlas i tabellen nedan: 

Tabell 3.1. Värde av olika energi former. Källa: Björn Karlsson, 2009 

Energi form 10 MWh 
El 

10 MWh  
El 

10 MWh 
Bränsle 

10 MWh Bränsle 

Omvandling Direkt 
värme 

Värmepump 
COP = 3 

Förbränning El produktion 

El eller värme 10 MWh 30 MWh 10 MWh 4 MWh el 6 MWh 
värme 

    Värmepump 
COP = 3 

 

    12 MWh 6MWh 
Total värme 10 MWh 30 MWh 10 MWh 12 + 6 = 18 MWh 

 

Enligt tabellen ovan omvandlas 10 MWh elenergi till 30 MWh värmeenergi då en eldriven 

värmepump tas i bruk och likaså 10 MWh bränsle kan omvandlas till 18 MWh värmeenergi. 

Detta vill visa härkomst av de presenterade viktningsfaktorerna från ovan formeln. Elen får 

därför faktor 3, men FEBY 2012 rekommenderar 2,5. Värmesfaktor (fjärrvärme) blir 1,0 dock 

rekommenderas 0,8 av FEBY 2012. Slutligen står bränsle för 1,8 i faktor. 

 

3.1.3. Gränsvärde för energianvändning 

Gränsvärdet eller specifik energianvändningen är den maximalt tillåtna per uppvärmd golvyta 

under ett normalår. Den ger en begränsning på hur mycket energin ska användas i hela 

byggnaden och denna begränsning är i viss mån anpassad efter klimatzoner.  

Följande samband förevisar specifik energianvändning – gränsvärde: 

𝑄𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =
𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 [kWh/m2.år]     (5) 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖
𝑚𝑎𝑥 = 𝑄𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑘 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 ∗ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 [kWh/år]    (6) 
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I tabell 3.2a och 3.2b visas en sammanställning av energiförbrukningsgränsvärden som BBR 

19, BFS 2011:26, ställer för bostäder i olika klimatzoner. Där framgår det bostäder som värms 

med annat uppvärmningssystem respektive de med elvärme. 

Tabell 3.2a Gränsvärde för bostäder som inte värms upp med elvärme.  
Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och år] 

 
130 

 
110 

 
90 

Källa: BFS 2011:26 

Tabell 3.2b Gränsvärde för bostäder med elvärme. 
Klimatzon I II III 
Byggnadens specifika 
energianvändning 
[kWh/m2 Atemp och år] 

 
95 

 
75 

 
55 

Källa: BFS 2011:26  

 

Årligen uppdateras Boverkets byggregler och när Fyrtornet projekterades, så gällde BBR 18 

(BFS 2011:6). Dock BBRs energigränsen inte har skilt från det nya som framgår ur BBR 19 

(BFS 2011:6 med ändring t.o.m. BFS 2011:26). 

3.1.4. Gränsvärde för genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um 

För att bostäder ska kunna hålla låg energianvändning, måste dessa transmissionsförluster 

vara reducerades. Utifrån det sistnämnda beräknas den maximala genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten Um – värdet max för hela klimatskalet, det innebär de 

omslutande byggnadsdelar för en byggnad. Nedanstående formeln beräknar Um enligt SS-EN 

ISO 13789:2 007 och SS 02 42 30 (2) 

 𝑈𝑚 =
(∑ 𝑈𝑖∗𝐴𝑖+∑ 𝑙𝑘

𝑚
𝑘=1 ∗ᴪ𝑘+∑ ᵡ𝑗

𝑝
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 )

𝐴𝑜𝑚
   [W/m2 K]  (7) 

Detta Um – värde regleras i Boverkets byggregler, BBR, enligt följande tabell:   

Tabell 3.3 Gränsvärde för bostäder. 
Klimatzon I II III 
Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
[W/m2 K]  

 
0,40 

 
0,40 

 
0,40 

Källa: BFS 2011:26  

 

Materialskikt som bildar ett klimatskal har ett värmemotstånd som sedan inverteras och blir 

kallad U-värdet. Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten eller U-medel är en 

sammanställning av U-värde för samtliga material som finns i ett klimatskal och informerar 

hur god isoleringsförmåga har en byggnadsdel. Lägre U-värdet visar att materialet inte 

genomsläpper värme varken in eller ut, exempelvis cellplast har lågt U-värde och 

värmeisolerar något bättre.  
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3.1.5. Energitillskott och – förluster för byggnaden 

Byggnadens- och installationernas tekniska utformning samt boendes levnadsvanor har en 

stor inverkan på energiförluster respektive energitillskott. Temperaturdifferensen i 

omgivningen ställer till ett utjämnande energiflöde i byggnadens innemiljö. Värme 

transporteras via ledning, strålning och konvektion (Sandin, 1995). Generellt vandras värmen 

från högre– till lägre temperaturen och även i samband med fuktvandring där den binds vid 

evaporation och görs fritt vid kondensation.  

Andelen värmeförluster visas i nedanstående figuren och de redovisade siffrorna gäller för ett 

småhus med självdragventilationssystem.  Större byggnader, exempelvis flerbostadshus, har 

mycket behov av ventilationen vilket bidrar till stora värmeförluster genom ventilationen. 

Dessutom är dess omslutande area mindre till skillnad från mindre byggnader.  

Ett småhus med självdragsventilationen har ungefär 15 % av värmeförluster via ventilationen. 

Samma hustyp med fläktstyrd ventilationen utan värmeåtervinning är värmeförluster cirka 

dubbelt så mycket. I synnerhet med stora byggnader är ventilationsförluster som störst 

eftersom behov av inneluftsväxling mot uteluft är proportionellt. 

 Vidare ska olika ingående poster från energibalansen för ett bostadshus beskrivas med fokus 

på värmeförluster respektive värmetillskott via klimatskärmen 

 
Figur 3.4 Fördelning av värmeförluster genom respektive byggnadsdelar i ett småhus med 

självdragssystem. Källa: Statens Energimyndighet. (Egen bearbetad bild) 

 

Transmissionsförluster 

Värmeströmning som sker i husets omslutande area kallas transmissionsförluster. Det är 

aktuellt då temperaturdifferensen råder mellan utemiljö och inomhus. Värmen med dess lägre 

luftsdensitet strömmar ut från byggnadens insida genom klimatskalet då det sistnämnda har 

sämre isoleringsförmågan. Energi för transmissionsförluster formuleras i ekvation 8. 



- 13 - 
 

𝑄𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛 = ∑ 𝑈𝑗 ∗ 𝐴𝑗 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −𝐷𝑉𝑈𝑇) ∗ 𝑡 +𝑄𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟
𝑛
𝑗=1    [Wh] (8) 

Där  
Q energimängd (Wh) 
Uj värmegenomgångskoefficient (W/m2 ◦C) 
Aj storlek på ytan (m2) 
Tinne inomhustemperatur (◦C) 
DVUT utomhustemperatur (◦C) 
Och ”t” tid (h) 

Köldbryggor inträder vanligtvis i heterogena byggnader vid anslutningar mellan byggdelar 

med klimatskal, vilket också är en del av byggnadens transmissionsförluster. Dess andel 

approximeras med minst 10 % av sammanlagda förlusterna genom klimatskärmen 

(Miljöbyggnadsmanual, 2012).  

 

Ventilationsförluster  

Ventilationen behövs för att förse byggnadens innemiljö med frisk luft som hämtas ute 

samtidigt som den tar bort gammal skämd luft. Detta har en stor betydelse i inneklimatet då 

människor tillbringar cirka 80 % av sin tid inomhus.(Cederborg & Ekman, 2000)  

Det sker värmeförluster då gammal luft lämnar byggnaden genom ventilationssystemet. Till 

det behövs lika mycket värmeenergi för att värma upp den nya kalla luften som förs in i huset, 

vilket motsvarar cirka 20 – 40 % av byggnadens energibehov för uppvärmning enligt 

Installatörernas Utbildningscentrum – Ventilationssystem, VVS – orientering. Dessa 

värmeförluster minimeras då ventilationssystemet utrustas med värmeåtervinnande 

apparater som subtraherar värmen från luften innan den lämnar byggnaden för att istället 

tillföras i tilluften, nya frisk luften. Ventilationsförluster beräknas enligt följande: 

 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑞𝑣 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙) ∗ 𝑡   [Wh]   (9) 

Där 
Q energimängd (Wh) 
𝑞𝑣 kontrollerat luftsflöde (m3/s) 
𝜌 densitet för luften, vilket motsvarar 1,2 kg/m3 
cp specifika värmekapacitet för luften, vilket motsvarar 1000 J/kg ◦C 
T till tilluftens temperatur (◦C) 
Och ”t” tid (h)  

 

Det finns olika typer av ventilationssystemet, vilket är uppdelade i självdrag, fläktstyrd frånluft, 

fläktstyrd till– och frånluft, och slutligen i fläktstyrd till– och från med värmeåtervinning.  
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Självdrag– typ S 

 

Figur 3.5 Naturlig- eller självdrag ventilation. (Egen bearbetad figur) 

Den här ventilationstypen förekommer särskilt ofta i de flesta småhus och äldre 

flerbostadshus. I detta system är termiken den styrande drivkraften, det vill säga varmluft 

stiger på grund av dess lägre densitet i jämförelse med kall luft. Av detta skäl är 

temperaturskillnaden mellan inom– och utomhus den största orsaken. 

Frisk luft tillförs i byggnaden genom otätheter och springventiler, sedan värms till den önskade 

rumstemperaturen. Vidare lämnar den varmluften byggnaden i kanaler från kök och badrum 

till yttertak enligt illustration till vänster, sålunda blir det värmeförluster. 

Det krävs låg utetemperatur för att få luftväxlingen som störst i byggnadens innemiljö. Vid en 

sådan omständighet kan inte den mängd av luften som strömmar in i huset injusteras till den 

önskade volymen. Värmen som tas ut genom frånluftskanaler kan inte heller återvinnas då det 

inte finns möjligheter.  Ventilationen fungerar som sämst under sommartiden, följden blir hög 

utomhustemperatur.  I detta sammanhang kan bakdrag slå till om vindtrycket är ogynnsamt. 

 

Fläktstyrd frånluft– typ F 

  
Figur 3.6  Mekanisk frånluftsventilation. (Egen bearbetad figur) 
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Fläktstyrd frånluft ventilationssystem är uppbyggt med en fläkt i frånluftskanaler som suger 

ut gammal skämd luften från våtutrymme och kök. Tilluften kommer in genom otätheter och 

springventiler på samma sätt som självdragsventilationen. Systemet visas i figur 3.6. 

Detta system är vanligt i modernare hus som har hög isolerings standard med bättre tätning.  

Med undertrycket som skapas inne i huset medför en blåsig känsla vid friskluftsventilerna. Den 

bästa lösningen med friskluftstillförseln är att dra in luften genom tilluftsradiatorer. Ur 

frånluften kan värme återvinnas för att i stället värma tappvarmvatten respektive vatten till 

radiatorsystemet. I frånluftskanalen finns det installerat en pump som har till uppgift att 

återvinna värme ur gammal luft. 

 

Fläktstyrd till- och frånluft– typ FT 

 
Figur 3.7  Mekanisk till- och frånluftsventilation. (Egen bearbetad figur) 

Till och frånluftsventilationen är ett system som behandlar friskluften i ett 

luftbehandlingsaggregat innan denna släpps in i rummen. Dess ventilation är balanserad och 

båda luftkanaler är fläktstyrda. Luften förs in via speciella tilluftsdon och utsugs genom 

speciella frånluftsdon, placerade dels i våtutrymme och dels i kök. Denna lösning förekommer 

i dagens byggnader och större lokaler, exempelvis skolor, kontorshus, och sjukhus.  

För att systemet ska kunna fungera maximalt, måste byggnadens klimatskal vara väldigt tätt. 

I detta sammanhang kan värme från gamla luften återanvändas till att förvärma tilluften. 

 

Fläktstyrd till- och frånluft med plattvärmeväxling– typ FTX 

  
Figur 3.8 Luftsbehandlingsaggregat med värmeåtervinning från frånluften. (Egen bild) 
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Detta ventilationssystem är uppbyggnad på liknande sätt som ett FT-system, dock återvinns 

frånluftsvärmen med hjälp av en värmeåtervinningsapparat. Den återvinnande 

frånluftsvärmen i sin tur värmer upp tilluften. Syften med värmeåtervinnande apparater är att 

energioptimera systemet. Mot den bakgrunden reduceras tilluftens värmningsbehov med 70 – 

80 % (Warfvinge, 2003). 

Systemet kräver därför en periodisk tillsyn för att undvika konflikter i sin funktionalitet. Figur 

3.8 illustrerar ett schema över ett luftsbehandlingsaggregat. 

 

Luftläckageförluster  

Byggnaden med otätt klimatskal favoriserar både infiltration och exfiltration av luften i större 

eller mindre utsträckning. Med infiltration menas uteluftflödet som läcker in i fastigheten 

tvärsigenom otätheter i klimatskärmen och motsatsen är exfiltration. Luftläckning medför 

dragproblem i byggnaden då onödigt stor mängd uteluft trängs in via otätheter i 

byggnadsomslutande höljet. Det oönskat luftflöde utgör okontrollerad ventilation, vilket 

behöver uppvärmas för att innekomforten ska hållas. Okontrollerade ventilationsförluster 

beräknas med följande ekvation (10). 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝐷𝑈𝑇) ∗ 𝑡   [Wh]  (10) 

Där 
Q energimängd (Wh) 
𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 okontrollerat luftflöde (m3/s) 

𝜌 densitet för luften, vilket motsvarar 1,2 kg/m3 
cp specifika värmekapacitet för luften, vilket motsvarar 1000 J/kg ◦C 
DUT utomhustemperatur (◦C) 
Och ”t” tid (h)  

Fönstervädring medräknas också som okontrollerad ventilation i vissa situationer. I 

bostadshus installeras inte kylanläggningar utan vädring används för att bortföra 

överskottsvärme vid behov på sommartiden. Detta kan bara göras under en kort tid under 

dagen och när det blir tvärtom, mycket värme går förlorad vilket sänker rumstemperaturen. 

(Abel & Elmroth, 2008) 

 

Värmetillskott  

Värmetillskott är den gratisvärme som avges från människor, belysning, maskiner och cirka 

20 % av uppvärmning från tappvarmvatten. Under eldningssäsongen ses det här tillskottet 

som ett positivt bidrag eftersom de tillför byggnaden med värme vilket i sin tur sänker behovet 

av den köpta värmeenergin. Dock kan gratisvärmen kännas som hotande under sommartiden 

då kylbehov uppstår.   

Människans matspjälkning, metabolism, gör att kroppen avger sin värme till byggnadens 

innemiljö beroende av ett antal faktorer som aktivitetsnivå och ålder. I synnerhet med sömnen 

avger en person till exempel 40 W/m2. En vuxenperson utstrålar ungefär 50 – 100 W vid 

normal rumstemperatur i bostadshuset. 
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Det sägs att energin inte försvinner helt utan den omvandlas till andra energiformer (Areskoug 

& Eliasson, 2007). På samma sätt hushållsmaskiner och belysning avger gratis värmen som 

motsvarar ca 70 – 80 % av hushållselen (Petersson, 2012).  

