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Sammanfattning 

I detta projekt har jag tittat på olika sorters energieffektiviseringsåtgärder man kan utföra på 

ett flerbostadshus i Bureå för att minska dess totala energianvändning samt att göra enklare 

ekonomisk kalkyl för de olika åtgärderna. Undersökningarna av åtgärderna har genomförts 

med hjälp av programvaran IDA ICE. Informationen av byggnaden och dess prestanda har 

erhållits av Skebo. Ifall data saknas har det antagits utifrån schablonvärden.  

De åtgärder som har undersökts och simulerats är: tilläggsisolering av ytterväggar i olika 

tjocklekar, tilläggsisolering utav vindbjälkslaget, byte av fönster från tvåglas till treglas och 

byte av ventilationssystem med värmeåtervinning. 

Resultaten av simuleringarna visar att en tilläggsisolering utav ytterväggarna ger en god 

besparing upp till 150 mm med 12 % besparing. Skebo efterfrågade mindre tjocklek på 

tilläggsisoleringen, därmed valdes 70 och 150 mm ut för användning i de kombinerade 

simuleringarna.  

I fallet då tvåglasfönster byts ut mot treglasfönster så sker en likvärdig besparing som när 150 

mm tilläggsisolering av ytterväggarna sker.  

Den största besparingen i energi är ett byte av ventilationssystem med värmeåtervinning och 

tätning av huset för att minska ofrivilligt luftläckage. Detta sparar 36 % av fjärrvärmen med 

enbart denna åtgärd. Kombineras FTX och tätning med ett fönsterbyte och tilläggsisolering av 

yttervägg kan fjärrvärmeanvändningen minskas med upp till 57 %. 

Den minsta besparingen är tilläggsisolering utav vindbjälkslaget, en minskning med 2 %. 

Detta är på grund av att det redan är bra nog och inga större förbättringar kan ske. 

Ekonomiska kalkylens resultat visar att alla åtgärder har högre livscykelkostnad än 

referensfallet. Särskilt dyrt blir det att kombinera ett byte av ventilationssystem med 

fönsterbyte och tilläggsisolering. 
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Energy audit of an apartment block in Bureå 

Abstract 
In this thesis, I’ve investigated different energy efficient measures that can be done on a 

multifamily home in Bureå to reduce the total amount of energy used and perform a simpler 

economic calculation of the different measures. The investigation has been completed with 

the help of the software IDA ICE. Information about the building and its performance have 

been collected from Skebo. Data that is missing has been assumed to standard values. 

The different measures that have been investigated and simulated are: additional insulation on 

outside walls in different thicknesses, additional insulation on the attic floor, exchanging the 

double pane window to three pane windows, and installing a ventilation system with heat 

recovery. 

The results of the simulations reveal that additional insulation on the outer walls provide a 

decent reduction of energy up to 150 mm, which gives us a 12 % reduction. Skebo requested 

slightly less thickness to be used, therefore 70 mm has also been simulated in the case of 

combined measures. 

When the double pane windows are exchanged to three pane windows the effect is equal to 

the 150 mm additional insulation of the outer wall, giving a similar reduction in energy used. 

The largest reduction in energy is a change of ventilation system with heat recovery and 

increasing the air tightness of the building to reduce the amount of involuntary leakage of air. 

This measure reduce the district heating with 36 % alone. If ventilation system with heat 

recovery and increased air tightness is combined with the two other measures window change 

and additional insulation of the outer wall, the district heating is reduced up to 57 % 

The smallest reduction in energy is additional insulation of the attic floor, a reduction of 2 %. 

This is because of its already well insulated state and no big improvements can be made. 

The result of the economic calculation shows that all measures have a higher life cycle cost 

than the reference case. Particularly expensive is the combination of change of ventilation 

system, window change and additional insulation on the outer walls.    
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1 Inledning 

Under detta kapitel beskrivs bakgrunden till varför projektet genomförs samt de mål 

som skall uppnås. 

1.1 Bakgrund 
Europa 2020 är en tioårsstrategi för tillväxt och jobb. EU har enats om 5 övergripande 

mål där klimat och energi är ett av målen. Inom klimat och energimålet är det bestämt 

att utsläppen av växthusgaser ska minska med 20 % jämfört med 1990. Detta skall vara 

30 % om alla länder bidrar till minskning. Man skall även ha ökat förnybara 

energikällor till 20 % av den slutliga energikonsumtionen. Och till sist så skall 

energieffektiviteten öka med 20 % [1]. 

Sverige har utöver dessa satt hårdare nationella mål för Europa 2020. Inom klimat- och 

energiområdet har mål fastställts sedan tidigare [2]. Dessa är: 

• Minska utsläpp av växthusgaser med 17 % 2020 jämfört med 2005 

• 40 % lägre utsläpp år 2020 än 1990 

• Andelen förnybar energi ska öka till 49 % år 2020. Minst 50 % av den totala 

energianvändningen år 2020. 

• Inom energieffektivitet har ett mål satts till att energiintensiteten skall minska 

med 20 % till år 2020 jämfört med 2008, vilket är ett förhållande mellan totala 

energianvändningen och bruttonationalprodukten (BNP) 

År 2009 beslutade Sveriges riksdag två mål för effektivare energianvändning. Ett av 

målen var satt till 2020 och är beskrivet ovan som energiintensiteten skall minska med 

20 %. Det andra målet är satt till 2016 och skall åstadkomma en energibesparing med 9 

% av årliga genomsnittet 2001-2005, vilket motsvarar 33 TWh. Styrmedel för att 

uppfylla dessa mål är energiskatt, koldioxidskatt och utsläppshandel via elcertifikat. 

Förutom detta skall även år 2021 alla nya byggnader vara ”nära-nollenergibyggnader”. 

För offentliga byggnader skall kraven gälla redan från 2019 [3]. 

Utöver dessa mål har Sverige antagit 16 stycken miljömål. Dessa miljömål ger en 

struktur för det miljöarbete Sverige bedriver. Miljömålen har till syfte att uppnå en 

hållbar utveckling på lång sikt för miljön [4]. Exempel på miljömålen är: 

• Begränsad klimatpåverkan 

• Frisk luft 

• Levande skogar 

Dessa mål och strategier visar på att energin i samhället behöver utnyttjas på ett smart 

och effektivt sätt. På grund av detta så är det intressant att utföra 

energieffektiviseringsåtgärder på bostäder och liknande byggnader. År 2014 så stod 

bostäder och service m.m. för 140 TWh av totalt 368 TWh, vilket motsvarar nästan 40 

% av den totala energianvändningen [5]. 

Boverket har bestämt byggregler för nybyggnationer inom Sverige. Dessa byggregler, 

även kallat BBR, innehåller föreskrifter och allmänna råd om till exempel 

energihushållning för bostäder och lokaler. Dessa finns samlade i BBR 24 [6]. Denna 
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beskriver hur bostäder och lokaler skall vara utformade för att högst uppgå till olika 

värden beroende på några olika faktorer. Dessa faktorer är vilken klimatzon de ligger 

inom, vilket uppvärmningssätt byggnaden har och vilken typ av bostad eller lokal det är. 

Sverige är indelat i fyra stycken klimatzoner enligt BBR 22 [6]. De fyra zonerna är 

utformade efter hur klimatet i är de olika delarna av landet, och gör att kravnivåerna blir 

bättre anpassade för de olika förutsättningarna. Då Skellefteå befinner sig inom zon ett 

så är det den relevanta zonens krav.  

Sedan baseras kraven på vilken typ av uppvärmningssätt byggnaden har, där de delas i 

eluppvärmda byggnader eller uppvärmningssätt annat än el, till exempel fjärrvärme, 

pellets, ved eller olja.  

Till sist delas kraven in på vilken typ av bostad det är, småhus eller flerbostadshus samt 

om den tempererade arean är mindre än 50 m2. Lokaler är indelade på samma sätt.  

Detta projekt utförs åt Skellefteå Bostäder. Skebo är ett kommunalt bostadsbolag i 

Skellefteå och hand om ungefär 5500 lägenheter runtom i Skellefteå kommun. 

Handledare på Skebo är Patrik Sundberg.  

Skebo står inför en stamrenovering på ett flerbostadshus beläget i Bureå. Jag kontaktade 

Skebo i syftet att hitta ett examensarbete. Skebo presenterade då alternativet att ett äldre 

flerbostadshus behövde renoveras, och undrade då vilka sorters 

energieffektiviseringsåtgärder som kan vara nyttiga att utföra i samband med 

renoveringen. 

För att sänka energianvändningen inom bostadssektorn har Boverket tillsammans med 

Energimyndigheten tagit fram en ”nationell strategi för energieffektiviserande 

renovering” [7].  

Inom denna strategi har utredningar gjorts, så kallade ”Halvera mera” och ”BETSI” för 

att komma fram till energieffektiviseringsåtgärder i samband med renovation. I 

förstudien ”Halvera mera” kom de fram till att de vanligaste åtgärderna är att byta 

fönster, tilläggsisolering utav vind och fasad, byte av termostatventiler eller injustering 

av värmesystemet samt att installera frånluftsvärmepump (FVP) eller ventilation med 

värmeåtervinning (FTX) [7] [8]. 

