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Sammanfattning 

I det här projektet har utfallet av en ombyggnation av ett flerbostadshus analyserats ur ett 

energiperspektiv. 

Syftet med projektet var att visa hur de olika renoveringsåtgärderna som utfördes i samband 

med ombyggnationen påverkade byggnadens fjärrvärmeanvändning och för att visa på hur 

AB Bostaden bör prioritera vid omfattande renoveringar av gamla byggnader. 

För att analysera byggnaden och renoveringsåtgärderna användes simuleringsprogrammet 

IDA Indoor Climate and Energy. I programmet simulerades byggnadens fjärrvärmebehov före 

den renoverades, efter den renoverades samt vid de sju nedanstående fallen:  

• Då ett fönsterbyte från tvåglas till treglas inte hade genomförts. 

• Om ytterväggarna inte hade tilläggsisolerats invändigt. 

• Då isoleringen på vindsplan inte hade bytts ut mot ny isolering. 

• Om varken tilläggsisolering av ytterväggar eller byte av isolering på vindsplanet hade 

genomförts. 

• Om byggnadens lufttäthet vid ombyggnation inte hade förändrats. 

• Om ventilationssystemet i byggnaden inte hade bytts till ett FTX-system. 

• Då byggnadens lufttäthet förblev oförändrad samt att ventilationssystem inte byttes till 

ett FTX-system. 

Resultaten vid simulering av byggnadens fjärrvärmebehov före den renoverades beräknades 

till 160 kWh/m2. Vid simulering av byggnaden efter det att den renoverades så beräknades 

fjärrvärmebehovet till 71 kWh/m2.  

Vid simulering av de ovanstående fallen så bestämdes det att den åtgärd som enskilt gav 

upphov till den största minskningen i fjärrvärmeanvändning var installation av FTX. Om 

byggnaden hade renoverats utan att en FTX installerades så hade fjärrvärmebehovet ökat med 

65 kWh/m2. 

Den åtgärd som visade sig ha näst störst inverkan på byggnadens fjärrvärmebehov var att 

lufttätheten i byggnadens förbättrades. Simuleringen för det fall då lufttätheten i byggnaden 

förblev oförändrad så ökade energianvändningen med 28 kWh/m2. 

Resultatet från simuleringen där byggnadens fönster inte byttes ut visade på en ökning av 

fjärrvärmeanvändningen med 24 kWh/m2. Fjärrvärmebehovet ökade med 4 kWh/m2 i 

simuleringen där byggnadens ytterväggar inte tilläggsisolerades. För det simuleringsfallet där 

isoleringen på vindsplanet inte byttes ut mot ny isolering så ökade fjärrvärmeanvändningen 

med 3 kWh/m2. 

Den slutsats som kunde dras som till följd av resultatet från simuleringarna var att de olika 

renoveringsåtgärderna bör prioriteras enligt följande för byggnader med liknande 

förutsättningar: 

1. Installation av FTX 

2. Öka byggnadens lufttäthet 

3. Byte av fönster 

4. Tilläggsisolera väggar 

5. Tilläggsisolera/byt isolering på vindsplan. 
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Abstract 

In this project the result of a refurbishment of a multi-family residential was analyzed from an 

energy perspective. 

The purpose of this project was to show how the different improvement measures that were 

performed in conjunction with the refurbishment impacted the district heating demand of the 

building. 

To analyze the building and the improvement measures the simulation program IDA Indoor 

Climate and Energy was used. In the program the buildings district heating demand before the 

refurbishment, after the refurbishment and in the seven cases listed below was simulated: 

• If the windows had not been exchanged from double pane to three pane. 

• If the building’s exterior walls had been additionally insulated inwards. 

• In the scenario of where the insulation in the attic had not been exchanged. 

• If neither of the exterior walls had been additionally insulated nor had the insulation in 

the attic been exchanged. 

• If the buildings airtightness had remained unchanged after refurbishment. 

• If the ventilation system in the building had not been switched to a FTX-system. 

• If the buildings airtightness had remained unchanged and if the ventilation had not 

been switched to a FTX-system. 

The results of the simulation before the refurbishment, showed that the buildings district 

heating demand was 160 kWh/m2. The simulation of the building after it was refurbished 

resulted in the district heating demand being lowered to 71 kWh/m2. 

When simulating the cases listed above, it was determined that the measure that gave the most 

significant decrease in district heating usage was the installation of the FTX ventilation 

system. If the building had been renovated without installing the FTX the district heating 

demand would have risen with 65 kWh/m2. 

The measure that had the second largest impact on the buildings district heating usage was the 

improvement of the buildings airtightness. The simulation for the case in which in the 

buildings airtightness remained unchanged resulted in that the district heating usage was 

increased by 28 kWh/m2. 

The result of the simulation where the windows were not exchanged showed an increase in 

district heating usage by 24 kWh/m2. The district heating demand increased by 4 kWh/m2 in 

the simulation where the building’s exterior walls had not been additionally insulated. The 

results for the case when the insulation in the attic was not exchanged showed an in increase 

in district heating usage by 3 kWh/m2. 

The conclusion that could be drawn as a result of the simulation results was that the different 

renovation measures should be prioritized as following, for buildings with similar 

preconditions: 

1. Install FTX ventilation system 

2. Increase the building's airtightness  

3. Exchange windows 

4. Additionally insulate external walls  

5. Additionally insulate / exchange insulation in the attic. 
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Förord 

Mitt examensarbete på 15 högskolepoäng är den avslutande kursen i min 

högskoleingenjörsexamen i energiteknik vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

vid Umeå universitet. Detta projektarbete utfördes i samarbete med AB Bostaden i Umeå. 

Då värme och ventilation i byggnader har varit en stor och central del av utbildningen så 

kändes det naturligt och roligt att få avsluta min utbildning genom att utöka och tillämpa mina 

kunskaper på just detta område. 

Jag vill tacka AB Bostadens Berndt Elstig för att han gav mig möjligheten att genomföra mitt 

examensarbete hos dem. 

Ett särskilt tack går ut till min universitetshandledare Mark Murphy som med mycket stort 

engagemang hjälpt mig under mitt examensarbete. 

Jag vill också tacka min handledare hos AB Bostaden, Thomas Näslund, som har hjälpt mig 

med att utreda oklarheter/problem som uppstod under genomförandet. 

I övrigt går ett stort tack ut till alla lärare vid institutionen för tillämpad fysik och elektronik. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina studiekamrater som jag lärt känna under utbildningen 

och till min familj som stöttat mig under utbildningens gång. 

Tack. 
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Nomenklatur 

Atemp Den tempererade golvarea som i en byggnad värms 

upp till mer än 10 °C [m2]. 

 

BBR Boverkets byggregler (BBR) är en samling 

föreskrifter eller krav som ska ligga till grund för hur 

en byggnad får utformas. BBR innehåller även en del 

allmänna råd som kan vara till hjälp vid ny- och 

ombyggnationer. 

 

Fastighetsenergi Avser mängden el som fastigheten behöver för att 

driva värme/kyl- och ventilationssystem, i den här 

posten räknas också el för belysning i allmänna 

utrymmen som t.ex. trapphus och tvättstuga in. 

 

F-ventilation Mekanisk frånluftsventilation. 

 

FTX-ventilation Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. 

 

Hushållsel Mängden elenergi som används av hushållet direkt, 

till exempel hushållsapparater, TV och belysning. 

 

Klimatskal Klimatskalet består av de beståndsdelar som är i 

direkt anslutning till omgivningen, till exempel 

golvet, väggarna, fönster och taket. 

 

Specifik energianvändning Är kvoten mellan fastighetens energianvändning och 

Atemp. Där energianvändningen inkluderar energi som 

använts för värme/kyla, varmvatten och 

fastighetsenergi. 

 

U-värde Värmegenomgångstal, ett mått på hur mycket värme 

ett eller flera material släpper igenom. Anges i 
𝑊

𝑚2∙𝐾
. 

Ett lågt värmegenomgångstal innebär således en god 

isolerade förmåga. 

 

UA-värde UA-värdet är värmegenomgångstalet för en 

byggnadsdel multiplicerat med byggnadsdelens yta. 

Anges i 𝑊/𝐾. 
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1 Inledning 

I det här kapitlet av denna rapport presenteras ämnesområdet energieffektivisering, varför 

projektet utförs och slutligen vilken målsättning som projektet väntas besvara. Avgränsningar 

som gjorts presenteras också i detta kapitel. 

 

1.1 Bakgrund 

Bostaden är ett bostadsföretag i Umeå region. Bostaden äger och underhåller cirka 15 700 

lägenheter i Umeå kommun och har idag 186 medarbetare. Företaget startades som en stiftelse 

1953. År 1995 ombildades företaget till ett kommunalt bolag med syftet att öka Umeå 

kommuns tillväxt och antalet tillgängliga bostäder. Bostaden har flera pågående kontinuerliga 

projekt där målet är att minska inverkan på klimatet och miljön och har delat upp sitt 

miljöarbete i fem olika områden: energianvändning, sophantering, byggande och material, 

transporter samt kunskap och engagemang. Till exempel har företaget ett krav på att 

nyproducerade lägenheter maximalt får ha en specifik energianvändning på 65 kWh/m2.  

För att värna om miljön och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle har Sveriges riksdag 

beslutat om och satt upp 16 stycken nationella miljökvalitetsmål. Två av miljömålen vilka har 

tydlig anknytning till energieffektivisering är Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd 

miljö. Miljömålet Begränsad klimatpåverkan handlar om att minska utsläppen och se till att 

dessa ligger på en nivå som inte äventyrar klimatet. Miljömålet God bebyggd miljö har god 

anknytning till området energieffektivisering då miljömålet handlar om att minska 

resursanvändningen men också att byggnader ska utformas och placeras utifrån ett 

miljövänligt perspektiv [1]. 