 

Solinstrålning genom fönster 

 Solen strålar ut mot jorden och det är bara en viss del av dess strålning som infaller mot 

byggnadens klimatskärm. Genom fönster glaspartier transmitteras en del av inkommande 

solstrålning rakt in i rummen och hjälper till att minska värmebehovet, dels reflekteras och 

dels absorberas i glasen (Warfvinge, 2003). 

Det är därför optimal att placera stora glaspartier i söderläge för att effektivt nyttja solvärmen. 

Dock blir det bländande sommartiden vilket kräver att man ska solskydd för att inte drabbas 

av värmeöverskott. I figur nedan illustreras solinstrålningen som går tvärsigenom 

fönsterpartiet. 

 
Figur3.9 Solinstrålning genom fönster glaspartiet. (Egen bild) 

 

Warfvinge (2003) visar sambandet som används för att aktuellt solinfall, Ps 

Ps = A ∗ fa ∗ faf ∗ fdi ∗ (fsk ∗ It,dir + (It − It,dir)) [W]  (11) 

Där 
A fönstrets totalyta (m2) 
fa korrektionsfaktor för glasdel (Aglas/A), (-) 
faf avskärmningsfaktor för solavskärmning eller glastyp, (-)  
fdi korrektionsfaktor för smuts på rutan, (-) 
fsk korrektionsfaktor för skuggor på fönstret, (-) 
It total transmitterat solinfall genom fönstret, (W/m2) 
It,dir direkt transmitterad strålning genom fönstret, (W/m2) 

 

Qs = Ps ∗ t ∗
1

1000
 [kWh]    (12) 
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3.2. Lågenergihus koncept  
Sedan oljekrisen har det utvecklats flera koncept av lågenergibyggnader för att sänka 

energiförbrukning av byggnader. Ett lågenergihus är i princip ett hus som både är lufttätt och 

välisolerad med möjlighet att återvinna värme. Dess energiförbrukning är dessutom lägre än 

vad som regleras i byggnormen (Blomsterberg, 2009). Vidare kompileras olika koncept av 

lågenergibyggnader vars typiska kriterier är 25-50 % lägre än minimikraven (NorthPass, 2011). 

3.2.1. Passivhus 

Det så kallade passivhuset är ett hus som använder sig av minimal energi genom sitt 

välisolerade klimatskal, vilket leder till att dess köpta energiandel reduceras till en femtedel av 

Boverkets krav. Kvaliteten och komfort i ett sådant hus är tillfredsställande även om dess 

energianvändning är betydligt lägre i storleksordning. Följden av det minskade energibehovet 

medverkar till att utsläppen av koldioxid reduceras i omgivningen. (Passivhuscentrum, 2013) 

Detta koncept har sitt ursprung i Tyskland, där idén utvecklades av arkitekten Wolfgang Feist 

på 1990-talet (SP, 2010). Grundtanken gick ut på att bygga hus utan radiatorsystem dock 

värmeförluster förminskades genom klimatskärm. Resultatet blev mycket bättre till skillnad 

från de husen som tidigare byggdes då, speciellt på dess inomhus klimat (Passivhuscentrum, 

2013).  

Nationellt, inom Sverige, har passivhustekniken applicerats i första hand på nybyggnation av 

bostäder såsom småhus och flerbostadshus i klimatzon II och klimatzon III. Internationellt 

har Tyskland, Schweiz och Österrike vågat tillämpa denna teknik till byggandet av stora 

byggnadslokaler förutom bostäder.(Blomsterberg, 2009) 

Krav för passivhus 

Kraven för passivhus är fastställda av forum för energieffektiva byggnader, FEBY, vilken är 

avsedda för svenska bostäder och lokaler. De kraven finns till för att reglera minimeringen av 

värmeförlusttalet och uppvärmningsenergin. I detta sammanhang kan den termiska 

komforten som eftersträvas bli tillfredsställd med hjälp av den köpta energin (FEBY, 2012). 

Krav för värmeförlustfaktor vid DVUT redovisas i tabell 3.4 och krav för den årliga köpta 

energin, exklusivt hushållsel redovisas i tabell 3.5 

Tabell 3.4 Krav för värmeförlusttal vid aktuellt uteklimat och 21 ᵒC på inomhustemperatur.                              
Med bostadshus < 400 m2 avses villor eller parhus. 

Klimatzon VFTmax, [W/m2Atemp] VFTmax för bostadshus 
mindre än 400 m2, 
[W/m2Atemp] 

I (norra Sverige) 17 19 

II (mellersta Sverige) 16 18 

III (söder Sverige) 15 17 

Källa: FEBY 12 

Värmeförlusttal är ett mått som beskriver specifika värmeförluster för byggnaden när det är 

som kallast ute. Detta tal används först och främst för dimensionering av byggnadens 

uppvärmningssystem.  
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Tabell 3.5 Krav för årlig köpt energi, kWh/m2 Atemp år, exkl. hushållsel vid 21 ᵒC på 
inomhustemperatur.                               

Klimatzon Passivhus, 
icke 
elvärmt 

Passivhus, 
elvärmt 

BBR 2012, icke 
elvärmda 
bostäder 

BBR 2012, 
elvärmda 
bostäder 

I (norra Sverige) 58 29 130 95 

II (mellersta Sverige) 54 27 110 75 

III (söder Sverige) 50 25 90 55 

Källa: FEBY 12 

 

Övriga byggnadskrav enligt FEBY 2012 är: 

 Luftläckage genom klimatskalet skall vara 0,30 l/s m2 omslutande area vid 50 Pa 

tryckdifferens. 

 Detta gäller entrédörrar och fönster, där det genomsnittliga U-värdet för fönster och 

glaspartier ska högst vara ≤ 0,80 W/m2 K. 

 

3.2.2. Minienergihus 

Koncept av lågenergihus betraktas som härkomst av passivhuset. I denna idé inkluderas även 

det så kallade ”egenvärmehus”. Byggnadstekniken är idem som för passivhus, det vill säga hög 

lufttäthet, mindre köldbryggor och bra isolering standard. Dess krav på energi är fastställda av 

forumen för energieffektiva byggnader, FEBY 2012, och ligger följaktligen mellan kravnivån 

för Passivhus och BBR 19. Dock värmeförluster i minienergibyggnader håller en lägre nivå än 

vad som bestäms i BBR 19. 

Luftläckning genom klimatskalet skall vara 0,30 l/s m2 omslutande area vid 50 Pa 

tryckdifferens. Detta gäller för entrédörrar och fönster, där det genomsnittliga U-värdet för 

fönster och glaspartier ska högst vara ≤ 0,90 W/m2 K. Ytterligare krav specificeras i tabell 3.6 

nedan som jämför passivhus och minienergihus:  

 

Tabell 3.6 Krav för årlig köpt energi, kWh/m2 Atemp år, exkl. hushållsel vid 21 ᵒC på 
inomhustemperatur.                               

Klimatzon Passivhus, 
icke 
elvärmt 

Passivhus, 
elvärmt 

Minienergihus, 
icke elvärmda 
bostäder 

Minienergihus, 
elvärmda 
bostäder 

I (norra Sverige) 58 29 78 44 

II (mellersta Sverige) 54 27 74 42 

III (söder Sverige) 50 25 70 40 

Källa: FEBY 12 
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3.2.3. Nollenergihus 

NorthPass (2011) definierar nollenergihus som ett hus med lika stor tillförsel av förnybara 

energin med det årliga energibehovet. Dock kan ett sådant hus använda sig av ordinära elen 

och naturgasenergi från nätet vid behov om förnybar energiproduktion inte är tillräcklig. Om 

elenergiproduktionen är större än det som behövs, kan den levereras till det statliga elnätet. I 

synnerhet med detta koncept finns det idag solceller, solfångare, biobränsle och vattenkraft 

som tillgängliga tekniken. Först och främst bör energioptimeringen genomföras i bostaden 

sedan tillämpas förnybara energin. (Blomsterberg, 2009) 

 

3.2.4. Egenvärmehus  

 
Figur 3.10 Egenvärmehus modell. Källa: ByggVesta AB 

Egenvärmehus är ett varumärke som ägs av Bygg Vesta. Konceptet är utvecklat av bolaget 

ByggVesta AB, tillsammans med White arkitekter och WSP Environmental.  Egenvärmehus 

byggs på samma sätt som passivhus fast till lägre produktionskostnad (WSP Sverige, 2010). 

Konceptet präglas av sina radiatorslösa lägenheter där all värme som tillgodogörs bostäderna 

kommer framförallt från hushållsapparater, belysning, verksamhet, boende och instrålad 

solvärme. Byggnaders klimatskal är välisolerade med en hög lufttäthet vilket bevarar den 

interna värmen som produceras inomhus. Ventilationen är mekanisk, det vill säga till-och 



- 21 - 
 

frånluftsystem med en värmeåtervinning som har en verkningsgrad på 90 %. 

Luftbehandlingsaggregat är ofta placerade uppe på yttertaket och vid varje lägenhet finns det 

ett luftvärmebatteri som ansluts direkt till lägenheten. Luftvärmebatteri är dimensionerat för 

att klara uppvärmningen av lägenheten i sin helhet och detta förser den luften som kommer 

från luftbehandlingsaggregatet med värme från fjärrvärmens cirkulerande vatten. 

Tappvarmvatten använder sig av fjärrvärmen och varje hushåll har sin egen 

varmvattenmätare, vilket leder till att elkonsumtionen betalas enskilt. Bolaget Bygg Vesta 

ställer krav för sina egenvärmehus energiprestanda vilket beräknas till ett specifikt 

energibehov på 55 kWh/m2 Atemp. maximalt (ByggVesta, 2011) 

Runt om i Sverige har det uppförts några flerbostadshus med detta koncept nämligen Västra 

hamnen i Malmö, Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, samt 

Lillåudden i Västerås.(WSP Sverige, 2010) 

 

Nedan visas en sammanställning av kraven för årligt energibehov för bostäder i södra Sverige. 

En jämförelse görs mellan olika lågenergihuskoncept med boverket byggregler som referens. 

Det innebär att kraven för nollenergihus och passivhus är detsamma, samt minienergihus 

omfattar egenvärmehus inklusive andra energisnåla byggnader som finns runt om i Sverige. 

Figuren presenterar de angivna kraven för minienergibyggnader, passivhus och boverket 

byggregler.   

 
Figur 3.11 krav på årsenergi för bostäder i södra Sverige. Källa: FEBY12 

 

3.3. Ekonomisk bedömning 
En ekonomisk bedömning utförs för att analysera lönsamheten för de åtgärderna som vidtas 

under energieffektivisering av en byggnad. Energioptimeringen betraktas som en investering 

med stora och långsiktiga ekonomiska konsekvenser, vilket kräver en genomtänkt 
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beslutsfattning. På köpet finns det olika metodtyper som används för att bedöma ekonomiska 

lönsamheten. I fortsättningen medföljer beskrivningen av några kalkylmetoder.  

3.3.1. Pay-off metod (Pay-back) 

Kalkylhandbok för fastighetsföretaget (2006) beskriver denna metod enligt följande: ”En 

metod med vilken en investerings återbetalningstid beräknas”. 

Denna kalkyl är den enklaste formen av lönsamhets beräkning och används främst inom 

industrin. Pay-back metoden, kallas även Pay-off metoden, beaktar inte ränta i sina kalkyler 

vilket ibland anses som osäkert vid ekonomiska bedömningar. Lönsamheten definieras inom 

en tidsram som bestäms av investeraren. Ju kortare är återbetalningstiden desto bättre 

investering och detta beräknas med en ekonomisk livslängd på max 3 - 5 år (U.F.O. S et al, 

2006). Pay-off metoden anses inte vara gynnsam för fastighetsinvesteringar, av den orsaken 

att återbetalningstiden för fastighetsinvesteringar ofta är långsiktiga. 

Metoden beräknas som ekvation (13) nedan:  

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
 

   

3.3.2. Livscykelkostnad 

Livscykelkostnad, LCC, är en bedömningsmetod som analyserar totalkostnaden för en 

produkts livslängd. Metoden omräknar alla löpande in- och utbetalningar till nutid där de 

sistnämnda jämförs med grundinvesteringen. Detta brukar ibland kallas nuvärdemetoden och 

favoriseras dess ekonomiska lönsamheter om värdet för kapital är lika med eller större än 0 Kr 

(U.F.O. S et al, 2006). Dock annuitetsmetoden används tillika om ekonomiska livslängden är 

olika bland investeringar.  Alla in-och utbetalningar för investeringarna fördelas exakt över 

livslängden på årsbasis med samma belopp. En lönsam investering är den som uppvisar den 

minst negativa annuiteten, vilket bedöms som störst.    

Metoden är lämpad för fastighetsinvesteringar och dess ekonomiska parametrar vid 

beräkningar är: 

 Kalkylränta, nominellt 6 % 

 Real kalkylränta  4 % 

 Årlig inflation  2 % 

 Årlig energiprisökning 3 % per år 

 Kalkylperiod  30 år 

 Fjärrvärmepris  0,85 Kr/kWh  

 Elpris  1 Kr/kWh (Mälarenergi*)  

*Elpriset är direkt hämtat från Mälarenergi. prisuppgiften exkluderar skatt, moms och 

nätkostnad vilket den tycks vara låg. 
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Faktorn för nuvärde av enstaka betalningar och annuitet bestäms enligt följande: 

𝑁𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑎𝑣 𝑙ö𝑝𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟 =
(1−(1+𝑟)−𝑛)

𝑟
  (14) 

 

𝐴𝑛𝑛𝑢𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =
𝑟

(1−(1+𝑟)−𝑛)
    (15) 

Där 
𝑟 kalkylränta 
𝑛 kalkylhorisont 

 

Livscykelkostnaden, LCC formuleras som: 

𝐶0 = ∑ (𝐷𝑛 + 𝑈𝑛) ∗ 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑡𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 + 𝐺0
𝑇
𝑛=0    (16) 

Där 
T kalkylperiod 
G0 grundinvestering 
D drift 
U underhåll (denna kostnad försummas för att den är detsamma före som efter 

energioptimeringen) 

 

Bedömning av lönsamheten för energieffektiviserande åtgärderna är fråga om: 

𝐿𝐶𝐶𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 < 𝐿𝐶𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 − 𝐿𝐶𝐶Å𝑡𝑔ä𝑟𝑑𝑒   (17) 

𝐿𝐶𝐶𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝑜𝑚𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 ∗ 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑝𝑟𝑖𝑠 ∗ å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 (18) 

𝐿𝐶𝐶Å𝑡𝑔ä𝑟𝑑𝑒 = ∑ Å𝑡𝑔ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ∗ 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟
𝑗
𝑖=1   (19) 

Observerad att LCC Investering således är alla investeringskostnader för utsedda 

energieffektiviserande åtgärder! 