Det beräknades även ett medelvärde av de olika energibesparingarna som blev av 

åtgärderna under ett år. Dessa redovisas i Tabell 1. 

Tabell 1: Medelvärdet av de olika åtgärdernas energibesparing under ett år [8]. 

Åtgärd 
Energibesparing 

(kWh/kvm, år) 

FVP 37 

FTX 31 

Fönster 16 

Värmesystem 11 

Fasad 10 

VA-åtgärder 8 

Tak 6 

Belysning 2 
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BETSI var en statistisk undersökning som gjordes av Boverket. I denna har det 

beräknats energibalanser på 1384 bostadshus samt 160 stycken lokaler. Därefter 

analyserades vilka åtgärder som skulle vara möjliga att genomföra för att minska 

energianvändningen samt undersöka åtgärdernas kostnad [7]. Denna visade att 

injustering av värmesystem var en åtgärd som alltid förekom. Förutom denna var 

installation av snålspolande varmvattenarmatur, FTX och fönsteråtgärder vanligt 

förekommande. Fasad och vindsbjälklag åtgärder förekom i mindre frekvens [7]. 

För att hjälpa att fler bostäder renoveras och energieffektiviseras har regeringen infört 

olika stöd och bidrag som kan sökas. Dessa skall stimulera att fler energieffektiviserings 

och renoveringsprojekt genomförs [9]. 

I en energieffektiviserings-studie utförd av IVA (Ingenjörsvetenskapsakademien) år 

2009 bedöms det att det finns potential att utföra energieffektiviseringsåtgärder i 

bebyggelsen som skulle leda till en energibesparing med upp till 41 TWh till år 2020. 

Tyvärr anses realiteten för att denna besparing skall kunna uppnås som låg, då dagens 

styrmedel inte möjliggör att åtgärderna utförs. Med styrmedel menas t.ex. skatter och 

bidrag. Med dagens styrmedel anses det att det finns potential för energibesparing upp 

till 6 TWh i bebyggelse-sektorn. Skulle styrmedlen förbättras så att fler åtgärder blir 

genomförda finns det stor potential för att förbättra energianvändningen i 

byggnadssektorn [10]. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta projekt är att undersöka olika energieffektiviseringsåtgärder man kan 

utföra på en fastighet för att minska dess totala energianvändning. Ta fram olika sorters 

åtgärder och därefter jämföra dessa med varandra utifrån vilka energibesparingar dessa 

åtgärder ger. Åtgärderna kommer att simuleras via programmet IDA ICE. 

Även kolla på investeringskostnaderna och undersöka vilka åtgärder som är ekonomiskt 

försvarbara genom en LCC-analys. 

1.3 Målsättning 
När projektet är genomfört skall man kunna se vilka åtgärder som är lämpliga att utföra 

ur energisynpunkt och ekonomiskt. Man skall även kunna jämföra skillnaden mellan de 

olika åtgärderna och vilken energibesparing de gett. 

1.5 Avgränsning 
Projektet avgränsas till endast fastigheten och omkringliggande fastigheter bortses. 

Skorstenen i byggnaden förbises. 

I de fall data saknas så används schablonvärden utifrån givna standarder, till exempel 

som från BBR eller SVEBY.  

Ekonomiskt så görs en enklare kalkyl med hjälp av Livscykelkostnad-metoden. 

Tar ej någon hänsyn till fuktproblem som kan uppstå.  
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2 Beskrivning av byggnaden. 

Här presenteras byggnadens historia och uppbyggnad. 

2.1 Byggnadens historia 
Fastigheten är ett tvåplans flerfamiljsbostadshus med tolv lägenheter samt en källare 

med lokal. Uppgår till ungefär 683 m2 totalt i BOA (boarea) plus LOA (lokalarea). 

Fastigheten är byggd 1965 och är placerad på Norra Ågatan 4A-C i Bureå. 

Fastigheten består egentligen utav två sammansatta kroppar där den ena är något 

förskjuten från den andra.  

År 1982 genomfördes en tilläggsisolering utav vindsbjälkslag med mineralull och 

kutterspån. 

2.1 Byggnadens konstruktion 
Fastigheten har en betongstomme som vilar på en grund av 100 mm betong och ett 

dräneringslager på 150 mm. Ytterväggarna är bestående utav 300 mm lättbetong med 

ädelspritputs på utsidan. Fastigheten har en kallvind som är isolerad mot golvet, där 

vindbjälkslaget består utav 400 mm kutterspån, 150 mm mineralull och 160mm betong.  

Yttertaket i sig är ett tegeltak i form av sadeltak. Består av betongtaktegel, tegelläkt, 

råspont och högben. 

Fastigheten består av två stycken trerumslägenheter, sex stycken tvårumslägenheter och 

fyra stycken enrumslägenheter. Varje lägenhet har eget kök och badrum samt hall och 

klädkammare. Utöver detta har varje lägenhet en egen mindre balkong mot väst.  

Källaren består utav förråd, cykelförråd, en samlingslokal som kan bokas, tvättstuga 

med torkrum och stryk- och mangelrum, matkällare och ett gammalt pannrum som 

numera in huserar fjärrvärmeanläggning för fastigheten. Finns även el central och 

soprum. 

Fastigheten har totalt tre stycken trapphus, där varje trapphus ansluter till två lägenheter 

per våning. Trapphuset går även ner till källaren. Entréerna till trapphusen är av 

aluminium med ett tvåglasfönster i sig.  

Runtom fastigheten sitter det 80 stycken fönster för ljusinsläpp vilket resulterar i att 

cirka 7 % av omslutningsarean är fönster. Varje lägenhet har förutom balkong minst tre 

stycken fönster. Även källaren har flertalet fönster mot västra sidan. Fönsterna är idag 

av typen tvåglasfönster med träkarmar runtomkring.  

Ventilationen i byggnaden sköts av ett frånluftsventilationssystem, vilket innebär att 

tilluft i byggnaden tillkommer via otätheter och ventilationshål i de olika lägenheterna. 

Frånluften sugs ut med hjälp av en fläkt och frånluftsdon i varje lägenhet. 

I bilaga A finnes ytterligare beskrivning av byggnaden. 

Ritningar över fastighetens konstruktion kan ses i bilaga B.  
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3 Teori 

Under detta kapitel presenteras den teori och de ekvationer som används för att ge ett 

resultat. 

3.1 Värmeöverföring i byggnader 
Vid temperaturskillnader så orsakar det en energiutjämning via transport av energin så 

att temperaturskillnaden utjämnas. 

Total värmeförlust i byggnader kan beskrivas genom ekvationer. Se ekvation (1) [11]. 

�̇�𝑡𝑜𝑡 = �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 + �̇�𝑜𝑣 = 𝐹𝑡𝑜𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)   (1) 

Där �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 är transmissionsförluster och beskrivs av ekvation (2) på nästa sida, �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 är 

ventilationsförluster i byggnaden och beskrivs av ekvation (3). �̇�𝑜𝑣 är värmeförluster på 

grund av ofrivillig ventilation som beskrivs utav ekvation (4). 𝐹𝑡𝑜𝑡 är total 

värmeförlustfaktor. 

Värmeöverföring sker via värmeenergi som på grund av temperaturskillnader 

transporteras mellan olika kroppar. Värmeöverföring kan ske på tre olika sätt som 

redovisas nedan.  

3.1.1 Konvektion (Strömning) 

Konvektion är ett annat ord för medbringande. Då värmeöverföring sker via konvektion 

innebär det att en fluid (som vätska eller gas) som strömmar förbi en yta bortför värme 

från en varmare yta, eller tillför värme till en kallare yta. 

I detta sammanhang är oftast luft det värmeöverförande mediet t.ex. vid fönster eller i 

gränsskikt vid väggar, tak, golv och luftspalter [12]. 

3.1.2 Ledning (Konduktion) 

Värmeledning i en fast och ogenomskinlig kropp innebär att värmeöverföring sker utan 

att några partiklar flyttas från en plats till en annan. Värmeledningen beror därmed på 

överföring av energi emellan närliggande molekyler [12]. 

3.1.3 Strålning  

Värmeöverföring via strålning sker på grund av att alla kroppar emitterar och absorberar 

termisk strålning. Den termiska strålningen är en form av elektromagnetisk 

energistrålning som bär på värmeenergi [12]. 

3.2 Transmissionsförluster och U-värde 
Den totala mängden energi vilket behövs tillföra en byggnad för att hålla ett behagligt 

inomhusklimat beror till största del på transmissionsförluster genom golv, tak, väggar, 

fönster och tak. Det sker även värmeförluster genom ventilationsförluster och läckage 

genom otätheter i byggnader. 

Transmissionsförlusterna kan genom att öka värmeisoleringen i de olika delarna 

minskas. På samma sätt så används begreppet värmegenomgångskoefficient, även kallat 

U-värde. U-värdet definieras som ”den värmemängd som per tidsenhet passerar genom 

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

konstruktionen är en grad” [12]. Det vill säga att desto lägre U-värde desto lägre 
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transmissionsförluster. För att sänka U-värdet kan t.ex. tilläggsisolera (öka 

värmeisoleringen). U-värdet kallades förut ofta för K-värde. 