År 2009 beslutade Sveriges riksdag om ett mål för energieffektivisering. Målet bygger på att 

minska energiintensiteten med 20 procent senast år 2020 vilket innebär att vi i Sverige måste 

använda energin mer effektivt för att minska den skadliga påverkan på klimatet, miljön och 

även folkhälsan. Energiintensitet är ett mått på hur mycket energi som används i förhållande 

till ett lands ekonomiska aktivitet [2]. För att åstadkomma detta har regeringen infört vissa 

styrmedel som till exempel energi- och koldioxidskatt vilka ger incitament för företag att 

själva se till att de använder energin på bästa sätt. Att effektivisera användningen av energi 

och framförallt effektivisera på rätt sätt utgör en viktig del i klimatarbetet. I många fall finns 

det även möjligheter för båda privatpersoner och företag att genomföra åtgärder som kan 

resultera i ekonomiska vinster, framförallt då behov finns att exempelvis bygga om eller 

renovera byggnaden [3]. 

För att se till att nya byggnader byggs på ett sådant sätt där hänsyn tas till energianvändningen 

så finns det olika energikrav på den specifika energianvändningen i Boverkets byggregler 

(BBR). I BBR har Sverige delats in i fyra stycken så kallade klimatzoner. 

klimatzonsindelningen kan ses i bilden nedan, Figur 1.  
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Figur 1: Indelning av de fyra olika klimatzonerna [4]. 

Kraven skiljer sig beroende på vilken klimatzon byggnaden befinner sig i och det ställs olika 

krav på den specifika energianvändningen på en byggnad beroende på vilken klimatzon denna 

befinner sig i. Exempelvis är kravet på den specifika energianvändningen lägre för byggnader 

i klimatzon I än de som befinner sig i klimatzon II, III eller IV. I BBR görs det också skillnad 

på detta krav beroende på vilken uppvärmningskälla en byggnad har, kraven är högre på en 

byggnad som använder sig av elektricitet än en byggnad som använder ett annat 

uppvärmningssätt än elvärme, till exempel fjärrvärme. I Tabell 1, redovisas krav på 

flerbostadshus specifika energianvändning i klimatzon I beroende på uppvärmningssätt [5]. 

 

Tabell 1: Visar kraven som ställs på den specifika energianvändningen för flerbostads i klimatzon I [5]. 

  Byggnader som har annat 
uppvärmningssätt än elvärme, 
zon I 

Byggnader med elvärme, zon I 

Flerbostadshus 115 85 

Flerbostadshus där Atemp är 50 
m2 eller större och som till 
övervägande delen (>50 % Atemp) 
innehåller lägenheter med en 
boarea om högst 35 m2 vardera 

125 90 

 

Den totala energitillförseln för Sverige uppgick år 2015 till 540 TWh, i den siffran inkluderas 

den slutgiltiga användningen och förluster av olika slag. Den slutgiltiga energianvändningen 

uppgick till 370 TWh. Av de 370 TWh som användes stod bostads- och servicesektorn för 

143 TWh vilket motsvarar nästan 40 procent av den slutgiltiga användningen. I bostads- och 

servicesektorn ingår bygg, skogsbruk, fiske, jordbruk, offentlig verksamhet, övrig 
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serviceverksamhet och slutligen hushåll. Den energin som slutligen användes för 

uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus var ca 24 TWh [6].  

I referenshuset vilket detta examensarbete grundar sig på används fjärrvärme för uppvärmning 

och varmvatten. Fjärrvärme är det vanligaste uppvärmningsalternativet och används i över 90 

procent av flerbostadshusen i Sverige. För flerbostadshus med fjärrvärme som det enda 

uppvärmningssystemet från samtliga byggår i hela Sverige så låg den genomsnittliga 

fjärrvärmeanvändningen på 138 kWh/m2 år 2015. Den motsvarande siffran för byggnader i 

klimatzon 1 och 2 för hus byggda under perioden 1961-1970 var 147 kWh/m2 [7]. För nya 

flerbostadshus byggda mellan 2001 och 2010 låg den motsvarande siffran på 101 kWh/m2. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med det här projektet är att visa i vilka proportioner som olika renoveringsåtgärder 

påverkar energianvändningen i en äldre byggnad. Syftet är också att ge AB Bostaden en bild 

av vilka åtgärder som bör prioriteras eller läggas extra fokus på vid stora ombyggnationer 

eller omfattande renoveringar av äldre byggnader. 

 

1.3 Målsättning 

Målet med detta examensarbete är att analysera utfallet av ett renoveringsprojekt som utfördes 

på ett flerbostadshus i Umeå ur ett energiperspektiv och med dessa analyser bestämma 

enskilda renoveringsåtgärders påverkan på byggnadens energianvändning. I projektet ska 

flerbostadshusets uppvärmningsbehov bestämmas både som den såg ut före och efter 

renoveringen. För att bestämma inverkan de olika renoveringsåtgärderna hade på byggnadens 

energianvändning kommer ett antal olika fall simuleras. Byggnaden och de olika fallen 

kommer att simuleras i IDA ICE. De fall som ska simuleras är följande: 

• Då ett fönsterbyte från tvåglas till treglas inte hade genomförts. 

• Om ytterväggarna inte hade tilläggsisolerats invändigt. 

• Då isoleringen på vindsplan inte hade bytts ut mot ny isolering. 

• Om varken tilläggsisolering av ytterväggar eller byte av isolering på vindsplanet hade 

genomförts. 

• Om byggnadens lufttäthet vid ombyggnation förblivit oförändrad. 

• Om ventilationssystemet i byggnaden inte hade bytts till ett FTX-system. 

• Då byggnadens lufttäthet förblev oförändrad samt att ventilationssystem inte byttes till 

ett FTX-system. 

 

1.4 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till en av de byggnaderna som omfattas av fastighetsbeteckningen 

Melonen 4. Av de sex huskropparna är det fyra stycken som har samma antal lägenheter, tolv 

stycken. En av huskropparna är mindre än de som är i samma storlek och består av åtta 

stycken lägenheter. Den sista huskroppen är den största och omfattar sexton stycken 

lägenheter. Detta ligger som grund till varför avgränsningen av projektet valts till en av 

byggnaderna med samma konstruktion som de tre mellanstora fastigheterna. 
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2 Beskrivning av byggnaden 

I detta kapitel ges en beskrivning av hur byggnadens konstruktion och system såg ut före 

respektive efter att renovering utfördes. 

 

2.1 Byggnaden före renovering 

Fastigheten byggdes åren 1969/1970 i stadsdelen Böleäng i Umeå. Fastigheten består av sex 

stycken flerbostadshus byggda som fristående huskroppar. Den valda byggnaden och de 

övriga huskropparna i fastigheten består samtliga av tre plan, en bottenvåning, en övervåning 

och en vindsvåning. Fastigheten har en total Atemp på 5600 m2. Byggnaden i fråga har en Atemp 

på 800 m2. Före byggnaden renoverades användes F-ventilationssystem. 

Byggnadens grund består av en betongplatta som ligger ovanpå ett drängeringslager av grus. 

Mellan betongplattan och gruslagret finns ett lager isolering som består av en 

mineralullsskiva. 

Ytterväggarna på byggnadens gavlar, norra och södra sidan, konstruerades sett utifrån av 

kalksandsten, en luftspalt, en internitskiva, ett lager av reglar och mineralullsskiva och en 

betongvägg. Fasaderna på öst och västsidorna konstruerades enligt följande (med undantag 

för balkongpartierna): kalksandsten, en luftspalt, en internitskiva, ett lager av reglar och 

mineralullsskiva och en aluminiumfolierad gipsskiva, sett utifrån och in. Väggarna vid 

balkongpartierna konstruerades sett utifrån av ett lager colorbestos (asbestcementfiberskivor), 

läkt i trä, en internitskiva, ett lager av reglar med mineralullsskiva och en aluminiumfolierad 

gipsskiva.  

Samtliga bärande innerväggar samt de lägenhetsavskiljande väggarna konstruerades i betong. 

Konstruktionen för de rumsdelande innerväggarna i lägenheterna bestod av reglar mellan två 

gipsskivor. Samtliga fönster på byggnaden var av tvåglaskonstruktion. 

För ytterligare klargöring av byggnadens konstruktion, se Bilaga 1 – Relationsritningar 

(1967). 

 

2.2 Byggnaden efter renovering 

Då fastigheten efter besiktning visade sig vara i stort behov av upprustning så bestämdes det 

att den skulle renoveras. Det bedömdes att fasad och stomme skulle behållas till största del 

med undantag för balkongpartierna eftersom fasadskivorna på dessa innehöll material med 

asbest. Vid ombyggnationen bestämdes det att byggnaden skulle anpassas så att det befintliga 

F-ventilationssystemet kunde bytas ut mot ett FTX-ventilationssystem, denna anpassning 

omfattade bland annat rivning och ombyggnation av den befintliga kallvinden samt innebar 

att befintliga ventilationskanaler revs (förutom de kanaler som var ingjutna i väggar). 

FTX-aggregatet som installerades är av fabrikatet Fläkt Woods och modellen eQ vilket är ett 

modularaggregat som kan anpassas utifrån olika behov och förutsättningar. FTX-Aggregatet 

anpassades för ett klara ett luftflöde på 530 liter per sekund och utrustades med ett 

värmebatteri. Ventilationsaggregatet har en temperaturverkningsgrad på 81,5 procent. 

Vindsutrymmet revs ner till bjälklaget (inklusive isolering) och byggdes upp på nytt, bland 

annat höjdes takhöjden med cirka en meter för att göra plats till det tänkta fläktrummet. I 

bjälklaget gjordes också ett hål för trapphuset upp till fläktrummet. Fläktutrymmet med det 

tillhörande trapphuset isolerades i både tak och väggar ut mot kallvinden. Kallvindsutrymmet 

isolerades mot planet under med lösfyllnadsisolering av typen ISOVER InsulSafe. 



- 5 - 

 

På utfackningsväggarna revs den befintliga gipsskivan och sedan tilläggsisolerades den med 

45 mm mineralull invändigt, därefter monterades två stycken gipsskivor. Balkongpartierna 

isolerades på samma sätt som ytterväggen, fasadskivorna på dessa partier revs och ersattes 

med fibercementskivor. Ytterväggarna på gavelsidorna tilläggsisolerades med 28 mm 

mineralull. Dubbla gipsskivor monterades avslutningsvis på isoleringen. 