 

3.4. Simuleringsprogram 
I studien används två simuleringsprogrammen IDA Indoor Climate and Energy 4.0 och 

Winsun. Det förra programmet är till för simulering av energibehovet medan det senare är till 

för dimensionering av solenergisystem.  

3.4.1. IDA ICE 4.0 

IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE, är ett simuleringsprogram, utvecklat av IT-företaget 

Equa Simulation AB. Mjukvaran finns till som ett hjälpmedel i områden som bemöter 

byggnader, tunnel och energisystem. I byggnadsområde används programmet för att beräkna 

termiska inomhusklimatet för individuella zoner i byggnader och beräknar även byggnadens 

energibehov. 
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En modell för byggnaden byggs upp i programmet där geografiska lägen definieras i samband 

med klimatfilen för den valda orten. Sedan behandlas förutsättningar för klimatskalet, det vill 

säga materialtyp, lufttäthet, köldbryggor och fönsterssolskydd etcetera. Byggnadens 

installationer avgränsas dessutom i modelleringen, där system nämligen beaktas för bland 

annat ventilation, uppvärmning et al. 

3.4.2. Winsun WER-2011 

Denna programversion är utvecklad från mjukvaran ”TRNSYS/TRNSED/PRESIM 14.2 

Transient Simulation Program” och dess dataparametrar planerades av professor Björn 

Karlsson och Bengt Perers vid Lund Universitetet år 2007. Programmet används för 

simulering av solceller, solfångare och även gör en beräkning av värmebalans för fönster med 

dess glaspartier. Mjukvaran beräknar ytterligare byggnadens värmeförluster. Simuleringen ger 

ett månatligt resultat som utfall i olika operativa temperaturer när det gäller solfångare. 

Gällande solceller finns det inga operativa temperaturer. (BTA308 - HT2012)  
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4. Beskrivning av kv. Fyrtornet 

 
Figur 4.1. 3D illustration av Kv. Fyrtornet. Källa: ByggVesta 

 

Kvarter Fyrtornet ligger på Lillåudden i östradelen av Västerås där tomträtten ägs av bolaget 

ByggVesta AB. Denne låter uppföra byggnaderna för sin egen räkning och förvaltar även dessa 

byggnader. I kvarteret finns det två byggnadskroppar med totalt 65 st. hyreslägenheter samt 

ett gemensamt ouppvärmt garage i källarplanen. Det finns således tre trapphus varav två av 

dem ligger i större huskroppen och en i mindre huskroppen. Förråd och undercentral finns i 

samma plan som garaget fast under respektive trapphusen. Storlek på lägenheterna varierar 

från 1 till 4 rum och kök samt att de är utrustade med vanlig balkong, uteplats eller fransk 

balkong. Byggnaderna är i produktionsskede och färdigställs 2013 augusti.(ByggVesta, 2011)  

Det har tydligt framgått under avgränsningsavsnittet att ett enda flerbostadshus studeras i 

detta arbete. Den omringade huskroppen som figur nedan visar är följaktligen byggnaden med 

trapphus 3. Byggnaden har en total area på 1594 m2, där boytan beräknas till 1303 m2. 

 

Figur 4.2. Situationsplan över Kv. Fyrtornet. Källa: ByggVesta  
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Den lilla huskroppen består av totalt 19 st. lägenheter som är fördelade över sex våningar. Varje 

lägenhet har en rumshöjd på 2,6 m och är dessutom utrustade med energisnåla vitvaror. 

Sektionsplan för byggnaden visas i figur nedan. 

 

Figur 4.3. Sektion över byggnaden med trapphus 3. Källa: ByggVesta 

 

4.1. Klimatskärm 
Byggnadens grund är gjord utav platsgjuten betongelement där prefabricerade ytterväggarna 

vilar. Ytterväggarna är halv tunga med en tjocklek på 0,312 m vilket inifrån och ut består av 13 

mm gipsskiva, 45 mm mineralull, plastfolie, 145 mm mineralull och 9mm danogips, 80 mm 

putsskiva och slutligen 20 mm puts. Dess värmegenomgångskoefficientsvärde är 0,17 

W/(m2K) och köldbryggor är således minimerad i ytterväggar. 

Golv mot platta på mark har ett U-värde på 0,18 W/(m2K) och tjockleken är sammanlagd 0,300 

m exkl. dräneringslager.  Tak mot uteluft är upp stolpade på vindsbjälklaget med ett U-värde 

på 0,12 W/(m2K) och detta är av trä med Råspånt. 

Fönstren är utrustade med vädringsbeslag och det finns minst ett fönster i en lägenhet. Dess 

U-värde är 0,9 W/(m2K). I alla fönster som är öppningsbara lämnas utrymme för persienn för 

att solvärmelasten ska kunna begränsas inomhus. Ytterdörrar har ett U-värde på 1 W/(m2K). 

Lufttäthetskraven i byggnadens klimatskal skall vara 0,3 l/s, m2 omslutande area vid +/- 50 

Pa tryckskillnad. 

 

4.2. Installationer 
Huset värms upp med fjärrvärme som primärenergikälla från Mälarenergi och dess ledningar 

ansluts i undercentral. Inne i lägenheter finns det inga radiatorer som kan förse rummen med 

värme men förråd och cykelrum är uppvärmda med enstaka radiatorer. Av detta skäl har till 

och frånluftsventilation med värmeåtervinning, FTX, installerats vilket värmer lägenheterna 
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via bakkant inblåsning av tilluften. Ett eftervärmningsbatteri monteras till varje lägenhet i 

trapphus. Från undercentralen dras rörledningar som förser eftervärmningsbatterier med 

media från fjärrvärmeväxlaren. Byggnadens fjärrvärmeväxlare i undercentralen illustreras i 

figur nedan. 

 
Figur 4.3. Värmeväxlare för byggnaden. Egen bild 

Husets ventilationssystem är ett FTX-aggregat av typ VoltAir.  VoltAir Systemet innefattar två 

seriekopplade korsströmsplattvärmeväxlare som ger hög värmeåtervinning ur frånluften med 

en temperaturverkningsgrad på 90 %, vilket resulterar till lågt effektbehov. Denna 

återvinnande värme tillförs senare tilluften. Vid mycket låga utetemperaturen bevarar detta 

luftbehandlingsaggregat sin prestanda. I figuren nedan visas ett VoltAir-

luftbehandlingsaggregat på taket.  

 
Figur 4.4. Luftbehandlingsaggregat av typ Voltaire fotograferad. Egen bild 

 

FTX-Systemet förser lägenheter med luften via speciella tilluftsdonen placerade i vardagsrum 

och sovrum. Samtidigt som luften dras ut med hjälp av frånluftsdonen som är placerade i 

badrum och kök. Det genomsnittliga frånluftsflödet är 600 l/s för hela byggnaden. 

Tilluftsflödet är 95 % av det genomsnittliga frånluftsflödet vilket motsvarar 570 l/s. 

Ventilationen är obalans konstruerad för att säkerställa undertrycket som ska föra bort 

oönskade fukthalten ur byggnaden.  
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4.3. IDA ICE Modellering av byggnaden 

 
Figur 4.5. En jämförelse mellan IDA modellen och den verkliga byggnaden. Eget foto.  

Modellen byggs med tre huskroppar som läggs på varandra i höjdläge för att få en liknande 

husmodell som överensstämmer med den verkliga byggnaden. Varje huskropp i modellen 

kopplas med en zon för att resultatet ska vara trovärdigt samt att simuleringstiden ska 

minimeras. Första zonen är huskropp med källarplan där det finns bland annat en del av 

garaget, förråd, cykelrum, undercentral, el central och en lägenhet som är anpassad för 

funktionshinder. Andra zonen är den mellersta huskroppen vilket omfattar tre våningar 

nämligen plan 2, plan 3 och plan 4. Slutligen tredje zonen som är den lilla översta 

byggnadskroppen vilket utgör plan 5 och plan 6. 

All förutsättningar som nämns ovan appliceras i denna modelluppbyggnad. 

Simuleringsprogrammet ersätter de data som inte finns tillgängliga i stället med 

tillhandahållna standardvärde såsom tryckkoefficient för vinden, extra värmeförluster, med 

mera. Västerås har inga klimatdata, det klimatdata som används i simuleringen är det som 

finns i Stockholm-Arlanda eftersom dess latitud är väldigt nära. 

 

4.4. Tänkbara energieffektiviserande åtgärder 

I detta examensarbete kommer så småningom ett antal energieffektiviserande åtgärderna att 

behandlas med hänseende på dess ekonomiska lönsamheter. Åtgärderna genomförs enskilda 

först sedan i kombination. Dessa optimeringsåtgärder fördelas i två grupper byggnadstekniska 

åtgärder och installationstekniska åtgärder. Byggnadstekniska åtgärderna omfattar 

klimatskalet och installationstekniska åtgärder gäller för installationer. 
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4.4.1. Byggnadstekniska åtgärder 

Tilläggsisolering av klimatskalet 

Ett klimatskal med bra värmeisoleringseffektivitet ger bland annat önskad energihushållning, 

komfortabel och hälsosam inomhusmiljö. Transmissionsförluster motverkas av ökad 

värmeisoleringsmängd i både ytterväggar och takkonstruktion för att tilläggsisoleringen ska 

medföra god lufttäthet och förminska värmegenomgångskoefficient. 

Förbättring av lufttäthet 

Lufttätheten påverkas dels av klimatskärmen och dels av byggnadens installationssystem. 

Okontrollerad luft som infiltreras i byggnaden via springor i klimatskalet har konsekvenser för 

såväl fukt- som värmeförhållande. Om otätheten råder i byggnaden minskas isolerförmågan 

hos värmeisoleringen.  Att bygga tätt resulterar till en bättre innemiljö och minskar 

förvaltningskostnader.  

Boverkets byggregler ställer krav för luftläckningen till 0,8 l/s m2 vid 50 Pa tryckskillnaden och 

på samma sätt regleras kraven för passivhus till 0,3 l/s m2, vilket också adopteras i 

minienergibyggnader.   

Energimärkta fönster 

Med energimärkta fönster kan energibehovet och förvaltningspengar sparas upp till 70 % 

beroende på vilket fönster som väljs (Energifönster, 2013). Det är av stor vikt att välja ett 

fönster med hög transmittans i solspektrum mellan våglängder 400- och 800 nanometer, 

samtidigt som låg emittans för värmestrålning råder mellan våglängder 800- och 2500 

nanometer. Detta illustreras i figur nedan 

 
Figur 4.6. Spektrum för Klarglas, energisparglas och solskyddsglas. De två senare har 

silverbaserade lågemissionsbeläggningar. Källa: Björn Karlsson, 2012. 

Fönster är en dominerande förlustpost i större byggnader och därför krävs det ett lågt U-värde 

som kan ge bättre värmekomfort. Dessutom är det rekommenderat att totala fönsterarean ska 

vara 15 % i förhållande till golvarean för att nå energieffektiv standard i småhus. Dock är 15 % 

av fönsterarean ganska lågt för flerbostadshus eftersom dagsljuset inte tillfredsställer de 

boende.  
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4.4.2. Installationstekniska åtgärder  

Ventilationssystem 

Ett väl fungerande ventilationssystem är en grundförutsättning för god innemiljö och god 

energihushållning2. Speciellt ett ventilationssystem med värmeåtervinning är beroende av god 

lufttätheten för att värmeväxlingen ska kunna utnyttjas maximalt. Ett sådant system kallas 

FTX och är väldigt energieffektiviserande eftersom stor del av den värmen som bortförs med 

ventilationens frånluft tillgodogörs byggnaden när värmebehov föreligger. Ventilationssystem 

med möjlighet för värmeåtervinning har en viktig uppgift i ett lågenergi bostadshus.  

Det finns en rad olika värmeväxlartyper som kan delas in i två huvudgrupper med avseende 

till funktion. Dessa huvudgrupper är regenerativa- och rekuperativa värmeväxlare. I den 

regenerativa värmeväxlaren är värmeöverförande delarna en skiljevägg mellan varm- och 

kalluft. Medan i den rekuperativa värmeväxlaren är värmeöverförande delarna omväxlande i 

förhållande med frånluften och uteluften. 

Effektivitet av en värmeväxlare yttras med dess verkningsgrad. Ur energisynpunkt används 

namnet årsmedelverkningsgrad för att tala om hur stor del av energin för uppvärmning av 

ventilationstilluften som kan sparas under ett helt år. 

 
Figur 4.7. Ökad luftomsättning ger bättre luftkvalitet, men större energianvändning. Källa: Claes B, 

2013. (Bearbetad figur)  

Figur 4.7. illustrerar hur byggnadens energiförbrukning växer linjärt med ökad luftomsättning. 

Om energianvändningen ska effektiviseras då krävs det full kontroll för oönskade 

luftomsättningen. Detta ger en bekräftelse på hur viktigt det är att lufttäta byggnaden.  

 

Solvärme 

Solvärmen utnyttjas i våra bostäder tack vare den integrerade solfångaren som utvecklats. Den 

installeras oftast på söderorienterade takytan för att generera värme som tillgodogör 

tappvarmvatten (Svensksolenergi, 2013). Dock kan den också integreras i byggnadsskalet när 

det blir dags för renovering. Det mediet som bär värme i detta system kan vara luft- eller 

vattenbaserade. Med luftbaserade är det oftast ventilationsluft eller rumsuppvärmning som 

solvärmen förbrukar.  

                                                        
2 Bankvall, 2013 

http://www.svensksolenergi.se/
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 Det är viktigt att ha kontroll på taklutning, väderstrecksorientering och plats för 

värmeapparaten när solfångare ska tak integreras för att få ett bättre utfall på resultatet. Det 

finns villkor som kräver att takytan där solfångaren monteras inte ska ha någon skuggning, 

särskilt i söderläge. Vid dimensionering ska solvärmen täcka 40 % av det årliga 

tappvarmvattenbehovet och ett sådant system får en värmeproduktion som motsvarar 400 

kWh/år och m2 solfångararea (Andrén L., 2001). Storlek på solfångare behöver normal inte 

vara mer än 3 – 4 m2, hävdar Jan-Olof Dalenbäck i tidskriften husbyggaren nr 4, 2004. Om 

systemet är kombinerat med annat värmesystem kan solfångare vara i en storleksordning 5 – 

8 m2. 

I fjärrvärmesområdet kan solvärmen användas utan att värmelager installeras. Solkretsen 

måste direkt kopplas in mot fjärrvärmenätet och utnyttjar volymen i kretsen som 

värmemottagare. Detta medför en lägre investeringskostnad för solvärmesystemet eftersom 

dess värmeproduktion på engång uppkopplas i fjärrvärmekretsen. Under sommartiden kan 

solfångare överproducera värmen än vad som erfordras, då distribueras ut det värmeöverskott 

i fjärrvärmenätet. Temperaturgraden i en sådan krets blir för hög vilket försämrar 

verkningsgraden i solfångare. I kursen, BTA 308 - HT2012, gjordes en utredning om att 

implementera solvärme i fjärrvärmenät, men resultatet visade solvärme är systemmässigt 

sämre. Ändå införs det i åtgärdspaket för att kolla hur mycket energi sparas i flerbostadshuset.  