Ekvationen för transmissionsförluster ses här i ekvation (2) [11]. 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑚 ∙ 𝐴𝑜𝑚 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) (2) 

Där 𝑈𝑚 är genomsnittligt U-värde [𝑊/(𝑚2 ∙ 𝐾)] och 𝐴𝑜𝑚 är den omslutande arean 

[𝑚2]. 𝑇𝑖𝑛 samt 𝑇𝑢𝑡 är temperaturskillnaden mellan inne och ute. 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 är specifik 

värmeförlustfaktor för transmission. 

3.3 Ventilation 
Ventilationen är byggnadens sätt att andas. Dess huvuduppgift är att transportera bort 

gammal luft med föroreningar samt att tillföra frisk luft. Däremot är det viktigt att 

komfortkrav uppfylls för att det skall vara behagligt att vistas inom byggnaden. Därför 

ställs det krav på inomhusklimatet som består av fyra tekniska klimat [13]: 

• Luftkvalitet 

• Termiskt klimat 

• Akustiskt klimat 

• Visuellt klimat 

Där luftkvalitet innebär hur mycket föroreningar det är i luften. Termiskt klimat innebär 

hur temperaturen upplevs dels på grund av temperaturen i luften, men även på grund av 

drag och strålning. Akustiskt klimat är till exempel hur mycket det väsnas från fläktar 

och ventilationsdon, men även hur annat ljud tillkommer. Det visuella klimatet är hur 

rummen upplevs i olika ljus och dess färger [14].  

Det är även viktigt att ventilationssystemet skapar ett mindre undertryck i byggnaden. 

Detta minskar risken för att fukt orsakar mögel- och rötskador genom att fukten 

förhindras ta sig ut i väggar, fönster och upp på vinden [15].  

Ventilationen är även viktigt ur ett energiperspektiv, som tidigare nämnt så sker 

värmeförluster i en byggnad bland annat via ventilation och läckage. Läckage ses som 

otätheter där kall luft kommer in och som behöver värmas upp. Det sker även 

värmeförluster från den ventilerade luften, då det är uppvärmd luft som skickas ut. 

Energin i den varma luften går inte utnyttja maximalt i dessa fall.  

Ekvationen för hur ventilationsförluster räknas ut visas genom ekvation (3) [11]. 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) = 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)    (3) 

Där 𝜌 är luftens densitet [𝑘𝑔/𝑚3],𝑐𝑝 är den specifika värmekapaciteten [𝐽/(𝑘𝑔 ∙ 𝐾)] 

och �̇� är volymflödet [𝑚3/𝑠]. 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 är specifik värmeförlustfaktor för ventilation. 

I fall en värmeväxlare används för att värma den inkommande uteluften byts ekvation 

(3) ut mot ekvation (4) [11]. 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙ (1 − 𝜂) ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) = 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ (1 − 𝜂) ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)   (4) 

Där 𝜂 är värmeväxlarens temperaturverkningsgrad.  
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Ekvationen för värmeförluster p.g.a. ofrivillig ventilation ses i ekvation (5) [11]. 

�̇�𝑜𝑣 = 𝜌 ∙ 𝑐𝑝 ∙ �̇�𝑜𝑣 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) = 𝐹𝑜𝑣 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)   (5) 

Där 𝐹𝑜𝑣 är den specifika värmeförlustfaktorn för ofrivillig ventilation. 

3.3.1 Frånluftsventilation  

I byggnader med mer isolering och som är bättre tätade blir självdragsventilation dåligt, 

därför började man nyttja Frånluftsventilation (F). Detta är ett ventilationssystem som är 

populärt p.g.a. dess billiga kostnad och enkla installation. Systemet fungerar genom att 

en fläkt suger ut luften via frånluftsdon som t.ex. köksfläkten. Tilluft kommer in via 

läckage och ventilationsöppningar i byggnaden. 

Figur 1 nedan visar hur ett fläktstyrt frånluftsventilationssystem kan fungera.  

 

Figur 1: Illustration över frånluftsventilation [16] 

3.3.2 Från och tilluftsventilation med värmeväxlare 

För att utnyttja energin maximalt i frånluften skall det finnas ett återvinningssystem, och 

det kallas då Från- och Tilluftsventilationssystem med värmeväxlare, förkortat (FTX). 

Detta kräver att huset är så tätt som möjligt då läckage inte möjliggör att luften 

värmeväxlas. Systemet kräver även att det finns tilluftskanaler och don för att luft skall 

tas in i byggnaden.  

Systemet fungerar genom att den varma luften i frånluften när den skall lämna 

byggnaden passerar en värmeväxlare, ofta av typen rotationsvärmeväxlare. I 

värmeväxlaren avges energin från den varma luften till den kalla, vilket gör att den kalla 

tilluften inte behövs värmas upp lika mycket när den väl är inne i byggnaden, vilket gör 

att värmebehovet kan minskas. Figur 2 nedan visar principen för FTX-ventilation. FTX-

system idag räknas med att ha en verkningsgrad på cirka 60-90 % beroende på vilken 

typ av värmeväxlare används (roterande- eller plattvärmeväxlare). Vanligtvis kan det 

räkna med en verkningsgrad kring 80 % [17] 
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Figur 2: Illustration över hur ett FTX ventilationssystem kan fungera. [16]  

3.4 Varmvatten 
Beräkning av energibehovet för att värma tappvarmvatten är schablonmässigt enligt 

ekvationen nedan [11]. 

𝐸𝑣𝑣 [
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
] = 5 ∙ 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙ä𝑔𝑒𝑛ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 + 0,015 ∙ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 (6) 

För att bestämma energibehovet över ett år multipliceras ekvation (6) med 365,25 dagar 

enligt ekvation (7) 

𝐸𝑣𝑣 [
𝑘𝑊ℎ

𝑑𝑦𝑔𝑛
] ∙ 365,25 =  𝐸𝑣𝑣,𝑡𝑜𝑡 [

𝑘𝑊ℎ

å𝑟
]  (7) 

En annan metod är att anta att att varmvattenanvändningen är 800 kWh/år och person 

utifall sparsam användning och 2000 kWh/år och person med hög användning. Ett 

medelvärde av detta ger cirka 1500 kWh/år och person.  

Andelen energi som går åt till uppvärmning av varmvatten ligger på cirka 20-30 % av 

totala uppvärmningsenergin [11] [18]. 

3.5 Ekonomiberäkningar 
För att räkna ut om de åtgärder som skall undersökas är ekonomiskt positiva används 

LCC-metoden. LCC står för Life Cycle Cost och betyder livscykelkostnad, det vill säga 

hur kostnaden för en anläggning ser ut under hela dess livslängd. LCC passar bra att 

använda på anläggningar som saknar intäkter, till exempel värmesystem eller 

ventilationssystem till hus [11]. 

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 +  𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 − 𝑅𝑁  (8) 

Där G står för grundinvesteringen eller anskaffningsvärdet, 𝐾𝑁 är nuvärdet av alla 

kostnader under livslängden, 𝐼𝑁 är nuvärdet av eventuella intäkter och 𝑅𝑁 står för 

nuvärdet av anläggningens eventuella restvärde. 

För att använda 𝐾𝑁 används nusummefaktorn enligt ekvation (9) 

𝑓𝑁 ∙ 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛   (9) 

Där 𝑓𝑁 beskrivs av ekvation (10) 

𝑓𝑁 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
    (10) 

Där r är kalkylränta och n är investeringens ekonomiska livslängd. 
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För att använda 𝐼𝑁 och 𝑅𝑁 används nuvärdet enligt ekvation (11) och (12). Dessa kan 

även användas för att ta fram nuvärdet av en framtida kostnad. 

𝐼𝑁 = (1 + 𝑟)−𝑛 ∙ 𝐼𝑜   (11) 

𝑅𝑁 = (1 + 𝑟)−𝑛 ∙ 𝑅𝑜    (12) 

Där r är kalkylräntan och n är ekonomiska livslängden. 𝑅𝑜 är antal kronor som 

anläggningen bedöms vara värd efter den ekonomiska livslängden [11]. 𝐼𝑜 är antal 

kronor som intäkterna bedöms vara värda efter den ekonomiska livslängden.  

För att räkna ut fjärrvärmekostnaden har priser tagits från Skellefteå kraft [19]. 

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 ∙ 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑟𝑖𝑠  (13) 

Ekvationen beskriver energikostnaden. Där fjärrvärmeeffekt är effekten av 

fjärrvärmeanvändningen i kWh och fjärrvärmepriset är priset för fjärrvärmen i öre/kWh. 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒 +  
𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑗ä𝑟𝑟𝑣ä𝑟𝑚𝑒

2
 (14) 

Där total kostnad är energikostnaden plus effektkostnaden tillsammans. Effektkostnaden 

har antagits till hälften av energikostnaden.  
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4 Metod 

Under detta kapitel beskriva hur projektet har genomförts samt vilka antaganden som 

använts. 