Samtliga fönster i byggnaden byttes ut till moderna treglasfönster med ett högst tillåtna U-

värde på 1,1 W/m,K. 

Vid ombyggnationen projekterades byggnaden för en lufttäthet på 0,3 l/m2s vid 50 Pa. 

Protokoll från lufttäthetsmätningar som utfördes i två lägenheter i fastigheten visade att 

lufttäthetskravet på 0,3 l/m2s hade uppfyllts efter renovering. 

I Bilaga 4 – Arkitektritningar (2013)återfinns arkitekt och ventilationsritningar från 

ombyggnationen. 
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3 Teori 

I detta kapitel redovisas den grundläggande teori vilken är nödvändig för att förstå resultatet 

av simuleringarna. Här redovisas också hur mängden tappvarmvatten, fjärrvärme och 

fastighetsel uppskattades. 

 

3.1 Värmeförluster 

Värmeöverföring kan ske på olika sätt, antingen genom värmeledning, konvektion eller 

strålning. I en byggnad så sker den dominerande mängden värmeöverföring genom 

värmeledning via byggnadens klimatskal. Den totala mängden värmeförluster i en byggnad är 

summan av dess transmissionsförluster, ventilationsförluster och ofrivilliga ventilations 

förluster, se ekvationen nedan, ekvation (1) [8] [9]. 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 + �̇�𝑜𝑣  (1) 

Där �̇�𝑡𝑜𝑡 är den totala värmeförlusten [W], �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 är transmissionsförlusterna [W], �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 är 

värmeförlusterna via ventilationen [W] och �̇�𝑜𝑣 är värmeförlusterna som orsakas av ofrivillig 

ventilation, också kallad infiltration [W]. 

 

3.1.1 Transmissionsförluster 

Med transmissionsförluster menas förluster genom byggnadens klimatskal. 

Transmissionsförlusterna uppstår som ett resultat av en temperaturdifferens på insidan 

respektive utsidan av klimatskalet och beror även på byggnadens U-medelvärde och dess 

omslutande area, se ekvation (2) [9]: 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑚 ∙ 𝐴𝑜𝑚 ∙ ∆𝑇   (2) 

Där �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 är transmissionsförlusterna [W], 𝑈𝑚 är byggnadens U-medelvärde [
𝑊

𝑚2∙𝐾
], 𝐴𝑜𝑚 är 

den omslutande arean [m2] och ∆𝑇 är temperaturdifferensen mellan temperaturen i inomhus- 

respektive utomhusklimatet.  

Transmissionsförlusterna kan minskas genom att sänka U-värdet på konstruktionen, vilket 

exempelvis kan åstadkommas genom att öka tjockleken på isoleringen eller byta till material 

med ett lägre värmegenomgångstal [8]. 

 

3.1.2 Ventilationsförluster 

Ventilationsförluster är värmeförluster som sker i byggnadens via byggnadens 

ventilationssystem. Ventilationsförlusterna orsakas av att uteluften behöver värmas upp till 

inomhustemperatur. Ventilationsförlusterna i ett ventilationssystem utan värmeåtervinning 

beskrivs matematiskt i ekvation (3) nedan [9]: 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙ ∆𝑇   (3) 

Där �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 är ventilationsförlusterna [W], 𝜌 är luftens densitet [kg/m3], 𝑐𝑝 är luftens specifika 

värmekapacitet [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
], �̇� är luftflödet i ventilationen [m3/s] och ∆𝑇 är temperaturdifferensen 

mellan inomhus- respektive utomhustemperaturen. 

Genom att byta ut ett befintligt F- eller FT-ventilationssystem mot ett FTX-ventilationssystem 

kan värme återvinnas och på så sätt minskas förluster i ventilationen. Den matematiska 



- 7 - 

 

modellen för att bestämma storleken på ventilationsförlusterna i ett ventilationssystem med 

värmeåtervinning redovisas i ekvation (4) [9]. 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙ ∆𝑇 ∙ (1 − 𝜂)  (4) 

Där �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 är ventilationsförlusterna [W], 𝜌 är luftens densitet [kg/m3], 𝑐𝑝 är luftens specifika 

värmekapacitet [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
], �̇� är volymflödet i ventilationen [m3/s], ∆𝑇 är temperaturdifferensen 

mellan inomhus- respektive utomhustemperaturen och där 𝜂 är ventilationsaggregatets 

verkningsgrad som anger i vilken utsträckning värme som förs ut via ventilationen kan 

återvinnas i tilluften. 

 

3.1.3 Ofrivilliga ventilationsförluster (Infiltration) 

Ofrivilliga ventilationsförluster, eller infiltration, är värmeförluster som orsakas av luftläckage 

genom otätheter vilket resulterar i att ny luft behöver värmas upp till inomhustemperatur från 

gällande utomhustemperatur. För att infiltration ska uppstå behöver det först och främst finnas 

otätheter i byggnaden. Här listas ett antal exempel sådana otätheter som kan lagas/tätas för att 

minska den ofrivilliga ventilationen: 

• Läckage orsakas av otätheter runt dörrar och fönster samt dörr- och fönsterlister. 

• Otätheter i själva konstruktionen, springor mellan golv och vägg, att byggnaden satt 

sig och sättningen gett upphov till sprickor. 

• Otätheter vid ventilationskanaler och/eller andra rörgenomföringar. 

För att infiltrationen ska uppstå behövs det en tryckdifferens som driver den. Tryckdifferenser 

kan uppstå av olika anledningar, tre olika fall där de kan uppstå är då vind blåser på 

byggnaden, på grund av termiska drivkrafter och/eller då F-ventilationssystem används. 

När vind blåser på en byggnad blir trycket naturligt högre på den eller de sidorna som är mest 

utsatta. Vinden kommer göra så att uteluft infiltreras in i byggnaden via otätheter i 

klimatskalet. På läsidan av byggnaden, alltså den sida som är skyddad från blåsten, kommer 

luften istället att sugas ut ur byggnaden. 

Med termiska drivkrafter menas att tryckskillnader skapas som ett resultat av att varm luft i 

byggnaden stiger uppåt, denna effekt brukar kallas skorstenseffekten. I de lägre nivåerna i 

byggnaderna kommer det att vara ett undertryck och i de högre nivåerna kommer det att vara 

ett övertryck. Resultatet blir att uteluft infiltreras genom otätheterna i de nivåerna närmast 

marken och i den övre delen av byggnaden så kommer luften istället att leta sig ut genom 

otätheter. 

Då ett F-ventilationssystem används skapas ett mekaniskt undertryck i hela byggnaden. Ingen 

tilluft tillförs mekaniskt utan endast via luftintag som drivs av undertrycket. Vid användning 

av ett FTX-ventilationssystem uppstår inte den ofrivilliga ventilationen i samma utsträckning 

som vid ett F-ventilationssystem eftersom tilluft- och frånluftsflöden båda kan ställas in efter 

likvärdiga flöden på ett sådant sätt att endast låga tryckskillnader uppstår. Då termiska 

drivkrafter alltid är en faktor blir den samlade bilden att undertrycket återfinns i majoriteten 

av byggnaden tillsammans med ett litet övertryck längst upp i byggnaden [10]. 

Ett matematiskt uttryck för att bestämma en byggnads ofrivilliga ventilation ges nedan av 

ekvation (5) [9]: 

�̇�𝑜𝑣 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙ ∆𝑇   (5) 
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Där �̇�𝑜𝑣 är ventilationsförlusterna [W], 𝜌 är luftens densitet [kg/m3], 𝑐𝑝 är luftens specifika 

värmekapacitet [
𝐽

𝑘𝑔∙𝐾
], �̇� är den ofrivilliga ventilations volymflöde [m3/s] och ∆𝑇 är 

temperaturdifferensen mellan inomhus- respektive utomhustemperaturen. 

En byggnads lufttäthet eller dess ofrivilliga ventilation kan bestämmas utifrån en 

lufttäthetsmätning. 

 

3.1.4 Köldbryggor 

Med köldbryggor menas delar av konstruktionen i en byggnad där material med hög 

värmekonduktivitet möter och bryter igenom skikt som har för avsikt att isolera [8]. 

Värmeförluster vilka orsakas av köldbryggor motsvarar i normala fall ca 20-30 procent av 

förlusterna via klimatskalet [11]. 
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4 Metod 

I detta kapitel redovisas hur projektet har genomförts, hur modellerna i programvaran byggdes 

upp och det indata och antaganden som användes för att simulera energianvändningen. 

 

4.1 Tillvägagångssätt 

Detta examensarbete har utförts genom att utföra simuleringar av en byggnads 

energianvändning före den renoverades, efter renovering samt vid ett antal hypotetiska fall om 

delar av renovering inte hade genomförts. 

Modellerna av byggnaden och simuleringarna av dessa har utförts i programmet IDA Indoor 

Climate and Energy, version 4.7.1. IDA Indoor Climate and Energy är ett simuleringsprogram 

som används i syftet att simulera och beräkna byggnaders energiflöden.  

Vid uppbyggnad av en byggnad eller modell delas modellen upp i zoner. Zonerna kan vara 

rum eller delar i byggnaden där olika typer av indata kan definieras som till exempel 

konstruktioner i väggar, tak och golv, ventilationsflöden, internt genererad energi, 

tappvarmvattenanvändning, luftläckage med mera. IDA ICE tar dessutom hänsyn till klimatet 

där modellen byggs upp, det finns möjligheter att lägga in eller ladda ner klimatdata. 

Programmet lämpar sig väl för projekt där en byggnads energianvändning vill analyseras och 

jämföras efter förändringar i konstruktioner, ventilations- och uppvärmningssystem. 