Uppkopplingen av solfångare mot fjärvärmekretsen visas i figur 4.8 nedan. 

 
Figur 4.8. Kombination av fjärrvärme och solvärme. Källa: Lars Andrén, 2001. (Bearbetad figur) 

Sol Energiteknik AB rekommenderar att dimensionera en solfångare avsedd för 

tappvarmvattensystem med minst 1,5 m2 solpanel/person. 
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Solceller 

Solceller alstrar elektricitet genom den kostnadsfria solenergin. Den genererade elektriciteten 

på hustaket används som komplement vid sparande av energibehovet för drift el. Detta är 

mycket intressant om bostadens elbehov stämmer bra med solinstrålningen. Av denna 

anledning är solceller systemmässigt bättre. 

Under sommaren är det rikligt med tillgänglig solinstrålning vilket ses som en möjlighet till att 

utnyttja sol elen maximalt. Det krävs att byggnadsintegrerade solceller ska vara anslutna till 

elnätet. Dock det behövs inte någon lagring på plats. En växelriktare krävs däremot mellan 

kraftnätet och solcellerna för att det ska ske någon skiftning vid behov. När bostadshuset inte 

använder mycket elektricitet på dagen, då kan solcellernas överblivande el säljas till elnätet 

däremot på natten köps elenergin. (Green, 2000)   

Tillfälligt har solstrålningen i Sverige en specifik effekt som är upp till 1000 W/m2 vilket är 

linjärt proportionellt med dess specifika energi, cirka 1000 kWh/m2 per år. I samma 

följdriktighet producerar solceller tillfälligt upp till 150 W eleffekt/m2 och specifika elenergin 

produceras i intervallet mellan 50 kWh/m2 och 150 kWh/m2 per år beroende på system typ 

(Svensk solenergi, 2013). Vid placeringen har solceller bättre energiproduktion i söderläge 

med en vinkel på 45 grader (BTA 308 - HT2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svensksolenergi.se/
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5. Resultat 

5.1. Energikartläggning av byggnaden 

5.1.1. Värmeförluster 

Först och främst identifieras värmeförlustposter i byggnaden för att sedan gå tillväga med 

energibalansberäkningen. Nedan presenteras en översiktlig tabell över specifika 

transmissionsförluster för olika beståndsdelar av byggnadens omslutande area. Köldbryggor 

som visas i tabell 5.1 har manuellt beräknats och redovisas i bilaga II. 

Vidare beräknas värmeförluster för både kontrollerad- och okontrollerad ventilation enligt 

ekvation 9 respektive 10. Redovisning på dem finns i bilaga III. I tabell 5.2 sammanställs 

samtliga värmeförluster, det vill säga transmission, ventilation och luftläckage. Proportionen i 

tabeller visar procentandel av den totala specifika värmeförlusten. 

Tabell 5.1. Överblick av U-värde, area och specifik transmissionsförlust på beståndsdelar i 
klimatskalet. 

Byggnadsdel U-värde 
[W/m2 °C] 

Area 
[m2] 

U*A 
[W/°C] 

Proportion 

Golv mot platta på mark 0,18 118 21,2 1,4 % 

Golv mot markkonstruktion 0,18 192 34,6 2,2 % 

Yttervägg 0,17 872 148,2 9,6 % 

Yttertak 0,12 310 37,2 2,4 % 

Ytterdörr 1 6 6 0,4 % 

Fönster 0,9 208 187,2 12,2 % 

Köldbryggor 121,7 1 121,7 8,0 % 

Glasade dörrar 0,9 60 54 3,5 % 

Total 0,35 1767 610,1 39,7 % 

 

Tabell 5.2. Översikt av byggnadens specifika värmeförluster. 
Typ av värmeförlust Specifik värmeförlust, 

[W/◦C] 
Proportion, 

% 

Transmission (se tabell 5.1) 610,1 39,7 

Mekanisk ventilation (dimensionerad) 69,1 4,5 

Luftläckage (0,614 oms/h) 856,6 55,8 

Q-total 1 535,9 

 

Ur tabell 5.2 framgår att luftläckagetsvärmeförluster är störst av alla värmeförlusttyper. 

Förhållandemässigt är luftläckage cirka 12 gånger större än mekanisk ventilation, vilket är 

verkligt i ett flerbostadshus.  Luftflödet som tas igenom ventilationsagregaten kontrolleras 

noga för att värmeåtervinning maximalt ska kunna bli av. 

Byggnadens luftläckage är 0,3 l/s m2 A omslutande och kan omräknas till 0,614 luftomsättning i 

timme. Generellt är luftläckaget osäker eftersom det endimensionellt beräknas. I praktiken är 

den beroende av tre drivkrafter som är vindhastighet, lufttryck och skorstenseffekt. Dessutom 
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kan den okontrollerade ventilationen, luftläckage, avvika något i verkligheten och är därför 

inte detsamma hela tiden. 

5.1.2. Energiprestanda 

Byggnadens energiberäkningar görs på två olika sätt, Excell gjorda beräkningar där 

månadsvisa energibalans genomförs och datasimulering. Både räknesättet resulterar en 

mindre gräns för högsta tillåtna energiförbrukning än det som anges enligt Boverkets 

byggregler. Med manuella beräkningar blir energikravet 48,7 kWh/m2 A temp. per år och dem 

månadsvisa redovisningen finns i bilaga III. Simuleringsresultatet beräknas till 47,5 kWh/m2 

A temp. per år (se bilaga IV) vilket fördelas enligt figuren nedan: 

 
Figur 5.1. Energifördelning över olika poster i byggnaden. Egen figur 

Enligt figur 5.1 är energi för uppvärmning den mest dominerande jämfört med resterande köpt 

energi. Uppvärmningen består av 49 % köpt energi, tappvarmvatten av 42 % och slutligen 9 % 

i drift el.   

En viktning av dessa energifördelningar har således beräknats enligt FEBY12:s 

rekommendation för Passivhus respektive Minienergihus. De viktningsfaktorerna som tas med 

i beräkningar multipliceras med sina respektive energislag. Uppvärmning av lägenheterna 

sköts med hjälp av till-och frånluftsventilation med värmeåtervinning vilket är beroende av 

elen. Samtidigt som fjärrvärme förser varmvattensrörledningar och ventilationen med 

värmeenergi. Med dess information kan viktad energi beräknas på följande sätt: 

𝐸𝑉𝑖𝑘𝑡𝑎𝑑 = 2,5 ∗ 𝐸𝑒𝑙 + 0,8 ∗ 𝐸𝑓𝑗𝑣 = 2,5 ∗ 4,1 + 0,8 ∗ 23,4 + 0,8 ∗ 20 = 45 𝑘𝑊ℎ/𝑚2     

I det viktade energivärdet ingår inte ytan för inom klimatskalet. Om den ytan tas med i 

energiberäkningen, ska det erhållna viktade energivärdet vara mindre än 80 kWh/m2. Enligt 

de råd som ges i FEBY:s föreskrifter tas alla byggnadsytorna med i beräkningen.  

 

Av figur 5.2 framgår en jämförande av de erhållna resultaten från IDA ICE simulering 

tillsammans med hand beräkning, inklusive kravet för egenvärmehus. 

Tappvarmvatten
; 20 kWh/m2

Uppvärmning; 
23,4 kWh/m2

Fastighetsel; 
4,1 kWh/m2
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Figur 5.2. Sammanställning av samtliga energigräns för det studerade objektet.  

 

5.2. Föreslagna förbättringsmöjligheterna 
För att energianvändningen ska förbättras eller minimeras krävs det att ett antal 

energibesparande åtgärder vidtas i byggnaden. På det viset krymps även kostnader som går åt 

drift och underhåll av byggnadens energisystem.  I mån av att reducera energiförbrukningen 

kan många olika åtgärder användas, men detta arbetes riktlinje begränsas runt 

byggnadstekniska aspekter såsom klimatskal och ett par installationstekniska åtgärder. Störst 

fokus ligger på värmeförlusten. 

5.2.1. Tilläggsisolering av klimatskärm 

Energimyndigheten ger följande rekommendation för att nybyggnationer ska kunna klara av 

de ställda kraven om energihushållning. 

 400 - 500 mm i vindsbjälklagen med U-värde på ca 0,1 W/m2 K. 

 Ca 300 mm för ytterväggar med 0,16 W/m2 K i U-värde. 

 400 mm för sneda taken med U-värde på 0,13 W/m2 K. 

 Minst 150 mm med 0,19 W/m2 K i U-värde för golv mot mark. 

5.2.1.1. Vindbjälklag (Yttertak) 

Yttertaket är ett prefabricerat element som vilar på ett plattbärlag med riklig mineralull i. Dess 

befintligt U-värde är på 0,12 W/m2 K. 

 Isoleringsmängden som tilläggs i den delen av konstruktionen beaktas i tre steg, först tilläggs 

100 mm, sedan 200 och slutligen 300 mm. Dessa isolerings tjocklekar väljs med hänseende på 

Energimyndighetens rekommendation.(Swedisol, 2013) 
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Figur 5.3. sambandet mellan tjocklek på tilläggsisoleringen och U-värdet. (Egen figur)  

 

Tabellen 5.3a redovisar en sammanställning över transmissionsförluster som uppstår i olika 

tilläggsisoleringsgrad, och hur dessa tilläggsisoleringar förknippas med totala förlusten. 

Tabell 5.3a. Översikt av transmissionsförlusten vid olika isoleringsmängden i takkonstruktionen. 
Tillägg, mm U-värde 

[W/m2 ◦C] 
∑U*A 

[W/◦C] 
Proportion, 

% 
Q total 

[W/◦C] 
Inget tillägg 0,12 610,1 39,7 1 535,9 
100 0,09 600,8 39,4 1 526,5 
200 0,07 594,6 39,1 1 520,3 
300 0,06 591,5 39,0 1 517,2 

 

Genom tilläggsisolering av vindbjälklaget sänker energiförbrukning och på det sättet kan 

uppvärmningskostnader reduceras. Resultat på detta åtgärder redovisas nedan i tabell 5.3b. 

Enligt tabellen är det märkbart att energibehov för olika isoleringstjocklekar inte linjärt ökar 

med respektive U-värde. Nackdelen är rumshöjden blir mindre i byggnadens översta våning, 

vilket ger upphov till undertrycket inomhus. 

För denna energieffektiviserande åtgärd är prisuppgifterna för de tre isoleringsmängden 

antagna till 250 kr/m2 för 100 mm, 350 kr/m2 för 200 mm och 400 kr/m2 för 300 mm 

inklusive arbetskostnaden. Energipriset antas vara 3 kr/kWh och den ekonomiska livslängden 

på åtgärden sätts till cirka 50 år då beräkning sker enligt Pay-off metod.  

 

Tabell 5.3b. Redovisning av resultatet på specifikt energibehov före och efter tilläggsisoleringen i 

taket. 
Tillägg, 
mm 

U-värde 
[W/m2 ◦C] 

Energibehov 
före åtgärden, 

kWh/m2 

Energibehov 
efter åtgärden, 

kWh/m2 

Energibesparing 
efter åtgärden, 

% 

100 0,09 48,7 48,1 1,0 
200 0,07 48,7 47,8 1,8 
300 0,06 48,7 47,6 2,1 
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Figur 5.4. Återbetalningstid av tilläggsisolering i taket. 

Samtliga investeringar återbetalas inom den fastställda tidsperioden. Dock är det en fördel att 

isolera ytterligare med 300 mm mineralull eftersom dess återbetalningstid är kortaste av alla 

alternativ, se figuren ovan. Detta bevisar att 300 mm tilläggsisolering har en bättre 

förutsättning på energieffektiviseringen till jämförelse med 100 mm respektive 200 mm.  

5.2.1.2. Ytterväggar 

Tilläggsisolering av ytterväggarna genomförs med 50 mm, 100 mm respektive 150 mm. Dessa 

tjocklekar är valda utifrån Isovers rekommendation. Tabellen nedan redovisar samtliga 

tjocklekar på tilläggsisoleringen och dess transmissionsförluster. 

 Tabell 5.4a. Översikt av transmissionsförlusterna vid olika isoleringsmängden i 

ytterväggskonstruktionen. 
Tillägg, mm U-värde 

[W/m2 ◦C] 
∑U*A 

[W/◦C] 
Proportion, 

% 
Q total 

[W/◦C] 
Inget tillägg 0,17 610,1 39,7 1 535,9 
50 0,15 592,7 39,0 1 518,4 
100 0,14 584,0 38,7 1 509,7 
150 0,13 575,2 38,3 1 500,9 

 

Resultaten för energibesparingar redovisas i tabell 5.4b. För att få en bättre förståelse på 

energibesparingen visas tabellen resultaten av energikostnad för både före och efter 

ytterväggstilläggsisoleringen. I detta fall är nackdelen förlorad lägenhetsyta.  

Tabell 5.4b. Redovisning av resultatet på specifikt energibehov före och efter tilläggsisoleringen i 

ytterväggar. 
Tillägg, 
mm 

U-värde 
[W/m2 ◦C] 

Energibehov 
före åtgärden, 

kWh/m2 

Energibehov 
efter åtgärden, 

kWh/m2 

Energibesparing 
efter åtgärden, 

% 
50 0,15 48,7 47,7 2,0 
100 0,14 48,7 47,2 3,0 
150 0,13 48,7 46,7 4,0 
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Ekonomiska lönsamheten för den enskilda åtgärden bestäms med Pay-off metod. 

Tillkommande kostnaden för åtgärden är 375 kr/m3 till isoleringen och 300 kr/m2 till arbete, 

vilket totalt beräknas till 320 kr/m2 för 50 mm tilläggsisolering, 340 kr/m2 för 100 mm 

tilläggsisolering och 360 kr/m2 för 150 mm tilläggsisolering. För ekonomiska analysen sätts 

kalkylhorisonten till 50 årsperiod för återbetalningstiden. Energipriset antas vara 3 kr/kWh. 

 
Figur 5.5. Återbetalningstid av tilläggsisolering i ytterväggar. 

Åtgärden med 50 mm är i stort sett inte lönsam medan 150 mm är lönsammaste ur Pay-off 

metodens synvinkel. Tilläggsisolering med samtliga tjocklekar är däremot inte lönsam på 

grund av bland annat yta. Fyrtornet är en hyresrätt flerbostadshus vilket kräver en större boyta 

som skulle gå förlorad om tilläggsisoleringen utfördes.  

 

Å andra sidan är tilläggsisolering i ytterväggen och i vindsbjälklaget väldigt kostsamma att 

investeringen inte räknar någon vinst. Det är klart och tydligt att tilläggsisolering i klimatskalet 

minimerar byggnadens nettoarea vilket betraktas som en ekonomisk förlust på långsikt då 

bostaden är en hyresrätt.  