4.1 Tillvägagångssätt 
Arbetet började med att samla in data och ritningar av Skebo. Möte hölls och därigenom 

erhölls tillgång till ritningar via ibinder. Ibinder är en digital pärm där Skebo har bland 

annat skannat in ritningar till PDF-format. Därmed kunde ritningar enkelt avläsas och 

förstås vid en dator. Även fastighetens fjärrvärmeanvändning och el-användning har 

erhållits av Skebo. Data från Skebo sträcker sig över åren 2014 till 2016 med månadsvis 

användning. Förutom detta har även en energideklaration gjorts under år 2008 på 

fastigheten, denna har tagits del utav, denna går att se i bilaga C. 

Efter tillgång till ritningar hade erhållits och studerats användes dessa för att bygga upp 

en modell för simulering och beräkningar i IDA ICE. När modellen blivit färdigbyggd 

utfördes simuleringar av olika åtgärder med hjälp av IDA ICE och därefter 

sammanställdes resultaten för att kunna jämföras. En beskrivning av hur byggnaden är 

uppbyggd går att se i kapitel 2: Byggnadsbeskrivning samt bilaga A.  

Det görs även en enklare ekonomisk analys med hjälp av resultaten för att se de olika 

åtgärdernas livscykelkostnad. Här nedanför förklaras programvaran IDA ICE för att få 

en enklare förståelse för hur det fungerar i praktiken. 

4.2 IDA ICE 
IDA ICE är ett verktyg som kan simulera en byggnads olika system för att visa på 

energiprestanda och klimatkomfort. Programmet är väldigt användbart på grund av dess 

förmåga att kunna ändra variabler i fastighetens uppbyggnad när energiberäkningar 

skall genomföras. Variabler som kan förändras är till exempel: golv, väggar och takets 

uppbyggnad och dess totala U-värden, fönster och till och med byggnadens 

ventilationssystem.  

4.2.1 Generell översikt 

Det första som visas i IDA ICE är general-fliken. Denna sida är överskådlig och det är 

därifrån de flesta inställningar som inte är zon specifika hittas. Härifrån ställs det in 

vilken klimatfil som skall användas, i detta fall användes Umeå då data från Skellefteå 

inte fanns. Härifrån kan man även ställa in vilken sorts ventilation som skall användas, i 

detta fall skall huset ha ett frånluftsventilationssystem vilket innebär en del justerande. 

Det är även härifrån det hittas andra inställningar som defaults och köldbryggor. 

Figur 3 nedan visar hur det ser ut i den överskådliga generella fliken. 
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Figur 3: Bild över general-fliken i IDA ICE. Härifrån kan inställningar som är kritiska för simuleringarna hittas. 

 

Under ”Site shading and orientation” så kan det ställas in byggnadens orientering, det 

vill säga vilken riktning modellen skall stå åt, detta påverkar hur mycket solinstrålning 

och därmed gratisenergi modellen får. Fastigheten står med långsidan mot väst och öst, 

kortsidor mot nord och syd. 

Under ”Ground properties” justeras markens egenskaper, det vill egentligen säga dess 

olika lager och totala U-värde.  

Vid ”Infiltration” ställs det in hur mycket luftläckage modellen har. I detta fall har ett 

värde på 0.2 ACH (Air Changes per Hour, på svenska omsättningar per timme) valts. 

”Pressure coefficents” bestämmer hur vinden påverkar byggnaden, i detta fall har det 

förvalda ”semi-exposed” alternativet valts. 

Under ”Extra energy and losses” väljs varmvattenanvändningen samt 

distributionssystemets förluster. För att bestämma hur mycket varmvatten det används 

under ett år har det räknats ut med schablonvärden för att värma tappvarmvatten enligt 

ekvation (7). Värmeförlusterna på ledningar har satts till ”typiska”. Värden går att se i 

Figur 4. 
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Figur 4: Bild som redovisar varmvattenanvändning samt distributionsförluster 

Defaults inställningarna är därifrån man ställer in byggnadens klimatskal och dess 

uppbyggnad, vad som finns inuti de olika skalen. Förutom väggar och takkonstruktion 

kan det även välja vilka sorters fönster och dörrar det är. Under defaults kan det även 

ställas in vilken typ av uppvärmning, kylning och varmvatten det är. Valen står mellan 

elektrisk, bränsle eller fjärrvärme, och du kan även själv ställa in COP-värdet 

(Coefficent of Performance, en typ av verkningsgrad) [11]. De yttre klimatskalen har 

ställts in enligt de ritningar och byggbeskrivningar som funnits. 

4.2.2 Köldbryggor 

Under ”Thermal bridges” justeras modellens köldbryggor, i detta fall har det antagits att 

köldbryggorna är dåliga då det är ett äldre hus med en icke-enhetlig konstruktion vilket 

ger upphov till mer hörn. Figur 5 nedan visar hur de olika inställningarna justerats samt 

de värden som använts. 
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Figur 5: Bild över köldbryggor-inställningarna i IDA ICE 

4.2.3 Modellen  

För att konstruera en modell i IDA ICE behövs det placera ut två saker, en 

byggnadskropp och sedan fylla ut denna med en eller flera zoner som agerar som ett 

rum, flera rum eller hela lägenheter eller våningar. Byggnadskroppen definierar vart de 

yttreklimatskalet, såsom ytterväggar och tak, skall vara medan zonerna definierar 

uppbyggnaden inuti. Figur 6 visar detta arbetets två byggnadskroppar med de olika 

zonerna per lägenhet inuti. 

 

Figur 6: Bild som visar hur modellens zoner ser ut i IDA ICE 
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När modellen är uppbyggd via byggnadskropp och vanliga zoner användes IDA ICE för 

att se hur denna ser ut i 3D. Detta är väldigt användbart för att få en känsla för hur det 

kan se ut i verkligheten och för att kunna jämför med den eventuella verkliga 

byggnaden. Figur 7 visar hur modellen när den var komplett ser ut.  

 

Figur 7: Bild över hur en modell kan se ut i IDA ICE 

4.2.4 Zon inställningar 

Då zonerna placerats ut inom byggnadskroppen ställs det in flertalet av zon-specifika 

inställningar. Några av dessa inställningar som är viktiga är till exempel antalet personer 

i zonen, den elektriska utrustningen, ljuskällor och zonens luftflöde. 

Utöver detta kan det även bestämmas olika scheman när apparater skall vara aktiverade 

och inte och hur stor effekt det är på utrustningen samt antal. Figur 8 visar alla zoner 

överskådligt med deras specifika inställningar. Här används schablonvärden som cirka 

30 kWh/m2 för elektrisk utrustning, 0,35 L/s, m2 frånluftsventilation från Sveby och 

BBR:s krav för bostäder [20]. 

 

Figur 8: Bild som visar de olika zonerna och dess inställningar 

4.3 Antaganden 
För att simulera byggnaden krävs viss indata i IDA ICE. I specifika fall finns ingen 

indata eller saknas på annat sätt. I dessa fall antags det värdet utifrån schablonmässiga 

värden eller liknande. Här nedan förs en sammanställning av olika antaganden.  
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• Ventilationskrav på 0,35 l/s, m2 från BBR [6]. 

• Elanvändning på 30 kWh/m2från Sveby [20] . 

• Energianvändning för värmning av tappvarmvatten från ekvation (7) [11]. 

• De tvåglasfönster som sitter på byggnaden har ett U-värde på 2,9 W/m2℃. 

• Det bor 2 personer i varje lägenhet och temperaturen är 20 grader. 

• Källarna och trapphusens temperatur antas till 17 grader. 

• Klimatfilen i IDA ICE antogs till Umeå trots att byggnaden ligger i Bureå. 

• Byggnadens luftläckage genom klimatskal antas till 0,2 omsättningar per timme. 

• Köldbryggorna ställdes in enligt Figur 5. 

• Roterandevärmeväxlare verkningsgrad ligger på 80 % vid användning. 

• 70 % av energin som går används i ljus och elektriskutrustning går ut i form av 

värme 

• 60 % av energin från inneboende avges i form av värme 

• I den ekonomiska kalkylen antogs en kalkylränta till 4 %, en ekonomisk 

livslängd på 30 år samt att det sker underhåll varje år och ett större underhåll 

vart 10 år. 

• Det totala fjärrvärmepriset har antagits till det givna värdet för Bureå av 

Skellefteå Kraft och effektkostnaden till hälften av den rörliga kostnaden. 

4.4 Åtgärder som skall undersökas 
När modellen blivit färdigbyggd och simuleringar gjorts undersöks dessa och jämförs 

med det data som erhållits. Utifrån de resultat som simuleringen gett kan det krävas att 

utföra mindre justeringar och åtgärder i modellen och dess olika inställningar för att få 

ett resultat som kan anses ligga i närheten av det verkliga huset. När resultatet av det 

simulerade huset är inom cirka 10 % anses att modellen ligger inom felmarginalen och 

den kan användas som ett referenshus för att undersöka olika åtgärder på.  

4.4.1 Tilläggsisolera väggar 

Första åtgärden som är intressant att kolla på är att tilläggisolera ytterväggarna. I detta 

fall undersöks fem stycken olika tjocklekar: 50, 70, 100, 150 och 200 mm mineralull. 

Den befintliga ytterväggen som består av 300 mm lättbetong har ett U-värde på 0,460 

W/m2℃, med 70 mm tilläggsisolering blir den 0,241 W/m2℃. För 150 mm 

tilläggsisolering blir U-värdet 0,157 W/m2℃. 