Inledningsvis samlades olika typer av handlingar om fastigheten in från fastighetsägaren 

(Bostaden) med hjälp av handledaren från företaget. Bostaden hjälpte mig med att få tillgång 

till bygghandlingar som ritningar och tekniska beskrivningar om fastigheten och dess 

installationer. Bostaden bistod mig i arbetet att ta fram statistik angående byggnadens 

energianvändning. 

En modell byggdes upp av den ursprungliga byggnaden i IDA ICE utifrån ritningarna när den 

byggdes åren 1969/1970. För att fastställa resultatet av referensbyggnaden jämfördes det 

årliga fjärrvärmebehovet i simuleringarna mot statistik för den verkliga användningen. Syftet 

med att bygga upp denna modell var att bestämma byggnadens infiltration och 

konstruktionens köldbryggor samt att bestämma uppvärmningsbehovet. 

Efter att referensmodellen bedömdes färdig utarbetades en modell av hur byggnaden såg ut 

efter renoveringen enligt samma tillvägagångsätt. Se kapitel 4.2 Referensmodellens 

uppbyggnad i IDA ICE samt 4.3 Modell efter renovering/ombyggnation. 

För att bestämma hur de olika renoveringsåtgärderna påverkade byggnadens 

uppvärmningsbehov simulerades ett antal olika hypotetiska fall. Dessa återfinns mer utförligt 

beskrivna i kapitel 4.4 Simuleringsfall. 
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4.2 Referensmodellens uppbyggnad i IDA ICE 

Genom att utgå från plan- och fasadritningar så ritades grundkonstruktionen (kallad ”Building 

body” programmet) upp i IDA ICE. Måtten på grundkonstruktionen bestämdes genom att 

mäta upp dessa i CAD med hjälp av CAD-filer från renoveringen. När grundkonstruktionen 

var klar kunde arbetet i att dela upp den i zoner. I nedanstående figur, Figur 1, visas 

grundkonstruktionen. 

 

 

Figur 2: Visar grundkonstruktionen eller "Building body". 

 

Zonerna delades upp enligt två typer, lägenheter och trapphus. Varje lägenhet och trapphus 

blev en egen zon. Storleken på respektive zon bestämdes på samma sätt som 

grundkonstruktionen med hjälp av att mäta lägenheter och trapphus i CAD-ritningarna. Hela 

vindsutrymmet på vindsplanet gjordes till en zon. Resultatet efter att grundkonstruktionen 

delades upp i zoner, på våning ett och två, syns i nedanstående figur, Figur 3. 

 

 

Figur 3: Zonindelning av grundkonstruktionen på första och andra plan. 
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Då zonindelningen var färdig placerades ytterdörrar, fönster och balkonger ut. Då exakta 

placeringar för dessa inte fanns i ritningar så placerades dessa ut godtyckligt med hjälp av 

fasadritningarna, se Bilaga 1 - Figur 1 och 2. Måtten på fönster ställdes in enligt 

fönsterförteckningen i A-ritningarna (arkitektritningar). Måtten på dörrar hämtades ifrån 

ytterdörrsförteckningen från A-ritningarna. 

Måttsättningen för takkonstruktionen saknades i de gamla ritningarna. Ritningarna från 

ombyggnationen användes för att konstruera taket och sedan sänktes höjden på modellens 

taknock ner för att kompensera för den höjning av taket som gjordes vid ombyggnationen. 

Resultatet av hur byggnaden såg ut i 3D efter att fönster, entrédörrar, balkonger och tak hade 

lagts in syns i figuren nedan, Figur 4. 

 

 

Figur 4: Den färdiga 3D-modellen av referensbyggnaden. 

 

4.2.1 Grundinställningar, lokalisering, klimat och orientering 

I IDA ICE konfigurerades byggnaden för att använda fjärrvärme som uppvärmningskälla och 

som källa för tappvarmvattnet. 

Klimatdatafilen som användes är av typen IWEC2 och hämtades via IDA ICE. IWEC2 

(International Weather for Energy Calculations version 2.0) är en klimatberäkningsfil som är 

särskilt utvecklad för att användas i samband energiberäkningar i till exempel byggnader. 

Klimatdatan baseras på väderdata som sträcker sig minst tolv år tillbaka i tiden och i vissa fall 

upp till 25 år [12]. Klimatdatafilen är baserad på väderdata från Umeå flygplats. 

Solinstrålningen beräknar programmet utifrån byggnadens lokalisering och dess orientering. 

Byggnadens orienteringen justerades så att den stämde överens med verkligheten. 
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4.2.2 Tappvarmvattenanvändning 

Eftersom tappvarmvattnet utgör en del av den totalt levererade fjärrvärmeanvändningen och 

inte särskiljs i statistiken över fjärrvärmeanvändningen kan den i vissa fall vara svår att 

bestämma. Det finns många faktorer som påverkar användningen, till exempel användarens 

vanor, förluster i systemet, framledningstemperatur med mera. Ofta kommer användningen av 

tappvarmvatten vara högre vintertid än sommartid av olika anledningar, hänsyn till detta har 

inte tagits i beräkningarna. 

I Energimyndighetens rapport ”Vattenanvändning i hushåll – Med schabloner och mätningar i 

fokus” undersöktes olika metoder och schablonvärden för att uppskatta den mängd 

varmvatten som används i ett hushåll. En av schablonerna som undersöktes var Boverkets 

schablon om att tappvarmvatten står för ca 35 procent vattenanvändningen. I rapporten så 

jämfördes mätdata mellan åtta studier där andelen varmvatten bestämdes. Det viktade 

medelvärdet från resultatet av de olika mätningarna visade att 41 procent av kallvattnet värms 

upp och används som tappvarmvatten i hyresrätter [13].  

Ovanstående ligger till grund varför andelen tappvarmvatten uppskattades till 41 procent av 

den genomsnittliga kallvattenförbrukningen från år 2011-2013. Den genomsnittliga 

tappvarmvattenanvändningen fördelades därefter utifrån byggnadens Atemp, vilket användes 

som indata i simuleringarna. 

 

4.2.3 Temperaturer 

Då ingen mätning av temperaturerna i byggnadens olika utrymmen gjorts har de temperaturer 

som använts i simuleringarna varit 21 °C respektive 18 °C. I alla lägenhetszoner har börvärdet 

för temperaturen ställts in till 21 °C, vilket är den rekommenderade inomhustemperaturen för 

energiberäkningar enligt Svebyprogrammets brukarindata för bostäder [14]. AB Bostaden 

använder sig av temperaturen 18 °C för energiberäkningar i utrymmen som till exempel 

trapphus, tvättstugor och driftutrymmen. 18° C har därför använts i trapphuszonerna. 

 

4.2.4 Inställning av frånluftsventilation samt ventilationsflöden 

I programmet ställdes luftbehandlingsenheten i byggnaden in att simulera F-

ventilationssystemet. Då information om de luftflöden som användes före renovering saknas 

antogs frånluftsflödet till 0,35 liter per sekund och kvadratmeter enligt Svebyprogrammets 

brukarindata för bostäder [14]. Tilluftsflödet justerades i varje zon genom att justera 

luftläckaget i ytterväggarna tills tilluftsflödet var ungefär lika stort som frånluftsflödet. 

  



- 13 - 

 

4.2.5 Personvärme 

Personerna som bor i lägenheterna genererar värme vilket minskar uppvärmningsbehovet för 

byggnaden. För att ta hänsyn till denna interna värmegenerering i simuleringarna som orsakas 

av de boende så har antalet personer per lägenhet samt den effekt som varje per person 

genererar bestämts utifrån Svebys rekommenderade inmatningsvärden. I Tabell 2 som är 

hämtad från Sveby så redovisas antalet personer som rekommenderas att användas i 

beräkningar, beroende på lägenhetens storlek. 

 

Tabell 2: Rekommenderat antal boende per lägenhet beroende på lägenhetens storlek [14]. 

Lgh storlek 1 rkv 1 rk 2 rk 3 rk 4 rk 5 rk 6 rk 

Antal boende 1,42 1,42 1,63 2,18 2,79 3.51 3,51 

 

Den rekommenderade effekt per person är 80 W med en närvarotid på 14 timmar per dygn, 

vilket motsvarar en närvarotid på ca 60 procent [14].  

I simuleringarna ställdes därför antalet personer i lägenhetszonerna in enligt Tabell 2 och 

effekten per person till 80 W, personer ställdes in så att det alltid närvarade i 

lägenhetszonerna. För att replikera en närvarotid på 14 timmar per dygn justerades 

energiinställningarna i IDA ICE så att 60 procent av den energin som genereras av boenden 

kan tillgodoses som värme. I trapphuszonerna sattes antalet personer till 0 då den genererade 

värmen från personer som vistas i trapphuszonerna bedömdes ha en försumbar effekt på 

byggnadens energianvändning. 

 

4.2.6 Hushållsel och belysning 

Hushållsapparater och belysning ger upphov till internt genererad värme. För att uppskatta 

den mängd hushållsel som används och den andel som kan tillgodoses som intern värme i 

byggnaden har simuleringarna konfigurerats enligt Sveby-programmets rekommenderade 

inmatningsalternativ/indata för hushållsel. 

För ett flerbostadshus rekommenderar Sveby att mängden använd hushållsel antas till 30 kWh 

per kvadratmeter Atemp och år, varav 70 procent kan tillgodoses som internt genererad värme, 

vilket är de inmatningsvärden som använts i simuleringarna. Hushållselanvändningen varierar 

under året och användningen kan vara upp till 30 procent högre under vintertid och 30 procent 

lägre sommartid [14]. Denna variation i användning har inte tagits i hänsyn till i 

simuleringarna. 

För trapphuszonerna antogs ett värde på 6,3 kWh per kvadratmeter Atemp och år vilket 

motsvarade ca 20 procent av den energin som användes i lägenhetszonerna. 
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4.2.7 U-värden för konstruktionens olika beståndsdelar 

För samtliga konstruktioner i ritningarna fanns god information om hur dessa konstruerats och 

användes för att fastställa tjocklekar och material. Värmegenomgångskoefficienterna för de 

olika materialen har bestämts utifrån formelsamlingar, byggnadspraktiska litteraturer och 

rapporter. Värmemotståndet som anges i samtliga nedanstående tabeller behöver inte 

konfigureras i IDA ICE utan programmet tar hänsyn till dessa värmemotstånd vilka är 

definierade enligt ISO 6946:2007. 