5.2.2. Byte av fönster och altandörrar 

De befintliga fönstren och altandörrarna har en total värmegenomgångskoefficient på 0,9 

W/m2 ◦C vilket tycks vara bra ur energiperspektiv. För att energianvändningen ska reduceras, 

byts ut samtliga fönster och altandörrar mot lågemissionsfönster med U-värdet 0,8 W/m2 ◦C. 

5.2.2.1. Fönster 

Den totala förlusten kan direkt läsas ur tabellen nedan: 

Tabell 5.5a. Översikt av transmissionsförlusterna vid byte av fönster till lågenergifönster. 
Typ U-värde 

[W/m2 ◦C] 
∑U*A 

[W/◦C] 
Proportion, 

% 
Q total 

[W/◦C] 
Befintligt 0,9 610,1 39,7 1 535,9 
Nytt 0,8 589,3 38,9 1 515,0 
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Energibesparingen orsakad av åtgärden, presenteras i tabell 5.5b där proportion till dess 

besparing är kvoten av transmissionsförlusten och den totala effektförlusten. Fönsterbyte till 

en lågenergityp har stor inverkan på den årliga energibesparingen. 

Tabell 5.5b. Översikt av energibesparingen vid byte av fönster till lågenergifönster. 
Typ U-värde 

[W/m2 ◦C] 
Energibehov före 

åtgärden, kWh/m2 
Energibehov efter 
åtgärden, kWh/m2 

Energibesparing 
efter åtgärden, % 

Fönster 0,8 48,7 47,5 2,4 

 

Prisuppgiften inhämtad från Elitfönster är 0,8 fönsterkostnaden per kvadratmeter cirka 6590 

kr/m2 inklusive moms. Livslängden för fönstren sätts till 50 årsperioden vid beräkning av Pay-

off metoden och energipriset är det samma, det vill säga antas till 3 kr/kWh. 

Om ekvation (13) tillämpas i denna kalkyl, beräknas återbetalningstiden till 239 år. Detta visar 

hur olönsamt det är att enbart byta ut fönster till lågenergifönster med 0,8 W/m2 ◦C i U-värdet 

som är en otrolig dyr åtgärd. 

5.2.2.2. Altandörr 

Arean till glasade dörrar är mindre i storleksordning gentemot fönsternasarea. Det är därför 

dess besparingsproportion är väldigt mindre i jämförelse med det ursprungliga energiläget. På 

samma sätt som för fönster visas den totala förlusten i tabell nedan. Den erhållna 

energibesparingen visas översiktligt i tabellen 5.6b. Det är uppenbart att besparingen inte är 

något stort. 

Tabell 5.6a. Översikt av transmissionsförlusterna vid byte av altandörrar till lågenergialtandörr. 
Typ U-värde 

[W/m2 ◦C] 
∑U*A 

[W/◦C] 
Proportion, % Q total 

[W/◦C] 

Befintligt 0,9 610,1 39,7 1 535,9 

Nytt 0,8 604,1 39,5 1 529,8 

 

Tabell 5.6b. Översikt av energibesparingen vid byte av altandörrar till lågenergitypen. 
Typ U-värde 

[W/m2 ◦C] 
Energibehov före 

åtgärden, 
kWh/m2 

Energibehov 
efter åtgärden, 

kWh/m2 

Energibesparing 
efter åtgärden, 

% 

Energifönster 0,8 48,7 48,3 0,7 

 

Altandörr med U-värdet 0,8 W/m2 ◦C kostar 7300 kr/m2 inklusive moms och energipriset är 

detsamma som för andra åtgärder, 3 kr/kWh. Kalkylhorisont sätts till 50 årsperioden. Baserat 

på dessa faktorer blir återbetalningstiden 229 år, vilket tyder på olönsamheten för åtgärden. 

 

Lågemission fönsterglas med 0,8 W/m2 ◦C i U-värde är att föredra men det ställs problemet på 

dess prisklass. Sådana fönster och altandörrar är mycket kostsamma att investeringen inte 

betalas tillbaka. Dessutom uppträder kondens vanligtvis på fönster- eller altandörrar 

glasrutorna då fönster har en så lågemissionsglas.  
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5.2.3. Fönsterytans minskning till 15 % av golvarean.  

I sin ursprungliga form är fönsterarean i förhållande till golvarean 16,8 % i byggnaden. Om 

detta förhållande minimeras till 15 %, skulle energibehovet ännu besparas. Den reducerade 

fönsterandelen byggs om istället för yttervägg. Dock ingen vill ha sådant flerbostadshus för att 

dagsljusfaktor inte tillfredsställs. 

Tabell 5.7. Översikt av transmissionsförlusterna vid fönsterytan reducering. 
Typ Andel ytan 

% 
∑U*A 

[W/◦C] 
Proportion, % Q total 

[W/◦C] 

Befintligt 16,8 610,1 39,7 1 535,9 

Nytt 15 589,0 38,9 1 514,7 

 

 

Energispar visas i figur nedan: 

 
Figur 5.6. Jämförande mellan original fönsterandel och 15 % minskning av fönsterandel 

Denna åtgärd ger lika mycket besparing som vid fönsterbyte till U-värdet 0,8 W/m2 ◦C. Med 

reducerad fönsterytan kan energibehovet sparas med en proportion på 2,5 % vilket leder till 

minimering av byggnadens driftskostnad.  Årligen besparas cirka 5 740 kr energikostnad vid 

reducering av fönsterytan med 1,8 %, det vill säga fönsterytan förhåller sig till golvytan med 15 

%. Energipriset sätts till 3 kr/kWh. 

 

Tanke med fönsterreducering är väldigt klok ur energihushållnings perspektiv, men det ställs 

en motsägelse då man vill få in mycket dagsljus i byggnaden. Bostaden är avsedd för att hyras 

ut och hyresgästerna tycker om att bo i bästa läge med fint utsikt.  Om fönsterandelen 

minimeras då reduceras dagsljuset med samma proportion vilket gör att hyresbostaden blir 

mindre attraktiv för hyresgästerna. Missnöje leder följaktligen till att ekonomisk ohållbarhet 

för åtgärden.  
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5.2.4. Lufttätning av klimatskärmen 

Tryckluften mäter upp luftläckage till 0,3 l/s m2 i Kv Fyrtornet. Lufttätningsvärde är nästan 

hälften av det som förespråkas i BBR. Dock med hänsyn till att förbättra energiprestanda har 

lägre värden behandlats, det vill säga 0,2 l/s m2 omslutande area. Energipriset sätts till 3 

kr/kWh.  

 
Figur 5.7. Energibehov för olika lufttäthetsförbättring. 

Med lufttäthetsförbättringen reduceras väldigt stor mängd av energiförbrukningen i 

byggnaden. Dess resultat är linjära med den totala värmeförlusten. Energibesparing för 

luftläckaget 0,2 l/s m2 motsvarar en kostnadsbesparing på cirka 56 906 kr årligen. 

5.2.5. Installationstekniks åtgärder 

Det befintliga ventilationssystemet har en högre verkningsgrad och av den anledning behålls 

dess tekniska lösning, som tidigare installerats. Dock ska byggnaden integreras med 

energiproducerande åtgärder med syfte till konceptförbättring. 

5.2.5.1. Integrering av solfångare 

Den dimensionerande solfångaren täcker upp byggnadens tappvarmvattenbehov under 

sommartiden. Solfångaren placeras på takytan med 40 graders lutning i söderläget. Den 

ytstorleken som behövs är 1,5 m2 vakuumrörsolfångare per lägenhet och solvärmesystemet har 

en förlust på 25 % med en operativ temperatur på 50 ◦C. Total finns det 19 st. lägenheter vilket 

areasumman beräknas till 28,5 m2. Simuleringshandlingarna framgår i bilaga V. 

I samband med integrering av solvärmesystemet besparas energiförbrukningen med drygt 11 

% jämfört med den ursprungliga byggnadens energianvändning. Dess resultat visas på 

nedanstående figuren. 
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Figur 5.8. Resultat av energiförbrukning före och efter att solvärmen integreras i byggnaden. 

Prisuppgiften för denna typ av solfångare inhämtas från bolaget Aquasol vilket är 2 123 kr/m2 

inklusive ROT-avdrag. I den prisuppgiften medräknas inte vattentank och samtliga tillbehör, 

vilket gör att investeringskostnaden för hela solvärmesystemet reduceras. Solfångaren kopplas 

därför upp med fjärrvärmekretsen enligt exempel i figur 4.8. Energipriset för solvärme blir 

0,70 kr/kWh (0,56 kr/kWh med viktningsfaktor)3 och livslängd på solfångaren sätts till 25 år. 

Den totala investeringskostnaden beräknas till 60 506 kr. Den besparade energin är 13 661 

kWh per år vilket motsvarar en besparing på 9 563 kr årligen och årsutbyte från 

solvärmeanläggning blir teoretiskt 479,3 kWh/m2. Utifrån parametrar bestäms investeringens 

återbetalningstid, enligt beräkning nedan: 

Pay − Off tiden =
60 506 kr

7650,16 
kr
år

=  7,9 ≈ 8 år 

Investeringen i solvärmesystem ger en stor energibesparing samt en oumbärlig ekonomisk 

lönsamhet. Ändå är åtgärden inte att föredra eftersom Kv. Fyrtornet är kopplad till 

fjärrvärmenätet från Mälarenergi. På långsikt skulle solvärmeanläggning bli förstörd av den 

extremhöga värmen som produceras av fjärrvärmenätet. Dessutom är det inte uppenbar om 

Mälarenergi skulle vilja betala för den överskottsvärme som tillkommer under sommaren av 

solvärmesystemet.   

5.2.5.2. Integrering av solceller 

Solceller dimensioneras med en effekt på 2,6 kWp vilket är ansluten till elnätet. Med hjälp av 

solenergin producerar solceller elektricitet som används som komplement i fastighetselen utan 

att det blir stor överproduktion. Den beräknade arean för solcellsmodulen är 17,3 m2. För att 

solcellerna ska kunna producera lika mycket årlig el motsvarande 3 kWh/m2, behövs det en 

totalyta på cirka 30 m2 solceller placerade på takets yta med 40 graders lutning i söderläge 

Den totala elen som produceras av 2,6 kWp solcellsmodulen blir då 2 746 kWh årligen och 

figuren 5.9 visar den elenergin som månadsvis produceras av solcellerna.  

                                                        
3 Spara varmvatten, 2013 
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Figur 5.9. Solenergiproduktion som sker igenom solcellerna avsedd för en lägenhet.  lutning av 40° 

jämfört med belastningen.(Winsun simulering) 

 

Efter att solcellerna integrerat i bostaden, reduceras det specifika energibehovet med 3,7 %. 

Figur 5.10 redovisar resultat 

 
Figur 5.10. Resultat av energiförbrukning före och efter att solceller integreras i byggnaden. 

Ett särskilt mellan kraft solcellspaket med en kapacitet på 3 kWp kostar 2 895 kr/m2 inklusive 

ROT-avdrag enligt Mälarenergin. Panelerna täcker en yta på 30 m2 i denna uppgift, vilket ger 

en totalkostnad på 86 850 kr. Det statliga stödet uppgår till 35 % av investeringskostnaden 

som reducerar prisuppgiften till 56 453 kr.  

Livslängden för solceller bestäms till 25 år och elpriset är 1 kr/kWh. Återbetalningstiden för 

solceller blir då: 

Pay − off tiden =
56 453 kr

2 746 
kr
år

= 20,6 ≅ 21 år 

Ur Pay-off beräkningen visas att åtgärden är kostnadseffektiv och med det statliga bidraget 

som beviljas blir den mer ekonomisk lönsam.  
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5.3. Lönsamhetsbedömning med LCC-metod  
Pay-off anses inte vara den säkraste metoden för att bestämma ekonomiska lönsamheten på 

de energieffektiviserande åtgärderna som vidtas i denna studie. En ytterligare analys utförs 

med LCC för att exakt kunna studera lönsamheten på olika optimeringsåtgärder.  

Följande ekonomiska parametrar tas med i beräkningar: 

 Real kalkylränta  4 % (ByggVesta använder ränta 4,5 %) 

 Årlig energiprisökning 3 % per år 

 Kalkylhorisont  30 år 

 Fjärrvärmepris  0,85 kr/kWh (Sparavarmvatten, 2013) 

 Solvärmepris  0,70 kr/kWh (Sparavarmvatten, 2013) 

 Elpris  1 kr/kWh  

 Viktat energipris  3,85 kr/kWh  

Med den fastställda kalkylräntan och kalkylperioden blir omräkningsfaktor för nuvärdet 

17,292 vilket beräknas enligt ekvation (14).  

5.3.1. Investeringskostnad vid tilläggsisolering 

5.3.1.1. Vindbjälklag 

Prisuppgiften för tilläggsisolering av vindbjälklag är 250 kr/m2 för 100 mm, 350 kr/m2 för 200 

mm och 400 kr/m2 för 300 mm tilläggsisolering. 

Tabell 5.6a. Redovisning av LCC-bedömning för vindbjälklag. 
Yttertak eller Vindbjälklag (Energipriset 3 kr/kWh)  

Tilläggsisolering, 
mm 

Totalinvestering, 
kr 

Energibesparing, 
kr/år 

LCC-Bedömning, kr 

100 77 500 2 565 – 35 613 

200 124 000 4 255 – 54 507 

300 186 000 5 105 – 102 629 

 

5.3.1.2. Ytterväggar 

Till tilläggsisolering av ytterväggen är prisuppgiften 320 kr/m2 för 50 mm, 340 kr/m2 för 100 

mm och 360 kr/m2 för 150 mm tilläggsisolering. 

Tabell 5.6b. Redovisning av LCC-bedömning för ytterväggar. 
Yttervägg (Energipriset 3 kr/kWh)  

Tilläggsisolering Totalinvestering, 
kr 

Energibesparing, 
kr/år 

LCC-Bedömning, kr 

50 279 040 4 762 – 201 271 

100 296 480 7 141 – 179 852 

150 313 920 9 536 – 158 180 

 

http://www.sparavarmvatten.se/


- 45 - 
 

Dessa investeringar visas inte vara lönsamma i någon av de tilläggsisoleringstjocklekarna 

enligt bedömningsregeln. LCC-Bedömningskostnaderna är mindre till skillnad från 

investeringskostnaden, vilket bör vara tvärtom. 

5.3.2. Investeringskostnaden vid byte av glaspartierna 

Fönsterpriset med U-värde 0,8 W/m2 ◦C är 6590 kr/m2 inklusive moms och altandörr med U-

värde 0,8 W/m2 ◦C kostar 7300 kr/m2 inklusive moms. (Elitfönster) 

Tabell 5.7. Redovisning av LCC-bedömning för glaspartier. 
Glaspartier U-värde 0,8 (Energipriset 3 kr/kWh) 

Typ Totalinvestering, 
kr 

Energibesparing, 
kr/år 

LCC-Bedömning, 
kr 

Fönster 1 370 720 5 698 – 1 277 659 

Altandörrar 438 000 1 672 – 410 698 

 

Att enbart utföra dessa energieffektiviserande åtgärder i byggnaden blir den ekonomiska 

bedömningen olönsamma. Motivet är stora investeringskostnader som inte betalas tillbaka 

innan den fastställda tidshorisonten. 