Energibesparingen av de olika tjocklekarna på tilläggsisoleringarna kommer jämföras 

för att se vilken som bör användas i samband med de övriga åtgärderna. 

4.4.2 Tilläggsisolera vindsbjälklaget 

Referenshuset har sedan tidigare fått vindbjälklaget tilläggsisolerat. Därmed blir denna 

åtgärd mindre i skala, där 300 mm av kutterspånet togs bort och ersattes av 250 mm 

extra mineralull för ett bättre U-värde. Med ursprungliga tilläggsisoleringen var U-

värdet 0,137 W/m2℃. Efter nya tilläggsisoleringen görs blir U-värdet 0,083 W/m2℃. 

4.4.3 Fönsterbyte 

För nuvarande sitter det 80 stycken tvåglasfönster, vilket utgör cirka 7 % av 

omslutningsarean, med ett U-värde på 2.9 W/m2℃. Detta förbättras via ersättning av 

fönster med treglasfönster som har ett U-värde på 1.1 W/m2℃.  
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Simuleringar har körts med bara fönsterbyte som åtgärd för att se dess maximala vinst i 

energi, sedan i kombinationer med andra åtgärder för att se dess totala 

energianvändning. 

4.4.4 Byte till ventilationssystem med värmeåtervinning, FTX 

Då fastigheten idag har ett ventilationssystem med enbart frånluft utan någon 

värmeåtervinning är en av åtgärderna att simulera med ett Från och Tilluftsventilation 

med värmeväxling. I denna åtgärd har simuleringar utförts först med enbart FTX och 

förbättrad tätning (mindre luftläckage). Med förbättrad tätning menas att det antagna 

luftomsättningsvärdet halveras från 0,2 till 0,1. Detta är uppnåbart om kraftiga åtgärder 

utförs för att täta och minska ofrivilligt luftläckage. Sedan har denna åtgärd kombinerats 

med andra åtgärder för att se totala förbättringar. 

4.5 Ekonomiska beräkningar 
För att räkna ut ekonomi har LCC-metoden använts.  

En prislista av de olika åtgärderna mottogs av Skebo, där kostnaden för vad det skulle 

kosta att byta ut fönster, tilläggsisolera och installera värmeåtervinning i 

ventilationssystemet beräknats. Dessa priser får dock enbart anses uppskattningsbara då 

de tagits från ett annat projekt med ett hus med annan storlek. T.ex. så uppskattas att 

kostnaden för att tilläggsisolera fastigheten på Norra Ågatan 4A-C i detta projekt kan 

komma att bli dyrare än det som angavs på prislistan. I priserna ingår arbetskostnaden. 

Priset på ventilationssystemet är beräknat på att varje lägenhet installeras med en egen 

värmeväxlare. Antas det istället att byggnaden installerar ett FTX-aggregat och drar de 

tillluftskanaler som behövs går det anta att kostnaden blir likadan som tolv stycken 

värmeåtervinnare (en per lägenhet). 

För att beräkna priset på fjärrvärmen för lägenheten togs siffror från Skellefteå kraft för 

Bureå, där energipriset ligger på 54,85 öre/kWh [19] och effektpriset har antagits till 

hälften av det totala energipriset enligt ekvation (13) och (14), se kapitel 3.5 

När uträkningarna skulle genomföras antogs ett flertal värden: 

• Kalkylräntan är 4 % 

• Den ekonomiska livslängden är 30 år 

• Vart tionde år satsas 200 000 kr på underhåll 

• Det avsätts årligen 5000 kr i underhåll 

Därefter har ekvation (3) samt (13) och (14) använts för att räkna ut livscykelkostnaden. 

Inom detta har 10 års underhåll använt nuvärdet enligt ekvation (6)  
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5 Resultat 

Detta kapitel listar de resultat som tagits fram. 

5.1 Det simulerade referenshuset 
När modellen byggts upp och simulering körts så framkom ett resultat som kunde anses 

nära nog den verkliga byggnaden i Bureå, har denna valts och får stå som 

referensmodell för de olika åtgärderna som skall utföras. I Tabell 2 så kan vi se ljusets, 

ventilationens, fjärrvärmens och elens månadsvisa simulerande användning i kWh. Den 

totala fjärrvärmen uppgår till 156 683 kWh i simulationen vilket är 4981 kWh mer än 

den rapporterade fjärrvärmeanvändningen från Skellefteå Kraft år 2016 och 5337 kWh 

lägre än energideklaration. 

Tabell 2: Data över det simulerade referenshuset 

Månad Ljus (kWh) 
HVAC 

(kWh) 

Uppvärmning 

(kWh) 
El (kWh) 

Januari 665 157 25 042 1 770 

Februari 600 141 22 336 1 601 

Mars 665 157 19 788 1 773 

April 643 152 12 386 1 713 

Maj 665 157 6 955 1 769 

Juni 644 152 2 783 1 713 

Juli 665 157 2 748 1 770 

Augusti 665 157 2 815 1 771 

September 643 152 5 673 1 714 

Oktober 664 157 12 402 1 769 

November 643 152 20 087 1 713 

December 664 157 23 668 1 771 

Totalt 7 825 1 843 156 683 20 847 

 

5.2 Åtgärder utan FTX 

5.2.1 Fönsterbyte  

Den första åtgärden som utförs är att byta ut de tvåglasfönster som sitter på fastigheten 

mot treglasfönster. U-värdet förbättras från 2.9 W/m2℃ till 1.1 
W

m2 ℃. Då det är endast 

uppvärmningsvärdet som skiljer då ingenting annat antas förändras, tittas endast på 

detta värde. I Tabell 3 visas resultaten för simuleringen med treglasfönster. 

  



 

18 

 

Tabell 3: Fjärrvärmens användning i kWh med treglasfönster 

Månad Uppvärmning (kWh) 

Januari 22 032 

Februari 19 694 

Mars 17 410 

April 10 829 

Maj 6165 

Juni 2719 

Juli 2748 

Augusti 2769 

September 4789 

Oktober 10 775 

November 17 636 

December 20 823 

Total 138 389 

Vi ser att det skett en minskning i fjärrvärmen, och jämför därför detta med 

referenshusets värde i Tabell 4. Den totala användningen avser fastighetens ljus, el, 

HVAC och fjärrvärmeanvändning tillsammans. Då åtgärderna endast påverkar 

fjärrvärmeanvändningen (uppvärmningsbehovet) är det denna som påverkar resultaten.  

Tabell 4: Jämförelse mellan referenshuset och med treglasfönster. 

Fall Referenshus 

Treglas med 1.1 

U-värde 

Fjärrvärme (kWh) 156 683 138 389 

HVAC (kWh) 1843 1843 

Total användning 

(kWh) 187 198 168 905 

Minskning av 

fjärrvärme i kWh - 18 294 

Minskning av 

fjärrvärme i % - 12 % 

 

5.2.2 Tilläggsisolering av ytterväggen 

Den andra åtgärden som utförs är tilläggsisolering av ytterväggen. Det är av intresse att 

undersöka hur mycket tilläggsisolering som bör användas, då detta påverkar tjockleken 

på väggen. Därför har olika tjocklekar av tilläggsisolering simulerats för att ta fram 
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effektiviteten av dessa. De olika alternativ som har undersökts är: 50 mm, 70 mm, 100 

mm, 150 mm och 200 mm. Figur 9 nedan visar hur uppvärmningsbehovet minskar 

beroende på vilken tjocklek av tilläggsisolering av yttervägg som används. 

 

Figur 9: Diagram över fjärrvärmeanvändningen vid olika ytterväggsisoleringstjocklek 

Resultatet visar att upp till 150 mm tilläggsisolering så minskar uppvärmningsbehovet 

kraftigt, sedan planar det ut, och effekten av ytterligare isolering inte påverkar lika 

mycket. Skebo var intresserade av effekten av 50 och 70 mm tilläggsisolering på 

fastigheten, därav väljs dessa ut för att jämföra med referenshuset. Utöver detta kommer 

150 mm jämföras då denna anses mest effektiv. 

Det kontrolleras hur mycket mindre fjärrvärmebehovet blev efter tilläggsisolering med 

50, 70 och 150 mm mineralull. 100 och 200 mm mineralull bortses från resterande 

simuleringar då de ej är intressanta på grund av deras tjocklek. Resultatet redovisas här i 

Tabell 5. Tilläggsisolering av ytterväggarna med 50 mm sparar 10 720 kWh eller cirka 

7 %, 70 mm sparar 13 024 kWh eller 8 % och 150 mm sparar 18 276 kWh eller 12 %. 
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Tabell 5: Tabell över ytterväggens tilläggsisolering minskade fjärrvärmeanvändning 

Fall Referenshus 50 mm 70 mm 150 mm 

Fjärrvärme 

(kWh) 156 683 145 963 143 659 138 407 

HVAC (kWh) 1843 1843 1843 1843 

Total 

användning 

(kWh) 187 198 176 482 174 175 168 922 

Minskning av 

fjärrvärme i 

kWh - 10 720 13 024 18 276 

Minskning av 

fjärrvärme i % - 7 % 8 % 12 % 

 

5.2.3 Tilläggsisolering av vindsbjälklaget 

När vindsbjälklaget blir isolerat till en total av 400 mm mineralull, dess 

betongbeståndsdel på 160 mm samt 100 mm kutterspån blir dess totala U-värde 0,0827 

W/m2℃.  Det är nästan en halvering från det ursprungliga U-värdet på 0,1372 

W/m2℃. Resultatet av tilläggsisoleringen redovisas i Tabell 6. 