I Tabell 3 nedan redovisas hur dräneringslagret/markskiktet under betongplattan 

konfigurerades i och hur U-värdet för skiktet beräknades. 

 

Tabell 3: Visar dräneringslagrets uppbyggnad, värmegenomgångskoefficient för material, tjocklek på material, samt de 

värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,17 

Grus 2 400 0,20 

U-värde för dräneringslagret [W/m,K]:   2,70 

 

Golvkonstruktionerna var många och varierade utifrån vilket rum de gällde, exempelvis 

skiljer sig golvkonstruktionerna i badrum från de övriga. För att förenkla 

golvkonstruktionerna i IDA ICE så användes den vanligast förekommande 

golvkonstruktionen för hela bottenvåningen i simuleringarna. De olika golvtyperna, deras 

konstruktion och var de förekommer redovisas i Bilaga 3 - Figur 2. I Tabell 4 redovisas den 

valda golvtypen, golvtyp 5 och hur den konstruerades. 

 

Tabell 4: Visar golvkonstruktionens uppbyggnad (på bottenplan), värmegenomgångskoefficient för material, tjocklek på 

material, samt de värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,17 

Träpanel 0,14 32 0,23 

Reglar m. mineralull CC600 0,044 108 2,45 

Betongbjälklag 1,7 100 0,06 

U-värde för golvkonstruktion, bottenplan [W/m,K]: 0,34 

 

Golvet på andra plan förenklades i beräkningarna till endast betongbjälklaget, se Tabell 5 

nedan. 

 

Tabell 5: Visar golvkonstruktionens uppbyggnad (på plan två), värmegenomgångskoefficient för material, tjocklek på 

material, samt de värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,17 

Betong 1,7 200 0,12 

U-värde bjälklag, plan 2 [W/m,K]:   3,48 
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Då zonerna delades upp trapphus och lägenheter har endast det lägenhetsavskiljande väggarna 

tagits i beaktande i simuleringarna. Tjocklekarna på betongväggarna varierade i utförande 

mellan 160 och 180 mm. Innerväggarna har låg betydelse för byggnadens 

uppvärmningsbehov eftersom endast de köldbryggor som uppstår på grund av dessa 

konstruktioner har betydelse för U-värdet. Vid simuleringarna användes tjockleken 180 mm. 

De lägenhetsavskiljande väggarnas konstruktion och väggarnas beräknade U-värde redovisas i 

Tabell 6. 

 

Tabell 6: Visar de lägenhetsavskiljande betongväggarnas uppbyggnad, värmegenomgångskoefficient för material, tjocklek 

på material, samt de värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,17 

Betongvägg 1,7 180 0,11 

U-värde lägenhetsavskiljande betongväggar [W/m,K]: 3,62 

 

U-värdet på ytterväggarna i kalksandsten på husets långsida beräknades och ställdes in enligt 

Tabell 7.  

 

Tabell 7: Visar kalksandstensfasadens uppbyggnad (på långsidan), värmegenomgångskoefficient för material, tjocklek på 

material, samt de värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Material/skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,17 

Gipsskiva 0,22 13 0,06 

Reglar m. mineralull CC600 0,044 120 2,73 

Internit 0,6 3,2 0,01 

Luftspalt 0,13 10 0,08 

Kalksandsten 1 100 0,10 

U-värde för kalksandstensfasad, långsida [W/m,K]: 0,32 

 

Väggpartierna vid balkongerna hade en annorlunda konstruktion än övriga delarna av väggen. 

U-värdet för väggen vid balkongpartierna redovisas i Tabell 8.  

 

Tabell 8: Visar väggarna vid balkongpartiernas, värmegenomgångskoefficient för material, tjocklek på material, samt de 

värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Material/skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,17 

Gipsskiva 0,22 13 0,06 

Reglar m. mineralull CC600 0,044 120 2,73 

Internit 0,6 3,2 0,01 

Luftspalt 0,13 20 0,15 

Asbestcementfiberskiva 0,6 65 0,11 

U-värde för kalksandstensfasaden, långsida [W/m,K]: 0,31 
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Då differensen i U-värde för balkongpartierna var marginell i jämförelse med U-värdet för de 

kalksandstensbeklädda ytterväggspartierna så simulerades hela ytterväggspartiet enligt Tabell 

7. 

Ytterväggarna på gavelsidan konfigurerades i simuleringar för ett U-värde enligt Tabell 9. 

 

Tabell 9: Visar kalksandstensfasadens uppbyggnad (på gavelsidan), värmegenomgångskoefficient för material, tjocklek på 

material, samt de värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,13 

Betong 1,7 160 0,09 

Reglar m. mineralull CC600 0,044 100 2,27 

Luftspalt 0,13 10 0,08 

Kalksandsten 1 100 0,10 

U-värde för kalksandstensfasaden, gavelsida [W/m,K]: 0,37 

 

Det isolerade vindsbjälklaget konstruerades enligt Tabell 10. 

 

Tabell 10: Visar det isolerade vindsbjälkslagets uppbyggnad, värmegenomgångskoefficient för material, tjocklek på material, 

samt de värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Material/skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,17 

Isolering 0,036 180 5,00 

Betongbjälklag 1,7 200 0,12 

U-värde för det isolerade vindsbjälklaget [W/m,K]: 0,19 

 

Då vindsutrymmet är uteluftsventilerat så innebär det att klimatet i vindsutrymmet kommer 

närma sig uteluftsklimatet. U-värdet för taket är därför av mycket liten eller ingen betydelse, 

konstruktionen förenklades därför till endast ett lager av råspont då IDA ICE kräver att alla 

konstruktioner och skikt definieras. Konstruktionen och dess beräknade U-värde redovisas i 

Tabell 11. 

 

Tabell 11: Visar takkonstruktionens uppbyggnad, värmegenomgångskoefficient för material, tjocklek på material, samt de 

värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,17 

Råspont 0,14 25,4 0,18 

U-värde för takkonstruktionen [W/m,K]:   2,85 
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Fönsterna i simuleringarna konfigurerades enligt tvåglaskonstruktion. U-värdet på fönstren 

antogs till 2,9 W/m,K efter samtal med byggentreprenören OF-bygg. 

Innerdörrarna simulerades inte då inverkan av dessa bedömdes vara försumbar. För 

ytterdörrarna antogs ett U-värde på 2,0 W/m,K. 

 

4.2.8 Termiska bryggor och ofrivilliga ventilationsförluster/Infiltration 

Då information om förluster orsakade av köldbryggor saknades och då byggnadens lufttäthet 

aldrig fastställts, fungerade båda dessa faktorer som injusteringsfaktorer i IDA ICE. 

Balkonger placerades enligt ritningar så att köldbryggor för dessa togs i beaktning. Dessa två 

faktorer justerades för att se till att det simulerade uppvärmningsbehovet stämde tillräckligt 

bra överens med den verkliga fjärrvärmeanvändningen från perioden 2011-2014.  

Vid inställningen av köldbryggorna försökte dessa ställas in så att de utgjorde ca 20-30 

procent av byggnadens UA-värde, se 3.1.4 Köldbryggor. Infiltrationen ställdes därefter in till 

0,3 omsättningar per timmar. 
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4.3 Modell efter renovering/ombyggnation 

Referensmodellen modifierades utifrån bygghandlingar för att skapa en modell som sedan 

användes för att simulera byggnadens energianvändning efter ombyggnation. Då 

simuleringsinställningar är desamma som för referensmodellen redovisas förändringar för att 

anpassa modellen efter renovering/ombyggnationen i detta kapitel. 

Takhöjden på modellen höjdes och zoner för fläktrummet samt den nya trapphusuppgången 

justerades in i vindsplanet. I Figur 5 och Figur 6 visas vindsplanets zonindelning samt en 3D-

vy av fläktrummet och trappuppgången. 

 

 

Figur 5: Vindsplanets zonindelning, efter renovering. 

 

 

Figur 6: 3D-vy av fläktrum och trappuppgång. 
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Ytterdörrar, balkonger och fönster placerades ut enligt arkitektritningar. I Figur 7 nedan visas 

den färdiga modellen efter ombyggnation. 

 

 

Figur 7: Modell efter ombyggnation i 3D-vy. 
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4.3.1 Inställning av till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning 

Modellens befintliga ventilationssystem byttes ut mot ett FTX-system. Läckage i modellens 

ytterväggar som användes för justering av frånluftsventilationen togs bort. 

Verkningsgradsgraden på värmeväxlaren i FTX-aggregatet ställdes in enligt Tabell 12 utifrån 

den tekniska specifikationen. Till- och frånluftsfläktarnas tryckökning, verkningsgrad och 

temperaturhöjning ställdes in enligt Tabell 12 utifrån den tekniska specifikationen. Tekniska 

specifikationer för ventilationsaggregatet återfinns i Bilaga 6 – Teknisk specifikation FTX EQ-

008. 

 

Tabell 12: Inställning av enskilda komponenters tryckökning, verkningsgrad samt temperaturhöjning i FTX-aggregatet. 

FTX komponenter Tryckökning [Pa] Verkningsgrad [%] Temperaturhöjning [°C] 

Värmeväxlare - 81,5 - 

Tilluftsfläkt 349 56,3 0,50 

Frånluftsfläkt 346 56,2 0,50 

 

Till- och frånluftsflöden i enskilda lägenheter och andra utrymmen ställdes in enligt 

ventilationsritningarna, se Bilaga 5 – Ventilationsritningar (2013). 

 

4.3.2 U-värden för konstruktionens olika beståndsdelar 

Ytterväggarna på utfackningsväggarna förändrades enligt Tabell 13. 