5.3.3. Investeringskostnaden vid energiproducerande åtgärder 

Tabell 5.8. Redovisning av LCC-bedömning för installationsåtgärder. 
Energiproducerande installationer (Energipriset 0,56 kr/kWh solvärme och 1 
kr/kWh el) 
Typ Totalinvestering, 

kr 
Energibesparing, 
kr/år 

LCC-Bedömning, kr 

Solfångare 60 506 7 880  68 187 

Solceller 56 453 2 828 – 10 259 

 

Installation av solvärmeanläggningen visar sig vara lönsamma utifrån det resultat som ovan 

tabellen redovisar. Å andra sidan är solcellerna olönsamma trots det statliga bidraget som 

tilldelas vid installation av smartenergin. Detta beror på mindre årliga energisparningen som 

förknippas med att Sverige är ett solfattigt land under vinterhalvåret.   

 

 5.4. Energieffektiviserande åtgärdspaketet 

Åtgärdspaketet är en sammanställning av de tidigare redovisade resultaten. Ett selektivt urval 

har genomfört utifrån de förbättringsmöjligheter som uppvisat en god ekonomisk lönsamhet 

genom att bespara stor energimängden. Åtgärdspaket finns i tre alternativ med beteckning A; 

B; C; och D. 

Av åtgärdspaket ”D” framgå: 

 Lufttäthetsförbättring till 0,2 l/s m2 omsl. area vid +/- 50 Pascal tryckskillnad 

 Installation av solceller 
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I åtgärdspaket ”C” ingår: 

 Tilläggsisolering i ytterväggar med 150 mm 

 Tilläggsisolering i vindsbjälklag med 200 mm  

 Minskning av fönsterytan till 15 % av golvarean 

 Byte av altandörrar till 0,8 W/m2 ◦C 

 Lufttäthetsförbättring till 0,2 l/s m2 omsl. area vid +/- 50 Pascal tryckskillnad 

 Tabell 5.9a visar en mycket detaljerad bild av transmissionsförlusten före och efter 

bostadsoptimering.  

Tabell 5.9a. Översikt av transmissionsförlusten. 

Byggnadsdel 
U-värde 
[W/m2°C] Area [m2] U*A [W/°C] Proportion 

 Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter 
Golv mot platta på 
mark 0,18 0,18 118 118 21 21 1,4 2 % 
Golv mot 
markkonstruktion 0,18 0,18 192 192 35 35 2,4 3,2 % 

Yttervägg 0,17 0,13 872 901 157 117 10,1 10,8 % 

Yttertak 0,12 0,07 310 310 37 22 2,5 2 % 

Ytterdörr 1 1 6 6 6 6 0,4 0,6 % 

Fönster 0,9 0,9 208 179 187 161 12,8 14,8% 

Köldbryggor 121,7 121,7 1 1 122 122 8,3 11,2 % 

Glasade dörrar 0,9 0,8 60 60 54 48 3,7 4,4 % 

Total 0,35 0,30 1767 610,1 519,3 39,7 48,2% 

 

På samma sätt visas den totala värmeförlusten enligt tabell 5.9b. 

Tabell 5.9b. Översikt av byggnadens specifika värmeförluster före och efter åtgärdspaket ”C”. 
Typ av värmeförlust Specifik värmeförlust, 

[W/◦C] 
Proportion, 

% 

 Före Efter Före Efter 

Transmission (se tabell 5.9a) 610,1 531,5 39,7 48,2 

Mekanisk ventilation (dimensionerad) 69,1 69,1 4,5 6,3 

Luftläckage 0,4 l/s m2(0,614 oms/h) före 
och 0,3 l/s m2 (0,460 oms/h) efter 

856,6 642,5 55,7 41,8 

Q-total 1 535,9 1 230,9  
 

I åtgärdspaket ”B” ingår: 

 Åtgärdspaket ”C” 

 Installation av solfångare 
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I åtgärdspaket ”A” ingår: 

 Åtgärdspaket ”B” 

 Installation av solceller 

De specifika energibehoven för samtliga åtgärdspaketen presenteras i figur 5.11 

  
Figur 5.11. Uppvisning av energiprestanda före och efter åtgärdspaket 

 

En LCC kalkyl utförs för att kunna utvärdera de ekonomiska lönsamheterna av 

energieffektiviserande åtgärdspaketen. Av figur 5.12 framgår de erhållna resultaten från LCC-

kalkylen. Byggnadsinvesteringar är ofta långsiktiga, av den anledning sätts kalkylhorisont till 

30 år med en kalkylränta på 4,5 %. 

 
Figur 5.12. Redovisning av LCC-bedömning för samtliga åtgärdspaketen. 
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LCC-analysen demonstrerar att åtgärdspaket ”D” är den ekonomiska lönsammaste 

energieffektiviserande för bygg Vesta AB. Anledningen är att det erhållna lönsamhetsresultatet 

är cirka 14 gånger större än de investerade kostnaderna. Det kan också noteras att det har 

sparats en väldigt stormängd energi i åtgärdspaket ”D” jämfört med resterande 

åtgärdspaketen.  

Åtgärdspaket ”B” är den näst bästa efter paketet efter åtgärdspaket ”D”. Dock är det inte lika 

ekonomisk effektivt som ”D”. Det sämsta åtgärdspaket är då ”C” eftersom trots dess 

energireducering är det ekonomiskt ineffektivt. Däremot visar åtgärdspaket ”A” en lagom 

ekonomisk lönsamhet med mycket reducering av den högst tillåtna energigränsen.  
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6. Diskussion 
I energikartläggningen har den studerade byggnaden visat sig vara ett lågenergihus eftersom 

energiförbrukningsgräns befinner sig under den kravnivå som ställt på Boverkets byggregler. 

Detta har varit en bra förutsättning att ha utgått från för att närmare undersöka de kritiska 

byggnadsposter som har tillåtit någon värmetransport. Numera har det funnit restriktioner om 

energihushållning i BBR som råder att ha en lägre byggnadsenergianvändning. Syftet är till för 

att miljön ska kunna värnas om och att en hållbar utveckling ska åstadkommas.   

I byggsektorn har energibehov för uppvärmning och -ventilation omfattat cirka 60 % av den 

totala energin som tillförs i byggnader. Att ha en lufttät byggnad med god 

värmeisoleringsstandard är ett bättre sätt att begränsa transmissionsförlusten genom 

byggnadens omslutande area. Gränsvärde för byggnadens genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficient, Um, regleras till 0,4 W/m2 ◦C, enligt Boverkets byggregler. I det 

studerade objektet har Um legat under det värde som regleras i BBR vilket är 0,35 W/m2 ◦C 

före åtgärdspaket ”C” och 0,2 W/m2 ◦C efter att åtgärdspaketet ”C” har vidtagits. Vidare har 

energibehovet för uppvärmning kunnat vara mindre samt proportionellt med dess effektbehov 

som är 11,5 W/m2. Större byggnader har mycket behov av ventilationen och detta är motiven 

till varför byggnadsposten präglas av stora värmeförluster. De största värmeförluster sker i en 

stor utsträckning på den okontrollerade ventilationen som vanligtvis förekommer i ett FTX-

system.    

Simuleringsprogrammet, IDA ICE, har visat sig vara känsligt med stora osäkerheter. Kvist & 

Nordström(2008) har identifierat ett antal faktorer som hindrar en effektiv användning av 

energisimuleringsverktyg i projekteringsskedet vilket grupperas på 3 olika teman som är: 

design- och simuleringsmiljö, energisimuleringar och projekteringsprocessen.  

Simuleringsresultat har relativt varit svårtolkade i denna undersökning. Orsaken har delvis 

varit saknande av ett antal tekniska parametrar som ersatts av programmets standardvärden 

vilket kanske inte varit anpassade till flerbostadshus. De tillämpade antagandena måste därför 

klargöras för att undanröja osäkerheter i simuleringen(Tallberg & Staffansson, 2008). Det 

erhållna resultatet har partiellt skiljt sig från det projekterade energibehovet med drygt 2,5 % 

marginellt. För att vara säker med simuleringsresultat, har det parallellt gjorts manuella 

energiberäkningar.  

De manuella energiberäkningarna har genomförts väldigt enkelt i Excel, Microsoft Office. 

Tillvägagångsättet har varit mycket lätt att följa då energibalansen beräknades. Denna 

beräkningsmetod har förstärkt tillförlitligheten i resultatet trots indatavärden har varit 

endimensionellt med stationära förhållanden. Tryckprovningsresultat har kunnat variera en 

del mellan olika årstider beroende på exempelvis fuktrörelser. Öman (2010) har angett: 

”Byggnadens otätheter är i praktiken inte alls jämt fördelade över byggnadens omslutande 

area”. Det erhållna resultatet från handgjorda beräkningar har varit identisk med det 

projekterade energibehovet, vilket ökat trovärdighet i rapporten. 

Ett antal energieffektivisering exempel har utförts därefter för att minimera energiförlusterna 

genom klimatskalet. Dessa kalkylexempel har inte behövt försämra inomhusklimatet, annars 

de skulle ha blivit obetydliga ur energieffektiviseringsperspektivet. Olika isoleringstjocklekar 

har tillagts i ytterväggar såväl i vindkonstruktion men resultatet inte har blivit lönsam ur det 

ekonomiska perspektivet. Däremot har en mindre andel av energimängden reducerats vid 

dessa åtgärder. Ju mer klimatskalet tilläggsisolerat desto större boytan försvunnit, vilket har 

betraktats i slutändan som en ekonomisk förlust när det varit frågan om uthyrningsarean.   
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Byte av befintliga fönstren till energimärkta fönster med U-värdet 0,8 W/m2 ◦C har inte 

besparat en stor mängd av energin i proportion med merkostnaden som investerats. På grund 

av dess höga investeringskostnad har inte åtgärden tagits i åtgärdspaketen som optimerar den 

studerade byggnadens energianvändning. De befintliga fönstren har varit tillräcklig goda för 

att bytas ut mot energimärkta fönster med U-värdet 0,8 W/m2 ◦C. För att begränsa 

solvärmetillskottet under sommartiden, har det således minimerats fönsterarean till 15 % av 

den totala golvarean vilket varit kraven för passivhus. Borttagning av fönsterytan har 

genomförts i norr fasad samtidigt som ytan i stället ersatts med yttervägg. På detta sätt har 

man kunnat behålla dagsljuskvalitet i rummen. Från söderläge har man kunnat utnyttja den 

kostnadsfria solinstrålningen. Det värsta är att ingen hyresgäst skulle vilja hyra lägenheten i 

ett sådant flerbostadshus för att rummen skulle ha otillräckligt dagsljus. Altandörrar har 

däremot bytts till U-värde 0,8 W/m2 ◦C för att värmeförluster skulle reduceras.    

Inom energihushållningen har lufttätning varit en oerhört viktig faktor. De har omfattat många 

fördelar i synnerhet med energibesparing och även skydd mot fuktvandring genom 

klimatskalet. Att enbart ha en god lufttäthet i byggnaden, utom vidtagande av samtliga 

energieffektiviserande åtgärder, har energiförbrukningen sänkt rejält. Detta har även varit en 

bra förutsättning för att maximalt utnyttja den mekaniska ventilationen med 

värmeåtervinning. Det har varit mycket svårt att uppfylla detta krav om lufttätheten inte varit 

god, dock har det ställts stora krav på praktisk utförande av byggnadstekniken. Det vill säga 

värmeisolering, lufttäthet såsom utförande av ventilationssystem med möjlighet för 

värmeåtervinning. 

En väl genomtänkt projektering är nyckeln till att uppnå kraven på lågenergianvändning. Det 

sägs att 75 % av byggfel kommer från projekteringsskedet (Abel & Elmroth, 2008). Det är 

därför av stor vikt att samtliga projektörer jobbar tillsammans och strävar mot samma 

riktning. Även ute på byggarbetsplatsen måste entreprenörer samarbeta ihop med varandra 

för att få ett bra resultat. Dialogen dem emellan är därför viktig faktorn under 

byggnadsproduktionen för att effektiviteten ska uppnås i arbetet. 

Solvärmeanläggningar har tidigare i stor utsträckning inte tillämpats i flerbostadshus i 

Västerås på grund av dess stora grundinvestering. Ett ytterligare skäl är att fastighetsägarna 

bara har hållit sig i fjärrvärmesystemet eftersom det varit billigt för uppkopplingen. ROT-

avdrag, som är cirka 15 % av den totala investeringskostnaden, vid köp av solfångarpanelen 

har bidragit till lönsamheten i åtgärden. Solvärmeanläggning skulle kunna anslutas till 

fjärrvärmenät men det inte rekommenderas i denna rapport. Skälet är de flesta energibolag 

inte tycker om att betala för värmeöverskottet som produceras under sommartiden. Systemet 

hade varit optimalt om pelletsvärme skulle kombineras med solvärme som primär energikälla, 

men det inte har behandlats i detta arbete. 

Fördelen har varit att systemkostnaden vid integrering av solvärmesystemet blivit lägre med 

fjärrvärme och det har inte behövts en värmemottagare i systemet. Solvärmekretsen har direkt 

anslutits till fjärrvärmenätet och dess inkommande energi täcker upp energibehov av 

tappvarmvatten under sommarsäsongen. Men har fjärrvärmenätet en högre grad av 

arbetstemperaturen som kan försämra verkningsgraden i solfångarpanelen. Den överblivna 

solenergimängden skickas ut i fjärrvärmenätet, vilket inte inräknas i Boverkets byggregler. Den 

senare bearbetar enbart inkommande tillförda solenergin.  

Solceller har en god effekt på energioptimering av byggnader. Genom statliga bidrag som 

tilldelas blir investeringen lönsam. Det berörda bidraget är 35 % av den totala 
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investeringskostnaden för solenergisystem (Energimyndigheten, 2013).  I den studerade 

byggnaden kommer hushållselen att individuellt betalas av hyresgästerna och solcellers 

integrering kommer att komplettera fastighetselen med förnybar elektricitet. Idag är Boverket 

reserverad i sina allmänna råd och föreskrifter när det gäller solceller, eftersom 

solcellsinkommande energimängden är årligen oklar med stora avvikelser.  

Återbetalningstid kalkylen har visat sig vara osäker i ekonomiska beräkningar. Den största 

orsaken har varit kopplad med beaktande av räntetal för energiprisutvecklingen. För det har 

man inte kunnat jämföra den kalkylmetoden med Livscykelkostnad metoden. Den sistnämnda 

kalkylmetoden har varit lämpad för fastighetsinvesteringar men det inte har gjort Pay-off 

metoden (U.F.O. S et al, 2006). Denna tanke, om att återbetalningstid kalkylen präglats av 

osäkerheter, har legat till grund för att den valts bort ur den ekonomiska analysen av samtliga 

åtgärdspaketen. LCC-metoden har därför använts för ekonomiska bedömning av samtliga 

åtgärdspaketen.  
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7. Slutsatser  
Det huvudsakliga syftet med detta examensarbete var att genom kalkylmetoden bestämma den 

högsta tillåtna energiförbrukningen i lilla byggnadskroppen på Kv. Fyrtornet med hänsyn på 

kostnadseffektivitet. Energiprestanda beräknas ursprungligen till 48,7 kWh/m2 årligen vilket 

motsvarar den krav som ställs på minienergibyggnader. Dock finns det fortfarande potential 

till att ytterligare reducera byggnadens energibehov. Till detta ges förslag på 

energieffektiviserande åtgärder med goda ekonomiska förutsättningen. 