Tabell 6: Resultatet av att tilläggsisolera vindsbjälklaget 

Fall Fjärrvärme (kWh) HVAC (kWh) Total användning (kWh) 

Referenshus 156 683 1 843 187 198 

250 mm Takisolering 152 350 1 843 185 100 

Minskning i kWh 4 333 - 2 098 

Minskning i % 3 % 0 % 1 % 

 

5.2.4 Kombination av tilläggsisolering av ytterväggar och byte till treglasfönster. 

I samband med stamrenoveringen är flera av dessa åtgärder lämpliga att utföra, därmed 

simuleras de olika åtgärderna i kombination med varandra. Se Tabell 7 för resultatet av 

de kombinerade åtgärderna. Treglasfönster och 70 mm tilläggsisolering ger ett totalt 

energibehov på 148,5 kWh/m2. 
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Tabell 7: De kombinerade åtgärdernas användning i jämförelse med referenshuset. 

Fall Referenshus 

Treglas och 

till.iso 70 mm 

Treglas och 

till.iso 150 mm 

Fjärrvärme (kWh) 156 683 125 411 120 138 

HVAC (kWh) 1843 1 843 1843 

Total användning 

(kWh) 187 198 155 926 150 659 

Minskning av 

fjärrvärme i kWh - 31 272 36 545 

Minskning av 

fjärrvärme i % - 20 % 23 % 

 

5.3 Åtgärder med FTX och tätning 
Efter att de åtgärder som var delvis omfattande simulerats, återstår en åtgärd. Att byta ut 

ventilationssystemet i fastigheten från frånluftsventilation till från- och 

tilluftsventilation med värmeväxling samt att huset tätas för att minska luftläckage. 

5.3.1 Ventilationssystemet byts ut mot FTX och huset tätas. 

I samband med att ventilationen byts ut tätas även huset för att minska läckage för att 

förbättra värmeåtervinningen. Fixed infiltration halveras från 0,2 till 0,1 ACH. 

Värmeväxlarens verkningsgrad antas till 80 %. Resultatet av simuleringen finns i Tabell 

8, där den månadsvisa användningen av ljus, HVAC, fjärrvärme och el går att se.  

Tabell 8: Det månadsvisa resultatet av FTX och tätningsåtgärder 

Månad Ljus (kWh) HVAC (kWh) Fjärrvärme (kWh) El (kWh) 

Januari 665 312 16 832 1769 

Februari 600 282 14 910 1599 

Mars 665 312 12 067 1772 

April 643 304 6373 1712 

Maj 665 318 3791 1769 

Juni 644 311 2660 1713 

Juli 665 322 2748 1769 

Augusti 665 321 2748 1770 

September 644 308 3060 1713 

Oktober 665 316 6759 1768 

November 643 302 12 715 1713 

December 665 312 15 699 1770 

Total 7827 3720 100 362 20 837 
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Det totala resultatet jämförs med referenshusets total, då både HVAC och fjärrvärmen 

skiljer sig, går att se i Tabell 9. En jämförelse med enbart fjärrvärme ger en 36 % 

minskning mellan de två olika ventilationssystemen. HVAC är ungefär dubbelt så stor 

på grund av att ventilationssystemet utökats. 

Tabell 9: Resultatet av att byta till FTX jämfört med frånluft. 

Fall Fjärrvärme (kWh) HVAC (kWh) Total användning (kWh) 

Referenshus 156 683 1843 187 198 

FTX och tätning 100 362 3720 132 746 

Minskning i 

kWh 56 321 -1877 54 452 

Minskning i % 36 % -102 % 29 % 

 

5.3.2 FTX med fönsterbyte 

Bytet av ventilationssystem och tätning kombineras med att byta ut de äldre 

tvåglasfönsterna mot treglasfönster för att se hur resultatet blev.  

Tabell 10: Resultatet av att byta ventilationssystem till FTX och tvåglas- till treglasfönster. 

Fall Referenshus 

FTX och Treglas 

med 1.1 U-värde 

Fjärrvärme (kWh) 156 683 83 136 

HVAC (kWh) 1843 3718 

Total användning 

(kWh) 187 198 115 518 

Minskning av 

fjärrvärme i kWh - 73 547 

Minskning av 

fjärrvärme i % - 47 % 

 

 

5.3.3 FTX med tilläggsisolering på yttervägg 

Ytterligare åtgärder simuleras tillsammans med FTX för att förbättra 

energianvändningen i fastigheten. Tilläggsisolering med 70 mm av ytterväggarna 

tillsammans med FTX-ventilation förbättrar fastighetens totala energianvändning till 

115 kWh/m2. Se Tabell 11 för hur resultatet blev jämfört med referenshuset. 
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Tabell 11: Jämförelse mellan referenshuset och FTX med 70 mm och 150 mm tilläggsisolerings åtgärder 

Fall Referenshus 

FTX och 

till.iso 70 

mm 

FTX och 

till.iso 150 

mm 

Fjärrvärme 

(kWh) 156 683 88 414 83 606 

HVAC (kWh) 1843 3718 3717 

Total 

användning 

(kWh) 187 198 120 794 115 985 

Minskning av 

fjärrvärme i 

kWh - 68 269 73 077 

Minskning av 

fjärrvärme i % - 44 % 47 % 

 

5.3.3 FTX med tilläggsisolering på vindbjälkslaget 

En mindre förbättring av vindbjälkslaget i kombination med FTX-ventilationssystem 

ger fastigheten ett totalt energibehov på 124,5 kWh/m2. Resultatet kan ses nedan i 

Tabell 12 med jämförelser till referenshuset. 

Tabell 12: Resultat av att tilläggsisolera vindbjälkslaget med 250 mm mineralull och reducera kutterspån med 300 

mm i kombination med FTX. 

Fall Fjärrvärme (kWh) HVAC (kWh) Total användning (kWh) 

Referenshus 156 683 1843 187 198 

FTX och 

vindbjälksisolering 98 334 3720 130 719 

Minskning i kWh 58 349 -1877 56 479 

Minskning i % 37 % -102 % 30 % 

 

5.3.4 FTX kombinerat med tilläggsisolering av ytterväggar samt treglasfönster 

Till sist kombineras FTX med de två andra åtgärderna, tilläggsisolering av ytterväggar 

samt byte av fönster. I fallet med tilläggsisoleringstjockleken 70 mm ger detta ett totalt 

energibehov på 98,9 kWh/m2. I fallet att det skulle användas ytterligare 

tilläggsisolering, 150 mm ger ett totalt energibehov på 94,6 kWh/m2. I Tabell 13 kan 

man se åtgärdernas energianvändning och jämföra fjärrvärmeanvändningen med 

referenshuset. 
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Tabell 13: Kombinerade FTX, 70 mm tilläggsisolering samt treglasfönster åtgärdernas resultat jämförs med 

referenshuset. Samma kombinerade åtgärder samt 150 mm tilläggsisolering jämförs 

Fall Referenshus 

FTX med treglas 

och till.iso 70 mm 

FTX med treglas 

och till.iso 150 

mm 

Fjärrvärme 

(kWh) 156 683 71 480 66 952 

HVAC (kWh) 1843 3715 3714 

Total 

användning 

(kWh) 187 198 103 858 99 329 

Minskning av 

fjärrvärme i 

kWh - 85 203 89 731 

Minskning av 

fjärrvärme i % - 54 % 57 % 

 

5.4 Sammanfattning av simuleringar 
För att ge en snabb överblick av de olika simuleringsresultaten sammanställs de i en 

graf för att kunna jämföra påverkan. I Figur 10 har de olika åtgärdernas resultat 

sammanställts i ett stapeldiagram för att visa skillnaderna emellan grafiskt. 

 

Figur 10: Graf över resultaten av de olika åtgärderna. 
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5.5 Ekonomikalkyl 
För att utföra en ekonomisk kalkyl behövdes kostnader för grundinvesteringen. Dessa 

erhölls av Skebo från ett äldre projekt. Noterbart är att priserna är högst ungefärliga. 

Priserna inkluderar även utfört arbete. Prisen för de olika åtgärderna presenteras i Tabell 

14. 

Tabell 14: Investeringskostnaderna för de olika åtgärderna 

Åtgärder Kostnad (kr) 

Fönsterbyte 520 000 

Tilläggsisolering 870 000 

Ventilationssystem 1 500 000 

 

Därefter användes ekvation (3) för att undersöka livscykelkostnaden, och för att 

använda denna behövdes ekvation (5) för att bestämma nusummefaktorn samt ekvation 

(6) för att bestämma nuvärdet. Se kapitel 3.5 för ekvationernas förklaringar. 