 

Tabell 13: Visar kalksandstensfasadens uppbyggnad (på långsidan, efter renovering), värmegenomgångskoefficient för 

material, tjocklek på material, samt de värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Material/skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,17 

Gipsskiva 0,22 26 0,12 

Reglar m. mineralull CC600 0,044 45 1,02 

Reglar m. mineralull CC600 0,044 120 2,73 

Internit 0,6 3,2 0,01 

Luftspalt 0,13 10 0,08 

Kalksandsten 1 100 0,10 

U-värde för kalksandstensfasad, långsida [W/m,K]: 0,24 
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Ytterväggarnas konstruktion på gavelsidan efter ombyggnationen redovisas i Tabell 14. 

 

Tabell 14: Visar kalksandstensfasadens uppbyggnad (på gavelsidan, efter renovering), värmegenomgångskoefficient för 

material, tjocklek på material, samt de värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,13 

Gipsskiva 0,22 26 0,12 

Reglar m. mineralull CC600 0,044 28 0,64 

Betong 1,7 160 0,09 

Reglar m. mineralull CC600 0,044 100 2,27 

Luftspalt 0,13 10 0,08 

Kalksandsten 1 100 0,10 

U-värde för kalksandstensfasaden, gavelsida [W/m,K]: 0,29 

 

Vindsbjälklagets uppbyggnad förändrades efter ombyggnation enligt Tabell 15. 

 

Tabell 15: Visar det isolerade vindsbjälkslagets (efter ombyggnation) uppbyggnad, värmegenomgångskoefficient för 

material, tjocklek på material, samt de värmemotstånd som togs i hänsyn för att beräkna U-värdet i tabellen. 

Material/skikt λ [W/m2,K] Tjocklek [mm] R [m,K/W] 

Värmemotstånd - - 0,17 

Lösullsisolering 0,042 500 11,90 

Betongbjälklag 1,7 200 0,12 

U-värde för det isolerade vindsbjälklaget [W/m,K]: 0,08 

 

Fönsternas U-värde justerades till 1,1 W/m,K och fönstertypen byttes från två- till treglas. 

 

4.3.3 Inställning av ofrivillig ventilation 

Då byggnadens ombyggnation projekterades utifrån en lufttäthet på 0,3 l/s,m2 vid 50 Pa så 

ställdes infiltrationen i modellen in enligt detta. 
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4.4 Simuleringsfall 

För att särskilja och bestämma hur de olika renoveringsåtgärderna påverkade byggnadens 

energianvändning så simulerades åtta stycken olika fall. De olika fallen är inte verkliga utfall 

utan visar hur energianvändningen hade påverkats om exempelvis fasaden inte hade 

tilläggsisolerats. De sju olika fallen som simulerades var följande: 

• Fall 1 - Då ett fönsterbyte från tvåglas till treglas inte hade genomförts. 

• Fall 2 - Om ytterväggarna inte hade tilläggsisolerats invändigt. 

• Fall 3 - Då isoleringen på vindsplan inte hade bytts ut mot ny isolering. 

• Fall 4 - Om varken tilläggsisolering av ytterväggar eller byte av isolering på 

vindsplanet hade genomförts. 

• Fall 5 - Om byggnadens lufttäthet vid ombyggnation inte hade förändrats. 

• Fall 6 - Om ventilationssystemet i byggnaden inte hade bytts till ett FTX-system. 

• Fall 7 - Då byggnadens lufttäthet förblev oförändrad samt att ventilationssystem inte 

byttes till ett FTX-system. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redogörs resultatet av beräkningen för tappvarmvattenanvändningen samt 

resultatet av de olika simuleringarna. 

 

5.1 Indata i IDA ICE 

I Tabell 16 visas area, U-värdet samt UA-värdet för de olika delarna av klimatskärmen i 

byggnaden. I tabellen visas de att inställningarna av köldbryggorna motsvarade ca 20 procent 

av transmissionsförlusterna genom klimatskärmen. I tabellen syns det hur U-värdet för golvet 

har förändrats i förhållande till hur det ställdes in enligt metoden, denna förändring beror på 

att U-värdet som presenteras i tabellen nedan tagit hänsyn till markskiktet och byggnadens 

geometri för att beräkna UA-värdet. 

 

Tabell 16: Area, U-värde, UA-värde samt andel av UA-värdet för klimatskärmens olika delar, vid simulering av 

referensbyggnaden. 

Klimatskärm Area [m2] U [W/(m2 K)] UA [W/K] % av total 

Väggar 369,2 0,3 124,46 20 % 

Golv 387,0 0,2 79,3 13 % 

Fönster 100,2 2,8 281,7 45 % 

Dörrar 4,7 2,0 9,5 2 % 

Köldbryggor     127,4 20 % 

Total 861,2 5,4 622,2 100 % 
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5.2 Fjärrvärmebehov och simulering av referensmodellen 

I Tabell 17 nedan så redovisas fjärrvärmeanvändningen för fastigheten år 2011-2013 samt 

medelvärdet av användningen under den perioden. 

 

Tabell 17: Fastighetens totala och månatliga fjärrvärmeanvändning i kWh under perioden 2011-2013 samt medelvärdet för 

hela perioden. 

Månad Fjärrvärmeanv. 
2011 [kWh] 

Fjärrvärmeanv. 
2012 [kWh] 

Fjärrvärmeanv. 2013 
[kWh] 

Medelvärde 
[kWh] 

Januari 130 000 127 000 121 000 126 000 

Februari 114 000 111 000 113 000 113 000 

Mars 109 000 111 000 101 000 107 000 

April 79 000 82 000 78 000 80 000 

Maj 51 000 59 000 63 000 58 000 

Juni 31 000 33 000 26 000 30 000 

Juli 21 000 23 000 21 000 22 000 

Augusti 31 000 31 000 31 000 31 000 

September 56 000 52 000 50 000 53 000 

Oktober 83 000 78 000 75 000 79 000 

November 103 000 103 000 95 000 100 000 

December 122 000 115 000 118 000 118 000 

Total 933 000 924 000 893 000 916 000 

 

Fjärrvärmeanvändningen för byggnaden bestämdes med hjälp av medelvärdet för 

fjärrvärmeanvändningen från Tabell 17 och beräknades sedan om och fördelades beroende på 

hur byggnadens Atemp förhöll sig till fastighetens totala Atemp. Byggnadens medelvärde för 

fjärrvärmeanvändningen under perioden 2011-2013 beräknades till 131 000 kWh eller 164 

kWh/m2. Byggnadens årliga uppvärmningsbehov före den renoverades uppgick enligt 

simulering till 128 000 kWh eller 160 kWh/m2. 

Resultatet av byggnadens fjärrvärmeanvändning för perioden 2011-2013 (de korrigerade 

medelvärdet) och referenshusets simulerade fjärrvärmebehov redovisas i nedanstående figur, 

Figur 8, per månad. 
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Figur 8: Visar medelvärdet av fjärrvärmeanvändning som uppmättes period 2011-2013 och det simulerade 

fjärrvärmebehovet. Y-axeln i figuren visar fjärrvärmebehovet angivet i kilowattimmar [kWh] och X-axeln visar aktuell 

månad. 

Energibalansen i byggnaden, dess förluster och tillskott av energi redovisas i Figur 9, 13, 15-

21 för byggnaden före renovering, efter renovering samt för respektive simuleringsfall. 

Fjärrvärmebehovet i figurerna redovisar endast den del av fjärrvärmen som används för 

uppvärmning av radiatorerna. Gratisvärmen som redovisas är summan av gratisenergi från 

boende, elektriska apparater och belysning. I posten värmeflöde genom fönster inkluderas 

gratisenergi från solinstrålning och transmissionsförluster genom fönstren. 

Transmissionsförlusterna som redovisas exkluderar transmission genom fönster då dessa 

redan tagits i hänsyn till i posten värmeflöde genom fönster. I figurerna redovisas också 

ventilationsförlusterna samt de ofrivilliga ventilationsförlusterna. 

I nedanstående Figur 9 redovisas det hur byggnadens energibalans såg ut före renovering. 
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Figur 9: Byggnadens energibalans före den renoverades. Y-axeln visar värmeflödet angivet i kilowattimmar [kWh] där 

positiva värden är energi som tillförs byggnaden och negativa värden är energiförluster. 
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5.3 Fjärrvärmebehov efter renovering 

Efter ombyggnationen var färdig uppmättes fjärrvärmeanvändningen för fastigheten till ca 

310 000 kWh under det första uppvärmningsåret, 2016. Den mängd fjärrvärme som användes 

av byggnaden under 2016 uppskattades till ca 44 000 kWh, vilket motsvarar 55 kWh/m2. 

Vid simulering av byggnaden efter renoveringen beräknades byggnadens fjärrvärmebehov till 

57 000 kWh eller 71 kWh/m2.  

I Figur 10 jämförs resultatet från fjärrvärmeanvändningen för byggnaden år 2016 med det 

simulerade fjärrvärmebehovet, månadsvis. 

 

 

Figur 10: Visar fjärrvärmebehovet som uppmättes år 2016 och det simulerade fjärrvärmebehovet. Y-axeln i figuren visar 

fjärrvärmebehovet angivet i kilowattimmar [kWh] och X-axeln visar aktuell månad. 

 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Å
rl

ig
t 

fj
är

rv
är

m
eb

eh
o

v 
[k

W
h

]

Månad

Fjärrvärmebehov efter renovering

Fjärrvärmeanv. 2016 [44 000 kWh] Simulerat uppvärmningsbehov [56 000 kWh]



- 28 - 

 

I Figur 11 nedan redovisas energibalansen i byggnaden efter renovering. 

 

 

Figur 11: Byggnadens energibalans efter renovering. Y-axeln visar värmeflödet angivet i kilowattimmar [kWh] där positiva 

värden är energi som tillförs byggnaden och negativa värden är energiförluster. 
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5.4 Resultat av de olika simuleringsfallen 

En sammanfattning av resultaten från de olika simuleringsfallen redovisas och jämförs i Figur 

12 med resultatet från referenshuset före respektive efter renovering. I de nedanstående 

styckena redovisas skillnaderna i fjärrvärmebehov mellan de olika simuleringsfallen och den 

renoverade simuleringsmodellen. 