Sammanställningen av förbättringsåtgärden i ett och samma åtgärdspaket sänker byggnadens 

energibehov till samma nivå som för ett passivhus. I åtgärdspaketet ingår tilläggsisolering i 

yttervägg och vindbjälklag; minskning av fönsterarean till 15 % i förhållande till golvarean; byte 

av altandörr till U-värdet 0,8 W/m2 ◦C; förbättring av lufttätheten med 0,2 l/s.m2 omslutande 

area och installation av solenergisystem anläggningar.  Byggnaden i sitt originalutförande 

visade sig vara energisnål, dock behövs en ytterligare förbättring för att projektmålet ska kunna 

uppnås. Åtgärdspaket besparar en stor mängd energi årligen med en god ekonomisk 

lönsamhet. 

Solenergisystemet väljs framförallt för egenproduktion av energin. Byggnaden som studerades 

i arbetet marknadsförs som egenvärmehus. Till detta integreras en solvärmeanläggning avsedd 

för att omvandla solenergin till värme som tillgodogörs tappvarmvatten. För minskning av 

energianvändningen installeras solceller vilket ska försörja fastigheten med elektricitet som 

sedan används till pumpar och fläktar. 

Den ekonomiska bedömningen visar att det är olönsamt att enbart utföra en enda energiåtgärd 

eftersom energibesparingen är blygsam i förhållande till investeringskostnaden. Av detta skäl 

behövs flera åtgärder för att den ekonomiska analysen ska vara lönsam, dessutom kan årligen 

stor energimängd besparas. Med tillämpning av solenergisystem i ”åtgärdspaketet” blir 

besparingen mycket större på grund av den kostnadsfria solenergin.   

Kv. Fyrtornet räknas bland de flerbostadshus som är väldigt effektiv energimässigt runt om i 

Sverige. Energikartläggningen visar en låg prestanda som klarar ByggVestas energimål med 

god marginal. Den använda byggnadstekniken är oslagbar vilket intygar om hur väl planerad 

har projekteringsskedet varit. Beträffande ByggVesta AB, är åtgärdspaketet ”D” det mest 

fördelaktiga men det förekommer en oklarhet om hur inneklimatet skulle upplevas av de 

boende. En bättre lösning är att avstå från det och i stället enbart satsa på solceller om taket är 

skuggfritt.   
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7.1. Förslag på fortsatt arbete 

Denna studie har handlat om energioptimering av en byggnad som fortfarande är i 

produktions skede. Då syftet har varit att minimera energibehovet i byggnaden har 

energieffektiviserande åtgärder med mycket ekonomisk lönsamhet använts. 

Till förslag på fortsatt arbete kan en studie om att följa upp energiprestanda i denna byggnad 

ett år efter att den har tagits i drift. Mätningar kan utföras för att kontrollera huruvida det 

beräknade energibehovet överensstämmer med den verkliga energianvändningen. En 

undersökning av inneklimatet i samband med byggnadsenergisituationen kan vara intressant 

att genomföra. 

Följande frågor kan även användas som utgångspunkt för det fortsatta arbetet: 

 Är den uppmäta energianvändningen detsamma som den projekterade? 

 Om detta inte är detsamma vad kan skillnaden bero på? 

 Hur ska denna avvikelse förebyggas så att energianvändningen blir som ursprungligen 

planerat? 

 Är den termiska komforten tillfredsställs inomhus?  
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Bilaga I: U-värdesberäkning för yttervägg och golv  

  
 

 
 

Ytterväggen 

 

Ytterväggskonstruktion är en sammansatt 

vägg som uppbyggs med parallella skikt. 

Det är därför två förenklade 

medelvärdesmetoder (λ-värdesmetoden 

och U-värdesmetod) tillämpas för att 

erhålla ett säkert resultat. 

 

Värmekonduktivitet i ytterväggen 

 Puts, λp: 1 W/m.ᵒC 

 Putsskiva, λp: 0,025 W/m.ᵒC 

 Mineralull, λp: 0,037 W/m.ᵒC 

 Gips, λp: 0,25 W/m.ᵒC 

 

Värmemotstånd, R= materialtjocklek / λp! 

 

λ-värdesmetoden 

Rse    0,04 
20 mm puts  (R=0,02/1)  0,02 
80 mm putsskiva (R=0,08/0,025) 3,2 
145 mm mineralull (R=0,145/0,037) 3,9 
Plastfolie    0 
45 mm mineralull (R=0,045/0,037) 1,2 
 
Mineralull+reglar: pga. tvärreglar blir regelarean större än vad som motsvaras av c/c-
avståndet. Anta regelarea 10 % och andel mineralull 90 %  
λres = α * λträ + β * λmin.ull = 0,10 * 0,14 + 0,90 * 0,037 = 0,047 W/m.ᵒC  
 
Rres  (= 0,145/0,047) 3, 1 
13 mm gips  (R=0,013/0, 25) 0,052 
Rsi    0, 13 
 
   ∑ R: 11, 6 m2 ᵒC/W 

𝑈𝜆 =
1

∑𝑅
= 0,086 𝑊/𝑚2 ℃ 
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U-värdesmetoden 

  Isoleringsdel  Trädel 

Rse  0,04  0,04 
20 mm puts  0,02  0,02 
80 mm putsskiva 3,2  3,2 
145 mm mineralull 3,9  - 
Plastfolie  0  0 
45 mm mineralull 1,2  - 
145 mm träregel -  1,0 
45 mm träregel -  0,3 
13 mm gips  0,052  0,052 
Rsi  0,13  0,13 

 ∑ R: 8,6 m2 ᵒC/W  4,8 m2 ᵒC/W    

 U: 0,1 W/m2 ᵒC  0,2 W/m2 ᵒC 

 

Uu = α * Uträ + β * Uisol. = 0,10 * 0,2 + 0,90 * 0,1 = 8,20 W/m2 ᵒC 

 

Enligt nybyggnadsreglerna skall konstruktionens U-värde anges med:  

𝑈 =
2 ∗ 𝑈λ ∗ 𝑈𝑢

𝑈λ + 𝑈𝑢
→ 𝑈𝑦𝑡𝑡𝑒𝑟𝑣ä𝑔𝑔 = 𝟎, 𝟏𝟕 𝑾/𝒎𝟐℃ 
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Golvkonstruktionen 

 

Värmekonduktivitet i golvkonstruktionen 

 Betong, λp: 1,7 W/m.ᵒC 

 Cellplast, λp: 0, 036 W/m.ᵒC 

 

200 mm betong (R= 0, 2/1, 7)  0, 12 m2 ᵒC/W 
100 mm cellplast (R= 0, 1/ 0, 036) 2, 78 m2 ᵒC/W 
150 mm dräneringslager   0, 2 m2 ᵒC/W 
Fiberduk    2, 4 m2 ᵒC/W  

   ∑ R: 5,5 m2 ᵒC/W  

   U: 1 / 5,5 → 0,18 W/m2 ᵒC 

 

Golvkonstruktionens U-värde blir då 0,18 W/m2 ᵒC 
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Köldbryggor  

De uppstår i byggnadsdelar där ett material med dålig värmeisolering bryter igenom ett 

material med bättre isolering. Värmeförlusten anges ofta genom en köldbrygga vilket endast 

svarar för några procents ökning av värmetransmissionen. 

Exempel på köldbryggor kan nämnas anslutning mellanväggar och invändigt isolerad 

yttervägg, utkragande balkongplattor, sammanhållande kramlor för förbindning av 

betongskivor eller murverk på båda sidor om ett isoleringsskikt, reglar i regelväggar, 

anslutning mellan betongbjälklag. 

 

Beräkningar av köldbryggor sammanställs i tabell nedan: 

Konstruktionsdel Y [W/(m ᵒC)] Längd, L [m] L*Y [W/ᵒC] 

Källarbjälklag, KB 1 45 45 

Bottenbjälklag 0,2 77 15,4 

Mellanbjälklag 0,05 385 19,2 

Balkonginfästningar 0,01 48 0,48 

Ytter- och innerhörn 0,1 10 1 

Fönster och dörrar 0,05 811 40,6 

 ∑ 121,68 
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Beräkning av värmeförluster  

Transmission 

Alla konstruktionsdelar sammanställs i en och samma tabell för att beräkna 

transmissionsförlust. Se tabellen nedan:  

 

 

Ventilation 

Byggnads area = 1594 m2 

Byggnadshöjden = 16,85 m 
Byggnadsvolymen = 1594 * 2,6 = 4 144, 4 m3 

Temperaturverkningsgraden på värmeväxlare är 90 %.  

600 l/s av det genomsnittliga frånluftsflödet återanvänds till 95 % i tilluften, vilket motsvara 

ett tilluftsflöde på 600 * 0,95 = 570 l/s ≈ 0,57 m3/s 

𝑃𝑣𝑒𝑛𝑡. = 𝑞𝑣 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ (1 − ɳ𝑣𝑣𝑥) = 0,57 ∗ 1,2 ∗ 1010 ∗ (1 − 0,9) = 69,1 𝑊/℃ 

 

Luftläckaget är 0,3 l/s.m2 omräknas till 0, 614 omsättning i timme (oms/h). Tillsammans med 

5 % av det genomsnittliga frånluftsflödet som saknas i tilluften blir:  

Volymflöde = 0, 05 * 0, 6 m3/s + 0,614 oms/h * 2, 6 m3 * 3600-1 = 0, 707 m3/s 

𝑃𝑜𝑘𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑙𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑣𝑒𝑛𝑡. = 𝑞𝑣 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 = 0,707 ∗ 1,2 ∗ 1010 = 856,7 𝑊/℃ 

Samtliga förluster kompileras i nedanstående tabell 

Typ av värmeförlust Specifik 
värmeförlust, 
[W/ᵒC] 

Transmission (se tabell 5.1) 610,1 

Mekanisk ventilation (dimensionerad) 69,1 

Luftläckage (0,083 Oms/h) 856,7 

Byggnadsdel U-värde  
[W/m2 °C] 

Area 
[m2] 

U*A 
[W/°C] 

Golv mot platta på mark 0,18 118 21,2 
Golv mot markkonstruktion 0,18 192 34,6 
Yttervägg 0,17 872 148,2 
Yttertak 0,12 310 37,2 
Ytterdörr 1 6 6 
Fönster 0,9 208 187,2 
Köldbryggor 121,7 1 121,7 
Glasade dörrar 0,9 60 54 
Total 0,35 1767 610,1 
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Total effektförlust, Qtot.  = Ptransmission + Pventilation + Pluftläckage =  

= 610,1 + 69,1 + 856,7 = 1 535,9 W/°C 

 

 

Beräkning av energiförluster 

Energiförluster beräknas månad för månad och den använda formeln är:  

E = Ptot. * Temp. * tid * 1000-1 [kWh/månad]  

Dagliga energiförluster erhålls med formeln: E = Ptot. * Temp. *24 *1000-1 [kWh/dag] 

Resultatet visas i tabellen där ovan formel tillämpats i beräkningar. 

Månad T(inne) T(ute)* ∆T [° C] 
Tid 
[h] 

P-tot. 
[W/° 
C] kWh/dag 

Energi 
[kWh/månad] 

Januari 20 – 4,1 25,1 744 1 535,9 888,4 27 539,3 

Februari 20 – 4,2 25,2 672 1 535,9 892,1 24 977,4 

Mars 20 – 0,6 21,6 744 1 535,9 759,3 23 539,8 

April 20 4,2 16,8 720 1 535,9 582,4 17 472,4 

Maj 20 10,5 10,5 744 1 535,9 350,2 10 855,7 

June 20 15,3 5,7 720 1 535,9 173,2 5 197,5 

Juli 20 16,6 4,4 744 1 535,9 125,3 3 885,2 

August 20 15,5 5,5 744 1 535,9 165,9 5 142,2 

September 20 11,3 9,7 720 1 535,9 320,7 9 620,9 

Oktober 20 6,9 14,1 744 1 535,9 482,9 14 969,5 

November 20 1,5 19,5 720 1 535,9 681,9 20 458,2 

December 20 – 2,4 23,4 744 1 535,9 825,7 25 596,7 

*T(ute) för Västerås, hämtats från statistiken från 1961 – 1990 grader Celsius. Källa: SMHI.   

Energiförluster blir årligen 24 977,4 kWh vilket är 15,7 kWh/m2 

 

 

Beräkning av energitillskottet 

En person alstrar ca 80 W värme och i Kv. Fyrtornet trapphus 3 bor totalt 32 personer. Den 

årliga gratisenergin från personer blir: 

Epers. =
80 ∗ 32 ∗ 8760

1000
= 22425,6 kWh och år 
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70 % av hushållsel omvandlas till värme som tillgodogörs i byggnaden.  Standardvärden för 

hushållselanvändning i flerbostadshus är 2000 kWh/hushåll. (SVEBY, 2012) 

Den årliga gratisenergin i flerbostadshus beräknas: 2000 kWh per hushåll + 800 kWh per 

person och år. 

Egratis,HUSHÅLLSEL = 0,7 ∗ (2000 ∗ 19 + 800 ∗ 32) = 44520 kWh och år 

 

Varmvatten tillgodogör gratisvärmen i byggnaden med ca 20 % och den årliga energin är 365 

kWh. 

Bidrag från solinstrålningar beräknas till 35 224,4 kWh och år  

En sammanställning av all gratisenergin [kWh/år] visas i tabell nedan: 

Personvärme 22 426 

Hushållsel 44520 

Varmvatten 365 

Solinstrålningar 35 224,4 

Total passiv energi 102 535,4 

 

Energitillskott blir årligen 102 535,4 kWh vilket är 64,4 kWh/m2  

Värmeeffekts tillskott =
102535,4 kWh ∗ 1000

8760 h
≅ 11705 W 

Den genomsnittliga temperaturhöjningen inomhus uppskattas till: 

11705 W

Ptot
=

11705 W

1535,9 W/℃
≅ 7,6 ℃ 

Avgränsad temperatur, Tg med 13195 Watt i tillskottet blir: (20 – 7,6) ◦C = 12,4 ◦C  

 

Energibalansberäkning 

Här beräknas differensen mellan energitillskott och – förluster. 