Tabell 15: Tabell över kalkylräntan som använts samt den ekonomiska livslängden. Innehåller även 

underhållskostnader och nusummefaktor och nuvärdet vid 10 år 

Kalkylränta 4 % 

Livslängd 30 år 

Vart 10 år 
underhåll 200 000 kr 

Årligt underhåll 5000 kr 

Nusummefaktor 17,29 

Nuvärdet 10 år 0,68 

 

Med hjälp ekvation (8) och (9) så kan fjärrvärmepriset räknas ut, vilket är en 

driftkostnad beroende på hur mycket fjärrvärmeanvändning byggnaden har. I Fel! 

Hittar inte referenskälla. redovisas vad livscykelkostnaden på referenshuset samt vad 

livscykelkostnaden blir när de olika åtgärderna utförs är. Driftkostnaden räknas ut med 

hjälp av nusummerfaktorn i ekvation (4). 

Tabell 16: Livscykelkostnaderna för de olika åtgärderna samt i kombination 

 
Referenshus Fönsterbyte Fönster och 

tilläggsisolering 

FTX Alla 

åtgärder 

Enhet 

Fjärrvärmeeffekt 156 683 138 389 125 411 100 362 71 480 kWh/år 

Fjärrvärmepris 55 55 55 55 55 öre / 

kWh 

Kostnad 

fjärrvärme 

85 941 75 906 68 788 55 049 39 207 kr/år 

Total kostnad 128 911 113 860 103 182 82 573 58 810 kr/år 

LCC investering 0 520 000 1 390 000 1 500 000 2 890 000 kr 

LCC drift & 

underhåll 

2 315 592 2 055 323 1 870 685 1 514 312 1 103 408 kr 

10 års underhåll 135 113 135 113 135 113 135 113 135 113 kr 

LCC 2 450 705 2 710 436 3 395 798 3 149 425 4 128 520 kr 
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6 Diskussion och slutsatser 

Under detta kapitel diskuteras diverse felkällor som framkommit under projektets gång 

samt de resultat som de olika simuleringarna givit. 

6.1 Diskussion  
Felkällor 

När huset skulle byggas uppstod mindre problem med att få till det i IDA ICE, det 

bråkade med att få till de två huskropparna på rätt sätt, och att taken skulle vara yttertak 

där de inte satt ihop. Detta gick dock att lösa via att använda två building bodies mot 

varandra och sedan fylla ut med zoner som vanligt.  

Något som förbisetts med modellen är att det finns en dörröppning till cykellokalen i 

källaren, som går upp genom marken via trappa. Denna dörröppning har inte tagits 

hänsyn till, men det bör ej påverka fastighetens totala energianvändning till så mycket 

mindre. Det finns även en skorsten som inte används i dagsläget, även denna har ej 

tagits hänsyn till i samband med simuleringen. 

En mindre felkälla är varmvattenanvändningen, den har räknats ut schablonmässigt med 

hjälp av en formel ur EnBe till cirka 27 000 kWh per år. Viktigt att påpeka att denna är 

starkt beteendeberoende, det vill säga att beroende på de boendes beteenden i 

lägenheten kan varmvattenanvändningen vara något större eller mindre. I jämförelse 

med till exempel byggnadsbeskrivningens och energideklarationens givna 

varmvattenanvändning så är denna fortfarande två gånger större vilket säger mig att det 

är svårt att bestämma hur mycket som går till varmvatten om det inte finns uppmätt. 

Något som är positivt med den schablonmässiga siffran är att det gör den lite mer 

medelvärdesmässig, det vill säga att även om det finns boende som använder väldigt 

stora mänger eller små mängder så kommer den användning jag räknat på vara 

någonstans mittemellan. Det schablonvärde som använts är även likt det värde boverket 

tagit fram samt att i referensfallet så är varmvattnet cirka 20 % av den totala 

energianvändningen, vilket stämmer med källor i EnBe [11] och t.ex. Göteborg Energi 

[18].  

Ytterligare felkälla är fastighetens luftläckage, denna antogs till 0,2 omsättningar per 

timme. Små variationer av luftläckagets värde ger stora förändringar i 

uppvärmningsbehovet och påverkar därmed energianvändning väldigt mycket. Efter 

diskussion med Skebo är detta inte viktigt i detta fall, då det är svårt att veta exakta 

värdet med tanke på att inga tryckprovs-mätningar har gjorts. Detta påverkar dock då 

man simulerar FTX och tätning, det ofrivilliga läckaget minskas till 0,1 omsättningar 

per timme vilket är lågt och riktigt tät. I verkligheten kan detta vara svårt att uppnå på 

ett äldre flerfamiljshus, men genom tilläggsisolering och förbättringar av öppningar går 

det minska. Är huset mindre lufttät än 0,2 omsättningar per timme i verkligheten kan 

det göra att större energibesparingar går att göra via tätning. En annan sak som är viktig 

är även att ju mer otät fastigheten är, desto sämre blir övriga åtgärder om de skulle 

utföras utan att fastigheten tätas. Detta då det ofrivilliga läckaget gör att energi går 

andra vägar oavsett om en åtgärd görs för att spara energi.  
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Klimatfilens påverkan i detta fall då plats över Umeå använts istället för Skellefteå 

innebär att det inte är riktigt rätt väderleksförhållanden, men det får ändå anses att 

klimatet inte är särskilt olika när avståndet är cirka 100 kilometer fågelvägen. Det kan 

däremot anses att vindförhållandena blir lite olika vilket påverkar konvektionen. Hur 

stort utslag detta ger kan jag enbart spekulera på, men borde inte vara särskilt stort. 

Ytterligare en felkälla är att köldbryggor antagits till dåliga utifrån att konstruktionen 

inte är enhetlig och har balkonger och är äldre.  Dessutom så antas dessa inte ha 

förbättrats något, och då det inte finns någon data är det antaganden som gäller, och 

svårt att uppskatta om köldbryggor förändras något i samband med åtgärder såsom 

tilläggsisolering eller tätning. Att göra köldbryggorna bättre, det vill säga minska 

påverkan av köldbryggor skulle göra byggnadens energianvändning bättre.  

En diskutabel punkt är den area som använts i simuleringen. Efter modellen byggts 

enligt ritningarnas mått blev den totala arean cirka 1400 m2, subtrahera därefter 

vindsvåningarnas area får man kvar 1050 m2. Detta är 200 m2. mer än den uträknade 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 som är 854 m2. Denna skillnad diskuterades med Skebo för att utreda varför. 

Modellen är dock uppbyggd efter ritningarnas mått och bör därför vara korrekt och 

Skebo höll med om detta. I slutändan påverkas inte den totala energianvändningen, men 

den påverkar energianvändningen per kvadratmeter rätt så grovt, om man t.ex. jämför 

med energideklaration. Varifrån denna area skillnad kommer ifrån är osäker, men 

spekulerar på att det är areor i källaren som inte räknats med i den tempererade arean, 

typ om pannrum och liknande räknas som biareor och inte som boarea samt att 

modellen i IDA ICE kan ha blivit något större än vad den skall vara. T.ex. så är 

lägenheter en hel zon i modellen. Utgås det ifrån att arean är lägre så kommer det bli 

svårare att klara av BBR:s krav på 115 kWh/m2 då simuleringarnas kWh/m2 ökar på 

mindre area men totalt samma energianvändning. 

Resultat 

De givna data över fjärrvärmen kan det ses att fjärrvärmeanvändningen påverkas av hur 

varmt eller kallt det året har varit, då variationen av antalet kWh är ganska stort, cirka 

30 000 kWh kan det skilja, enligt år 2014 och år 2008’s energideklaration. Detta gjorde 

det lite osäkrare att säga hur bra referenshuset skulle vara. Därför togs ett medelvärde av 

all given data över fjärrvärme ut och jämfördes mot simuleringarna. I simuleringen togs 

ett referenshus på 157 000 kWh fram, vilket är inom 10 % av medelvärdet på 145 500 

kWh från de givna fjärrvärme-datan, vilket är positivt och ger en rättvis bild av 

simuleringarna. Det simulerade referenshuset blev något större än medelvärdet på grund 

av att om man ville få det närmre medelvärdet krävdes antaganden som ansågs 

orealistiska. Däremot så om simulering referenshuset jämförs mot ett kallt år enbart så 

är det simulerade referenshuset något lägre i fjärrvärmeanvändning men fortfarande 

inom 10 %. I slutändan så kan det simulerade referenshuset motsvara fastigheten i 

Bureå när det kollas i årsbasis. Däremot skiljer det något i de månadsvisa värdena, de 

kallare månaderna använder mer fjärrvärme i simuleringarna i jämförelse med den 

använda fjärrvärmen från Skellefteå Kraft, samtidigt som varmare månader går det 

mindre fjärrvärme i simuleringarna än i verkliga fallet. Detta beror nog på att dels är det 

väldigt temperaturberoende, men även att det simulerade huset kanske inte är lika 
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värmetåligt, dvs. det totala U-värdet är något sämre alternativt att luftläckaget gör att det 

omsätts mycket kall och varm luft vid de olika årstiderna. 

Som man kan se ger ett byte av de nuvarande sittande tvåglasfönsterna mot 

treglasfönster med U-värde på 1.1 W/m2℃  en förbättring på cirka 12 %. Om 

renovering utförs och att fönster skall bytas oavsett är det lämpligt att köpa in 

treglasfönster då det på lång sikt kommer att betala tillbaka sig i form av minskad 

fjärrvärmeanvändning och skillnaden blir enbart i inköpspris av fönstermodellen. 