 

 

Figur 12: Redovisar de årliga fjärrvärmebehovet före renovering, efter renovering samt vid de sju olika simuleringsfallen. Y-

axeln visar fjärrvärmebehovet i kilowattimmar [kWh]. 
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5.4.1 Fall 1 

Om ett byte från 2-glasfönster till 3-glasfönster inte hade genomförts hade fjärrvärmebehovet 

ökat. Simuleringarna för detta fall visade att fjärrvärmebehovet för 57 000 kWh då hade ökat 

till 76 000 kWh, alltså om fönsterbytet inte genomförts hade det årliga uppvärmningsbehovet 

ökat med 19 000 kWh. 

I Figur 13 nedan redovisas energibalansen i byggnaden för fall 1.  

 

 

Figur 13: Byggnadens energibalans vid simulering av fall 1. Y-axeln visar värmeflödet angivet i kilowattimmar [kWh] där 

positiva värden är energi som tillförs byggnaden och negativa värden är energiförluster. 

 

  

-56000

-7000
-6000
-8000

24000

54000

-80000

-60000

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

[k
W

h
]

Byggnadens energibalans vid fall 1 - inget fönsterbyte

Fjärrvärmebehov (endast
uppvärmning)

Gratisvärme (exkl. solinstrålning)

Ofrivilliga ventilationsförluster

Ventilationsförluster

Värmeflöde genom fönster (inkl.
solinstrålning)

Tranmissionsförluster (exkl.
fönster)



- 31 - 

 

5.4.2 Fall 2  

Då byggnaden simulerades som om tilläggsisolering av ytterväggarna inte hade genomförts 

ökade fjärrvärmebehovet till 60 000 kWh. Invändig tilläggsisolering av ytterväggarna 

motsvarar alltså en energibesparing på 3000 kWh. 

I Figur 14 nedan redovisas energibalansen i byggnaden för fall 2. 

 

 

Figur 14: Byggnadens energibalans vid simulering av fall 2. Y-axeln visar värmeflödet angivet i kilowattimmar [kWh] där 

positiva värden är energi som tillförs byggnaden och negativa värden är energiförluster. 
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5.4.3 Fall 3 

Om byggnadens ursprungliga isolering av vindsplanet inte hade bytts ut till lösullsisolering så 

hade uppvärmningsbehovet ökat från 57 000 kWh till 61 000 kWh vilket motsvarar en ökning 

på 4 000 kWh. 

I Figur 15 nedan redovisas energibalansen i byggnaden för fall 3. 

 

 

Figur 15: Byggnadens energibalans vid simulering av fall 3. Y-axeln visar värmeflödet angivet i kilowattimmar [kWh] där 

positiva värden är energi som tillförs byggnaden och negativa värden är energiförluster. 
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5.4.4 Fall 4 

Om isolering av ytterväggarna inte hade genomförts samt om isolering på vindsplanet inte 

hade bytts ut så hade det årliga fjärrvärmebehovet uppgått till 64 000 kWh, vilket motsvarar 

en ökning på 7 000 kWh. 

I Figur 16 nedan redovisas energibalansen i byggnaden för fall 4. 

 

 

Figur 16: Byggnadens energibalans vid simulering av fall 4. Y-axeln visar värmeflödet angivet i kilowattimmar [kWh] där 

positiva värden är energi som tillförs byggnaden och negativa värden är energiförluster. 
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5.4.5 Fall 5 

Om byggnadens lufttäthet inte hade ökats till 0,3 L/s,m2 (vid ett tryck på 50 Pa) visar 

simuleringarna att fjärrvärmebehovet hade ökat till 79 000 kWh, en ökning med 22 000 kWh. 

I Figur 17 nedan redovisas energibalansen i byggnaden för fall 5. 

 

 

Figur 17: Byggnadens energibalans vid simulering av fall 5. Y-axeln visar värmeflödet angivet i kilowattimmar [kWh] där 

positiva värden är energi som tillförs byggnaden och negativa värden är energiförluster. 
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5.4.6 Fall 6 

Om samtliga åtgärder förutom installation av FTX-ventilation hade genomförts så visar 

simuleringarna att fjärrvärmebehovet hade varit 109 000 kWh, vilket i jämförelse med den 

nuvarande konstruktionen är ett ökat fjärrvärmebehov motsvarande 52 000 kWh. 

I Figur 18 nedan redovisas energibalansen i byggnaden för fall 6. 

 

 

Figur 18: Byggnadens energibalans vid simulering av fall 6. Y-axeln visar värmeflödet angivet i kilowattimmar [kWh] där 

positiva värden är energi som tillförs byggnaden och negativa värden är energiförluster. 
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5.4.7 Fall 7 

Om samtliga åtgärder genomfördes förutom installation av FTX-ventilation och tätningen av 

klimatskalet så visar simuleringarna att fjärrvärmebehovet hade ökat till 122 000 kWh. 

Installation av FTX och tätning av klimatskalet uppgår tillsammans en besparing som i energi 

motsvarar 65 000 kWh. 

I Figur 19 nedan redovisas energibalansen i byggnaden för fall 6. 

 

 

Figur 19: Byggnadens energibalans vid simulering av fall 7. Y-axeln visar värmeflödet angivet i kilowattimmar [kWh] där 

positiva värden är energi som tillförs byggnaden och negativa värden är energiförluster. 
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6 Diskussion 

I det här kapitlet diskuteras felkällor och hur dessa kan ha påverkat resultaten av de olika 

simuleringarna, här diskuteras också vad resultaten visar, vad de bero på och vilka slutsatser 

som kan dras till följd av detta. 

 

6.1 Beräkning av tappvarmvattnet 

Beräkning av tappvarmvattnet utfördes med hjälp av statistik från kallvattenanvändningen 

från perioden 2011-2013 och användes som indata i alla simuleringar, trots att den kan 

förändrats efter renovering. Anledningen till varför statistiken från år 2016 togs inte i hänsyn 

till var för att perioden åren 2011-2013 var den störst tillgängliga sammanhängande perioden, 

eftersom renoveringen pågick under åren 2014-2015. 

Då fastighetens statistik över kallvattenanvändning inte kunde särskiljas till enskilda 

byggnader fördelades användningen baserat på Atemp. Ingen hänsyn togs till att byggnaderna 

skiljer sig från varandra, till exempel finns det byggnader i fastigheten som har tvättstugor, 

den byggnaden som undersöktes hade ingen tvättstuga.  

Den beräkning av tappvarmvattenanvändningen som användes anses tillräckligt nära den 

verkliga användningen trots att hänsyn inte togs till att vissa zoner/utrymmen i byggnaderna 

kan ha högre vattenförbrukning än andra. Om den är annorlunda bedömds dessutom eventuell 

variation ha liten påverkan. 

 

6.2 Referensmodellens fjärrvärmebehov 

Resultatet för simuleringen av referensmodellen visade att uppvärmningsbehovet stämde bra 

överens med den verkliga användningen som uppmättes under perioden 2011-2013, där 

skillnaden var endast ca 2 procent. Den månatliga användningen stämde mindre bra överens 

under de kallaste respektive varmaste delarna av året, vilket antas bero på den variation i 

användning av tappvarmvatten och hushållsel som inte togs i hänsyn till.  

Byggnadens ursprungliga infiltration var viktig att bestämma då den kom att användas som 

indata i de två följande av simuleringsfallen: 

• Fall 5 - Om byggnadens lufttäthet vid ombyggnation inte hade förändrats. 

• Fall 7 - Då byggnadens lufttäthet förblev oförändrad samt att ventilationssystem inte 

byttes till ett FTX-system. 

För att bestämma infiltrationen användes metoden som förklarat i avsnitt 4.2.8 Termiska 

bryggor och ofrivilliga ventilationsförluster/Infiltration. Köldbryggorna justerades in så att 

UA-värdet för dessa motsvarade 20 procent av byggnadens UA-värde, vilket uppnåddes. 

Därefter justerades ventilation till dess att byggnadens uppvärmningsbehov bedömdes stämma 

bra överens med den verkliga fjärrvärmeanvändningen. Trots viss osäkerhet runt storleken av 

köldbryggorna gav denna metod ändå en bra indikation på byggnadens lufttäthet. 

Resultatet från simuleringen av referensmodellen stärker tillförlitligheten om att modellens 

infiltration ställdes in på ett korrekt sätt, vilket också ökar tillförlitligheten i resultaten av de 

sju olika simuleringsfallen. Resultatet bedömdes dessutom vara tillräckligt pålitligt för att 

arbetet i att utifrån denna referensmodell bygga om modellen så som den såg ut efter 

renoveringen. 
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6.3 Fjärrvärmebehovet efter renovering 

Vid simulering av det renoverade huset uppnåddes inte samma precision som vid 

simuleringen av referensmodellen. Då resultatet av den renoverade simuleringsmodellen 

endast jämfördes mot fjärrvärmeanvändningen från ett enstaka år har så har vädret under det 

året stor betydelse för fjärrvärmebehovet. 

Den generella trenden för temperaturvariationer i Sverige och världen pekar på en ökad 

årsmedeltemperatur till följd av växthuseffekten. Årsmedeltemperaturen i Umeå var år 2016 

4,1 °C vilket kan jämföras med normalårsperioden 1961-1990 där årsmedeltemperaturen var 

2,7 °C [15]. IDA ICE klimatdatafiler baseras, som förklarat i 4.1 Tillvägagångssätt, på 

väderdata som sträcker sig mellan 12-25 år tillbaka i tiden. Detta kan vara en orsak som ligger 

till grund för varför resultatet skiljde sig från fjärrvärmestatistiken år 2016, då år 2016 var ett 

särskilt varmt år.  

I AB Bostadens statistik över fjärrvärmeanvändning visar resultatet för första kvartalet år 

2017 en ökning i fjärrvärmeanvändning med 41 procent i jämförelse med första kvartalet år 

2016 för fastigheten. Fjärrvärmebehovet år 2016, det simulerade fjärrvärmebehovet samt 

utfallet för år 2017 jämförs i Figur 20. 