𝐸 = 102535,4 − 24977,4 = 77558 𝑘𝑊ℎ 𝑜𝑐ℎ å𝑟  

Det specifika energibehovet för byggnaden = 77 558/Atemp ≈ 48,7 kWh/m2 och år
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IDA Indoor Climate and Energy vers. 4.21 

License: IDA40: ED152 

Simulated by Deo Gratias Yamabo 

Date 2013-04-23 19:03:55 [27338] 
 

 

Project Data 

Project name  Kv. Fyrtornet  

Customer  ByggVesta 

Description  Lilla byggnadskropp med trapphus 3, Originalutförande 

Location  Stockholm (Arlanda)  

Climate  Climate file Stockholm, Arlanda_ASHRAE  

Simulation type  Whole-year energy simulation  

Simulation period  2013-01-01 - 2013-12-31  

Simulation results 

Total heating and cooling 

 

Delivered Energy Report 

Delivered Energy Overview 

AHU cooling coil power, W

Water based cooling power to zones, W

AHU heating coil power, W

Water based heating power to zones, W

Ideal cooler power to zones, W

Ideal heater power to zones, W

Domestic hot water use, W
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Entire simulation: from 2013-01-01 to 2013-12-31
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Delivered energy  

kWh  kWh/m2  

 Lighting, facility  65116  40.8  

 Cooling  0  0.0  

 HVAC aux  6462  4.1  

   Total, Facility electric  71578  44.9  

      

 Heating  1354765  849,7  

 Domestic hot water  31851  20.0  

   Total, Facility fuel*  1386616  869,7  

   Total  1458194  914,6  

    

 

Equipment, tenant  48833  30.6  

   Total, Tenant electric  48833  30.6  

   Grand total  1507027  945,2  

*heating value  

 

Monthly Delivered Energy 

 
 Month 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
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Month  

Facility electric  
Facility fuel (heating 

value)  
Tenant electric  

Lighting, 

facility  
Cooling  

HVAC 

aux  
Heating  

Domestic hot 

water  

Equipment, 

tenant  

(kWh)  (kWh)  (kWh)  (kWh)  (kWh)  (kWh)  

1  5 465,0  0.0  545,3  141 213,0  2 705,0  4 098,0  

2  4 997,0  0.0  497,6  125 548,0  2 444,0  3 748,0  

3  5 623,0  0.0  560,0  138 070,0  2 705,0  4 217,0  

4  5 310,0  0.0  525,8  124 634,0  2 618,0  3 982,0  

5  5 467,0  0.0  539,6  100 340,0  2 705,0  4 100,0  

6  5 466,0  0.0  542,3  82 121,0  2 618,0  4 099,0  

7  5 463,0  0.0  540,7  62 922,0  2 705,0  4 097,0  

8  5 542,0  0.0  548,9  76 110,0  2 705,0  4 156,0  

9  5 388,0  0.0  532,7  106 125,0  2 618,0  4 041,0  

10  5 464,0  0.0  539,6  126 428,0  2 705,0  4 098,0  

11  5 388,0  0.0  536,0  130 873,0  2 618,0  4 040,0  

12  5 543,0  0.0  553,2  140 381,0  2 705,0  4 157,0  

Total  65 116,0  0.0  6 461,7  1 354 765,0  31 851,0  48 833,0  
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Distribution Losses 

kWh  

Month  
Domestic hot water 

circuit  
Heating  Cooling*  Air ducts*  

1  565,8  0.0  0.0  0.0  

2  511,1  0.0  0.0  0.0  

3  565,8  0.0  0.0  0.0  

4  547,6  0.0  0.0  0.0  

5  565,8  0.0  0.0  0.0  

6  547,6  0.0  0.0  0.0  

7  565,8  0.0  0.0  0.0  

8  565,8  0.0  0.0  0.0  

9  547,6  0.0  0.0  0.0  

10  565,8  0.0  0.0  0.0  

11  547,6  0.0  0.0  0.0  

12  565,8  0.0  0.0  0.0  

Total  6 662,1  0.0  0.0  0.0  

*positive loss when conduit is cooler than building  

 

Air Handling Unit 

AHU temperatures 

 

Return air dry-bulb temperature, Deg-C

Supply air dry-bulb temperature, Deg-C

Outside air dry-bulb temperature, Deg-C

 0  1000  2000  3000  4000  5000  6000  7000  8000
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Entire simulation: from 2013-01-01 to 2013-12-31
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Energy report for "Air Handling Unit" 

 

KWh (sensible and latent)  

Month  Heating  Cooling  
AHU heat 

recovery  

AHU cold 

recovery  

Humidi-

fication  
Fans  

         

1  7 463,0  0.0  974,2  0.0  0.0  539,9  

2  5 334,0  0.0  1 287,0  0.0  0.0  493,8  

3  5 376,0  0.0  1 751,0  0.0  0.0  556,2  

4  3 334,0  0.0  1 815,0  0.0  0.0  523,4  

5  1 077,0  0.0  1 608,0  5,8  0.0  538,8  

6  390,0  0.0  1 174,0  3,7  0.0  541,9  

7  72,7  0.0  594,4  1,5  0.0  540,7  

8  60,8  0.0  763,0  2,8  0.0  548,9  

9  699,3  0.0  1 732,0  0.0  0.0  532,1  

10  2 143,0  0.0  2 045,0  0.0  0.0  538,0  

11  4 691,0  0.0  1 510,0  0.0  0.0  532,6  

12  6 684,0  0.0  1 197,0  0.0  0.0  548,4  

Total  37 324,8  0,0  16 450,6  13,8  0,0  
6 

434,7  
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Bilaga V: Dimensionering av solenergisystem 

  
 

 
 

Solvärmesystem (Winsun) 

Varmvatten förbrukning, V = 40 l/dag, person ≈ 0,040 m3/dag, person 

Med 32 st. boende i fastigheten blir vattenförbrukningen: V= 0,040 * 32 = 1,28 m3/dag 

𝐸 = 1,17 ∗ 1,28 ∗ (60 − 10) ∗ 30 = 2246,4 𝑘𝑊ℎ/𝑚å𝑛𝑎𝑑 

 

Energimängden för passivvärme per lägenhet motsvarar 9 632,7 kWh/månad. Totalt finns det 

19 lägenheter i den lilla byggnadskroppen. 

 

Systemtemperatur för simuleringen är 50 ᵒC  

 TILT 40 DEGREES 

 

MONTH TIME *Collector 
output 

(kWh/m2) 

1,5 m2 

solar 
system/lgh 

(kWh) 

4 m2 solar 
system/lgh 

(kWh) 

8 m2 solar 
system/lgh 

(kWh) 

12 m2 solar 
system/lgh 

(kWh) 

16 m2 solar 
system/lgh 

(kWh) 

JAN 744 6,7 190 508 1015 1523 2030 

FEB 1416 17,6 501 1336 2671 4007 5342 

MAR 2160 39,3 1119 2985 5970 8955 11940 

APR 2880 49,9 1423 3794 7588 11382 15176 

MAY 3624 75,3 2146 5723 11446 17168 22891 

JUN 4344 77,0 2193 5848 11696 17545 23393 

JUL 5088 70,6 2013 5368 10737 16105 21473 

AUG 5832 65,2 1859 4958 9917 14875 19834 

SEP 6552 40,6 1156 3082 6164 9246 12328 

OCT 7296 22,8 650 1732 3464 5197 6929 

NOV 8016 8,1 231 617 1233 1850 2467 

DEC 8760 6,3 179 478 957 1435 1914 

SUM 8760 479,3 13661 36429 72858 109288 145717 

*Solar collector system losses: 25 % 
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MONTH TIM
E 

Total 
heating 

load 

Heating load 
with  
1,5 m2 solar 
system/lgh 

Heating load 
with  
8 m2 solar 
system/lgh 

Heating load 
with  
12 m2 solar 
system/lgh 

Heating load 
with  
16 m2 solar 
system/lgh 

        

JAN 744 14181 13991 13166 12658 12151 

FEB 1416 11619 11118 8948 7613 6277 

MAR 2160 10182 9062 4211 1226 – 1759 

APR 2880 4114 2691 – 3474 – 7268 – 11061 

MAY 3624 2246 100 – 9199 – 14922 – 20645 

JUN 4344 2246 53 0 0 0 

JUL 5088 2246 233 0 0 0 

AUG 5832 2246 387 0 0 0 

SEP 6552 2246 1091 – 3918 – 7000 – 10082 

OCT 7296 2246 1597 – 1218 – 2950 – 4683 

NOV 8016 7100 6869 5867 5250 4633 

DEC 8760 12239 12059 11282 10803 10325 

SUM 8760 72913 ***59252 25665 5411 – 14843 

***1,5 m2 solsystem/lgh väljs framförallt för att undvika överproduktion av energin över 

sommartiden.  

 

Solfraktionen beroende av solfångarens area beräknas: 

𝑓 =
(𝐸𝑡𝑜𝑡. − 𝐸𝑡𝑜𝑡.𝑠𝑜𝑙𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚)

𝐸𝑡𝑜𝑡.
 

 

1,5 m2/lgh motsvarar 28,5 m2 och dess solfraktion är:  

𝑓 =
72913 − 59252

72913
= 0,187 ≅ 19 % 
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Solcellssystem (Winsun) 

Solcellsmodulens toppeffekt är 2,6 kWp med en verkningsgrad på 15 %. den monteras med en 

lutning på 40 grader på takytan. Enligt Sveby schablonsvärde behövs det 3 kWh/m2 för 

fastighetsel inkl. extern el årligen. Av denna schablon blir fastighetselen ca 400 kWh/månad i 

det studerade objektet.  

40 degrees ***  

             

MONTH TIME Qcoll1     0 1 3,3 2,6 3,5 

           

JAN 744 22,1   400 22 73,0 57,5 77,4 

FEB 1416 47,7   400 48 157,3 124,0 166,9 

MAR 2160 93,4   400 93 308,2 242,8 326,8 

APR 2880 114,1   400 114 376,5 296,7 399,4 

MAY 3624 154,4   400 154 509,5 401,4 540,4 

JUN 4344 155,1   400 155 511,8 403,3 542,9 

JUL 5088 143,1   400 143 472,2 372,1 500,9 

AUG 5832 130,4   400 130 430,3 339,0 456,4 

SEP 6552 90,4   400 90 298,4 235,1 316,5 

OCT 7296 58,3   400 58 192,2 151,5 203,9 

NOV 8016 26,2   400 26 86,5 68,1 91,7 

DEC 8760 21,0     400 21 69,1 54,5 73,3 

SUM 8760 1056   4800  3485 2746 3696 

           

     f  0,726 0,572 0,770 

           

     Area  22,0 17,3 23,3 
 

Den årliga energimängden som produceras med en 2,6 kWp solcellsmodul är 2 746 kWh. 

Solcellsmodulens area beräknas med fölande formeln: 

𝐴𝑟𝑒𝑎 =
𝑃𝑃𝑒𝑎𝑘

ɳ
 

 

Byggnaden har en golvyta på 1594 m2 och en årlig elproduktion som motsvarar 3 kWh/m2. De 

behövande solcellernas yta blir: 

3
𝑘𝑊ℎ
𝑚2 ∗ 1594𝑚2 ∗ 17,3𝑚2

2746 𝑘𝑊ℎ
= 30 𝑚2 

 



  

 
 

Real kalkylränta, r 4 % 

Årlig energiprisökning 3 % 

Kalkylperiod, n 30 år 

Fjärrvärmepris 0,85 kr/kWh 

El pris 1 kr/kWh 

Energipris viktad 3 kr/kWh 

 Ekonomiska förutsättningar som används i LCC beräkning 

Omräkningsfaktor enligt nuvärdesmetod: 

(1 − (1 + 𝑟)−𝑛)

𝑟
=

(1 − (1 + 0,04)−30)

0,04
= 17,292 

 

Viktat energipris: 2,5 ∗ 1 𝑘𝑟 + 0,8 ∗ 0,85 𝑘𝑟 = 3,18 𝑘𝑟 ≈ 3 𝑘𝑟 

 

 200 mm tilläggsisolering vindbjälklag: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 350
𝑘𝑟

𝑚2
∗ 310 𝑚2 = 108 500 𝑘𝑟 

 

 150 mm tilläggsisolering yttervägg: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 360
𝑘𝑟

𝑚2
∗ 901 𝑚2 = 324 360 𝑘𝑟 

 

 Altandörrar med 0,8 W/m2 ◦C: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 7300
𝑘𝑟

𝑚2
∗ 60 𝑚2 = 438 000 𝑘𝑟 

 

 Borträknad 0,9 W/m2 ◦C fönsterytan som går förlorad med 15 % 

minskning: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = −4996
𝑘𝑟

𝑚2
∗ 28,9 𝑚2 ∗ 0,108 = −15 600 𝑘𝑟 

(Kostnaden motsvarar 10,8 % av investeringen eftersom det kan uppkomma ringa 

defekter på bortsålda fönster). ROT-avgift =5054 kr (Antas) 

 

 Solfångare: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 2123
𝑘𝑟

𝑚2
∗ 1,5 𝑚2 ∗ 19 𝑠𝑡. 𝑙𝑔ℎ = 60 506 𝑘𝑟 

 

 Solceller: 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 2895
𝑘𝑟

𝑚2
∗ 30 𝑚2 ∗ 0,65 𝑏𝑖𝑑𝑟𝑎𝑔 = 56 453 𝑘𝑟 

∑ Investeringskostnad: 977 273 kr  
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Sammanställning av investeringskostnaderna och energibesparingarna 

åtgärdspaketet ”A” åtgärdspaketet ”B” åtgärdspaketet ”C” 

Investering Besparing Investering Besparing Investering Besparing 

977 273 kr 171 619 kr 920 820 kr 160 730 kr  860 314 kr 83 031,39 kr 

  

LCC beräkning för åtgärdspaketet ”C” utförs enligt följande: 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = −𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = −860 314 + 83 031,39 ∗ 17,292

=  495 775 𝑘𝑟 

LCC investering > LCCtotal åtgärdspaket ”C” är olönsamt! 

 

LCC beräkning för åtgärdspaketet ”B” utförs enligt följande: 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = −𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = −920 820 + 160 730 ∗ 17,292

=  1 704 257 𝑘𝑟 

LCC investering < LCCtotal åtgärdspaket ”B” räknar med vinst! 

 

LCC beräkning för åtgärdspaketet ”A” utförs enligt följande: 

𝐿𝐶𝐶𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = −𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔 ∗ 𝑛𝑢𝑣ä𝑟𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 = −977 273 + 171 619 ∗ 17,292

=  1 825 650 𝑘𝑟 

LCC investering < LCCtotal åtgärdspaket ”A” räknar med vinst! 
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Sammanställning av LCC-resultaten  

 

Tabell 5.10. Redovisning av LCC-bedömning för åtgärdspaket. 

Åtgärdspaket (Energipriset 3,09 Kr/kWh, räknad med prisutvecklingen) 

Typ Totalinvestering, 
Kr 

Energibesparing, 
Kr/år 

LCC-
Bedömning, 
Kr 

Åtgärdspaketet ”C” -860 314 83 031,39 495 775  

Åtgärdspaketet ”B” -920 820  160 730 1 704 257  

Åtgärdspaketet ”A” -977 273  171 619 1 825 650 
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