Därmed kan man i livscykelkostnaden nästan förbise investeringskostnaden. Jämförs 

resultatet av simuleringarna med medelvärdena i Tabell 1 blir resultatet lite över medel, 

17,4 kWh/m2 mot 16 kWh/m2, dvs. att byta fönster är något bättre än medelfallet. 

För valet av tjockleken på tilläggsisolering på ytterväggarna vill man inte ha alltför 

tjocka väggar då tjockare isolering på yttersidan innebär att taket måste flyttas ut samt 

att fönsterna behöver placeras om, detta är något Skebo inte är intresserade av. 

Dessutom behövs det inte läggas ut lika mycket pengar på material. Av intresse togs det 

fram en ungefärlig brytpunkt där vi kan se hur mycket minskning av energianvändning 

ges av hur många mm mineralull. Resultaten av de olika tjocklekarna är som förväntat, 

inga enorma förbättringar även om U-värdet förbättras rätt så mycket. Lika stora 

förluster på andra områden, därför värt att kombinera tilläggsisolering med andra 

åtgärder. Jämförs medelvärdet av åtgärden i Tabell 1, ger 50 mm tilläggsisolering av 

yttervägg lika mycket som medelvärdet av åtgärden, 10 kWh/m2. Används mer tjocklek 

blir bättre än medelvärdet.    

Vindsbjälklaget är sedan tidigare tilläggsisolerat med mineralull och sågspån. Detta gav 

ett bra U-värde redan på förhand så ytterligare tilläggsisolering gjorde inga enorma 

förbättringar, och som syntes på simuleringarna ger det en marginell besparing med ett 

par tusen kWh, och därmed är det en åtgärd som inte är värd att utföra om inte det 

behövs. 

När man väl kombinerar dessa åtgärder så blir resultat tydligt att de resultat som 

framkom vid enskilda åtgärdssimuleringar även dyker upp nu, att tilläggsisolera 

ytterväggar och byta ut fönster är bra åtgärder.  

Enligt mina förväntningar är ett värmeåtervinningssystem samt att täta en av de bästa 

åtgärderna vilket visas i resultaten. En minskning med 36 % av fjärrvärmen då enbart 

ventilationssystemet byts ut är bra och en god energibesparingsåtgärd som definitivt får 

anses som den är värd att göra. Att utnyttja den energin i den uppvärmda luften till att 

värma den kalla luften utifrån är en smart lösning då det ger ett bättre kretslopp för 

energin i byggnaden. Det är dock en mer omfattande åtgärd då ett aggregat behöver 

köpas in samtidigt som även tillluftskanaler behöver dras i fastighetens rum. Då lediga 

rum finns i källaren är placering av FTX-aggregatet där nere lämpligt. Beroende på hur 

stor investeringskostnaden är gör detta till en av de intressantaste åtgärderna, men även 

en av de mest omfattande att utföra, vilket av Skebo kanske inte anses intressant att 

göra. Jämförs resultatet av FTX simuleringen med medelvärdet av åtgärden i Tabell 1 

ser vi att åtgärden är bättre än medelvärdet, 53,6 kWh/m2 i jämförelse med 31 kWh/m2. 

Att sedan kombinera tilläggsisolering av ytterväggar och byten av fönster med FTX gör 

att nära nog halverat fastighetens totala energianvändning. Detta är enormt mycket och 
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gör dessutom att huset klarar av BBR 24 byggregler inom zon ett genom att ligga under 

115 kWh/m2. Kombinationen av de olika åtgärderna gör att åtgärderna påverkar 

varandra till en viss del, och kan på verka hur bra resultaten blir tillsammans. 

Om det anses att installera FTX är för stor åtgärd, kan t.ex. frånluftsvärmepump vara ett 

alternativ att kolla upp. Detta har inte ingått i mitt projekt och ej simulerats, men skall 

ha liknande effekter som ett FTX-system. 

De ekonomiska kalkyler som gjorts är väldigt mycket uppskattningsbara och skulle säga 

att särskilt investeringskostnaden för FTX är i underkant, särskilt då kostnad för tätning 

inte är direkt inräknad. Detta gör att kalkylerna är lite missvisande men kan samtidigt 

peka åt vilket håll det skulle dra om åtgärderna skall utföras. Att livscykelkostnaden 

ökar för varje åtgärd som utförs är tydligt, men t.ex. för fönster som ändå behöver bytas 

ut blir kostnadsskillnaden enbart beroende på vad för fönstermodell som köps in. 

Överlag beror de ökade livscykelkostnaderna på investeringskostnaderna samt att 

kostnaden för fjärrvärme inte är hög nog för att besparingar i energin ger mindre 

driftkostnader. Därmed kan det diskuteras vad som skulle ske om fjärrvärmepriserna 

ökar, vilket skulle leda till att alla besparingar i energianvändning ger mer spara kronor. 

Det är dock okänt om fjärrvärmepriserna kommer att förändras i någon riktning i den 

närmaste framtiden, därmed utgår vi från dagens priser. 

Det är särskilt intressant att kolla på fjärrvärmepriserna och se hur driftskostnaderna 

minskar med det minska fjärrvärmeanvändningen. 

6.2 Slutsatser 
Här listas de slutsatser från de genomförda simuleringarnas olika åtgärder samt 

beräknad ekonomi. 

• Fönster ligger i tiden att byta ut. Att byta ut de nuvarande tvåglasfönsterna mot 

treglasfönster med ett bra U-värde ger en bra energibesparing och är inte särskilt 

kostsamt.  

• Tilläggsisolering utav yttervägg med 50 mm eller 70 mm ger en mindre 

energibesparing. Kan vara svårt att försvara ekonomiskt. Enklare att försvara i 

energi och miljöperspektiv. 150 mm tilläggsisolering av yttervägg är önskvärt 

men kan vara ej genomförbart i Skebos fall. 

• Att tilläggsisolera vindbjälkslaget är inte försvarbart. Redan så bra 

tilläggsisolerat sedan tidigare. 

• Ett byte av ventilationssystem med värmeåtervinningsmöjlighet samt att täta 

byggnadens luftläckage är väldigt positivt ur energibesparing synsätt. Leder till 

mycket minskad fjärrvärmeförbrukning vilket även minskar driftkostnader. 

Dock väldigt omfattande åtgärd som kräver stor grundinvestering och 

renovering av fastighet. 

• Att kombinera olika åtgärder leder till större besparingar i 

fjärrvärmeanvändning. Kräver dock större investeringskostnader samt blir mer 

omfattande renoveringsåtgärder. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Byggnadsbeskrivning av Norra Ågatan 4A-C 

Atemp   854 

Nybyggnadsår   1965 

Antal våningsplan  3 

Antal trapphus  3 

Antal bostadslägenheter   12 

Krav ventilationskontroll (ja/nej) ja 

Typer av ventsystem  F 

Ventkontroll godk.  ja 

Lufkondsystem > 12 kW (ja/nej) nej 

Radonmätning gjord (ja/nej) nej 

Genomförda åtgärder  Tilläggsisolering av vindsbjälklag 1982 

Allmänt  

Stomme   betongstomme 

Fasader   ädelspritputs 

Tak   sadeltak, 24° taklutning, taktegel 

Isolering   Yttervägg: 300 mm lättbetong 

Vindsbjälklag: 400 mm kutterspån, 150 mm min.ull, 160 

mm btg 

Fönster   Träfönster och träkarm, 2-glas 

Portar   Entréparti av aluminium, 2-glas 

Grund   100 mm betong, 150 mm dräneringslager 

Ventilation   F-ventilation 

Värme   Fjärrvärme 

Tappvatten  

Avlopp  

Kraftförsörjning  380/220 V 

Reservkraft   Saknas 



 

B 

 

Styr och övervakning  

 

Energianvändning för perioden 0801 – 0812 

Fjärrvärme (1)  163020 kWh (Fördelat) 

Summa 1-13  174 841 kWh 

Varav energi till                  

varmvattenberedning  16831 kWh (Fördelat) 

Fastighetsel (15)  10738 kWh (Fördelat) 

Summa 7-13, 15-18 22 559 kWh 

Summa 1-15, 18 185 579 kWh 

Summa 7-13, 15, 18 22 559 kWh 
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Bilaga B Ritningar 

 

Figur B 1: Bild över allmänna bestämmelser samt material- och ritningsbeteckningar. 
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Figur B 2: Bild över källarritning i huskropp A. 
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Figur B 3: Bild på källarritning i huskropp B. 
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Figur B 4: Bild över bottenvåningsritning i huskropp A. 
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Figur B 5: Bild över bottenvåningsritningar i huskropp B. 
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Figur B 6: Bild på ritning för våning ett i huskropp A. 
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Figur B 7: Bild på ritning för våning ett i huskropp B. 
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Figur B 8: Bild på ritning över takets konstruktion 
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Figur B 9: Bild över takplansritning 
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Figur B 10: Bild på trapphusets ritning. 
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Bilaga C Energideklaration 

 

Figur C 1: Bild på energideklarationen över fastigheten från 2008. 
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