 

 

Figur 20: Visar fjärrvärmebehovet som uppmättes år 2016, det simulerade fjärrvärmebehovet och utfallet för 

fjärrvärmeanvändningen år 2017. Y-axeln i figuren visar fjärrvärmebehovet angivet i kilowattimmar [kWh] och X-axeln 

visar aktuell månad. 

Den skillnad som återfinns mellan det simulerade uppvärmningsbehovet och det verkliga 

utfallet för perioden januari – mars år 2017 kan på samma sätt som för referenshuset till stor 

del förklaras av den variation i användning av tappvarmvatten och hushållsel som inte togs i 

hänsyn till i simuleringarna. 

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Å
rl

ig
t 

fj
är

rv
är

m
eb

eh
o

v 
[k

W
h

]

Månad

Fjärrvärmebehov efter renovering

Fjärrvärmeanv. 2016 [44 000 kWh] Simulerat uppvärmningsbehov [56 000 kWh]

Fjärrvärmeanv. 2017 [24 000 kWh]



- 39 - 

 

Min slutsats är att statistiken från år 2016 inte återspeglar uppvärmningsbehovet för ett typiskt 

år, uppvärmningsbehovet för ett typiskt år bör vara högre. Statistiken var dock användbar i 

syftet att vid simulering av byggnaden visa ungefär i vilken storlek som det simulerade 

fjärrvärmebehovet bör ligga. 

En annan orsak som kan ligga till grund för skillnaden i uppvärmningsbehov är hur den 

verkliga lufttätheten i konstruktionen skiljer sig från projekterad lufttäthet. Provtryckningar av 

konstruktionens lufttäthet som utfördes i två lägenheter på en annan byggnad i fastigheten 

efter renoveringen visade att konstruktionen blev mer lufttät än vad den var projekterad för. I 

de två provtryckningarna som utfördes, mättes lufttätheten i konstruktionen till 0,14 l/s,m2 

respektive 0,25 l/s,m2 vilket är lägre än den projekterade lufttätheten på 0,3 l/s,m2. 

I simuleringarna användes köldbryggornas inställningar för referensmodellen även för den 

renoverade modellen. Det är rimligt att anta att vid en omfattande renovering/ombyggnation 

som denna byggnad genomgått bör köldbryggornas förluster förändras då nya konstruktions- 

och monteringslösningar förbättrar konstruktionen. Jag valde trots detta att inte förändra 

inställningarna av köldbryggorna i IDA ICE eftersom jag inte hade något underlag för att 

bestämma i vilken utsträckning dessa kan ha påverkats av renoveringen. 

Resultatet av simuleringen anses med ovanstående felkällor i beaktande vara tillräckligt nära 

det verkliga värdet för att de olika simuleringsfallen skulle kunna genomföras och analyseras. 

 

6.4 Övrig resultatdiskussion 

Resultaten av simuleringarna visar att installationen av FTX-system var den 

renoveringsåtgärd som enskilt bidrog med den största energibesparingen. Om FTX-

installationen inte hade genomförts så hade det årliga fjärrvärmebehovet enligt simulering 

ökat till 109 000 kWh eller 136 kWh/m2 vilket är en ökning av byggnadens specifika 

energianvändning motsvarande 65 kWh/m2. En effektivisering av ventilationssystemet 

resulterade alltså i att byggnadens uppvärmningsbehov minskade med ca 48 procent, under 

förutsättningen att samtliga övriga renoveringsåtgärder utfördes. Då energibalansen för fall 7, 

se Figur 18, jämförs med byggnadens energibalans efter renovering, Figur 11, så kan 

slutsatsen dras att fjärrvärmebehovet ökat till följd av de ökade ventilationsförlusterna. 

Om byggnadens täthet inte hade förbättrats vid ombyggnationen hade fjärrvärmebehovet ökat 

med 22 000 kWh eller 28 kWh/m2, vilket visar att den ökade lufttätheten i byggnaden 

minskade uppvärmningsbehovet med ca 28 procent. Vid analys av energibalansen för detta 

fall (se Figur 17) syns det att transmissionsförluster och ventilationsförlusterna minskat 

samtidigt som förlusterna orsakad av infiltration har ökat. Minskningen av 

transmissionsförlusterna kan förklaras till följd av att temperaturen vid otätheter sjunker, där 

värmen läcker ut, vilket resulterar i att temperaturdifferensen och förlusterna minskar, se 

ekvation (2). Observera att transmissionsförlusterna som redovisas inte inkluderar 

transmission genom fönster. Ventilationsförlusterna minskar eftersom huset istället för att 

”andas” genom ventilationskanalerna, ”andas” genom klimatskalet. 

Vid det fall då det två ovanstående fallen kombineras, Fall 7 - Då byggnadens lufttäthet 

förblev oförändrad samt att ventilationssystem inte byttes till ett FTX-system, ökade 

fjärrvärmeanvändningen med 65 000 kWh eller 81 kWh/m2. Transmissionsförlusterna 

(exklusive fönster) står i detta fall för endast en fjärdedel av de totala förlusterna, 

ventilationsförluster och ofrivilliga ventilationsförluster står för resterande del. Resultatet 

stärker den hypotes att installation av FTX-systemet och förbättrad lufttäthet i byggnaden var 

det två åtgärderna som hade störst inverkan på byggnadens uppvärmningsbehov. 



- 40 - 

 

Då byggnaden simulerades som om fönsterbytet inte hade genomförts förändrades dess 

energibalans. Jämförs energibalanserna mellan Figur 13 och Figur 11 så syns det hur 

nettovärmeflödet genom fönstren förändrats från positivt till negativt. Detta innebär att den 

mängd värme som tillförs från solinstrålning genom fönstren är mindre än den mängd värme 

som flödar ut från byggnaden genom fönstren. Nettoresultatet av förlusterna och tillförseln 

visar att fjärrvärmebehov måste öka för att kompensera för värmeförlusterna genom fönstren, 

fjärrvärmebehovet ökade enligt simulering med 19 000 kWh eller 24 kWh/m2. 

Resultatet från simuleringarna av fall 2 - Om fasaden inte hade tilläggsisolerats invändigt och 

fall 3 - Då isoleringen på vindsplan inte hade bytts ut mot ny isolering visade på mycket små 

besparingar. För de två fallen ökade fjärrvärmeanvändningen med 3 000 respektive 4 000 

kWh eller 4 respektive 5 kWh/m2. Då varken av dessa inkluderades i simuleringen som visat i 

simulering av Fall 4 - Om varken invändig tilläggsisolering av ytterväggar eller byte av 

isolering på vindsplanet hade genomförts ökade fjärrvärmebehovet med 7 000 kWh, vilket 

motsvarar 9 kWh/m2. Trots att den energin som besparades till följd av tilläggsisolering av 

ytterväggar och vindsbjälklag var liten i förhållande till de övriga renoveringsåtgärderna börs 

det ta i beaktande att åtgärderna kunde utföras i samband med att ventilationssystemet 

byggdes om och att konstruktionen tätades. Detta minskar tidsåtgången och kostnaderna för 

arbetet. 

Resultaten av simuleringarna visar inte på exakta vinster av enskilda renoveringsåtgärder 

eftersom olika åtgärder påverkar varandra. Resultaten framhäver dock i vilka proportioner 

som de olika åtgärderna påverkade byggnadens uppvärmningsbehov. 
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7 Slutsatser 

Analysen av simuleringarna av denna bostad visar på att byggnadens uppvärmningsbehov 

sänktes från 160 kWh/m2 till 71 kWh/m2. Detta motsvarar en sänkning av byggnadens 

specifika energianvändning med 93 kWh/m2. Byggnadens fjärrvärmeanvändning sänktes till 

en nivå som är ca 30 procent lägre än den genomsnittliga användningen för flerbostadshus 

byggda perioden 2001-2010 i klimatzon 1 och 2, se 1 Inledning. Jämförs 

fjärrvärmeanvändningen mot flerbostadshus som är byggda under samma period som 

referenshuset, åren 1961-1970, använder AB Bostadens flerbostadshus ungefär hälften så 

mycket fjärrvärme. 

Vid energieffektivisering av byggnader rekommenderas AB Bostaden prioritera följande 

åtgärder enligt nedan, för byggnader med liknande förutsättningar: 

1. Installation av FTX - När man renoverar eller bygger om gamla byggnader bör fokus 

ligga på att ersätta befintligt ventilationssystem med ett FTX-system då 

uppvärmningsbehovet i de bästa fallen nästan kan halveras.  

2. Öka byggnadens lufttäthet - Om det krävs större ingrepp i byggnadens konstruktion 

för att exempelvis möjliggöra installation av ett FTX-system är det lämpligt att 

byggnadens konstruktion tätas i samband med ombyggnation. Den ökade tätheten ger 

upphov till att luften i större utsträckning omsätts av ventilationssystemet samtidigt 

som värmeförluster orsakade av infiltration minskas. Om en FTX finns installerad 

innebär detta också att mer värme kan tas till vara på via ventilationsaggregatets 

värmeväxlare. 

3. Byte av fönster – För denna byggnad innebar bytet från äldre 2-glasfönster till 

moderna 3-glasfönster att byggnadens specifika energianvändning kunde minskas med 

ca 24 kWh/m2. Vid fönsterbyte av denna karaktär visade resultatet på en 

energibesparing motsvarande ca 28 procent. 

4. Invändig tilläggsisolering – Motsvarade för byggnaden en energibesparing på 9 

kWh/m2 vid invändig tilläggsisolering med 28 respektive 45 mm mineralull av gavel- 

respektive utfackningsväggar. 

5. Byte av gammal isolering på vindsbjälklaget – Byte av isolering på vindsbjälklaget var 

den åtgärd som gav minst effekt ur energisynpunkt, åtgärden är dock enkel att 

genomföra och påverkar inte lägenheternas boyta. Förväntad energibesparingen, ca 5 

procent. 
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