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Förord  

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng för högskoleingenjörsprogrammet i byggtek-

nik vid Umeå Universitet. Examensarbetet har utförts på uppdrag av Rikshem AB i Umeå. Jag 

vill rikta ett stort tack till personal vid Rikshem, speciellt de personer som gjort detta arbete 

möjligt. Jag vill även rikta tack till handledaren på universitetet, samtliga lärare på programmet, 

alla klasskompisar som stöttat mig under min tid vid universitetet. Jag vill också tacka min 

familj som har stöttat mig hela tiden och gett mig styrka att klara denna fantastiska utbildning. 

 

Umeå, juni 2018  

Ahmed Ghafel, Abed 
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Sammanfattning 

I Sverige byggs det mer än någonsin och hustillverkningen går framåt. Samtidigt ökar medve-

tenheten kring byggnaders energianvändning och dess medföljande påverkan på klimat och 

hållbarhet. Därför höjer Boverket ständigt kraven på nyproducerade och renoverade byggnaders 

energiprestanda. 

Enligt nuvarande krav från Boverket (BBR, 2017) får primärenergitalet för flerbostadshus högst 

vara 85 kWh per kvadratmeter tempererad golvyta och år. Detta gäller även enligt kommande 

krav år 2021, men med skillnaden att U-värdet kommer att minska 0,4 till 0,35 W/m2 K vilket 

innebär att flerbostadshus måste byggas på ett mer effektivt sätt för att minska energianvänd-

ningen. En stor del av nybyggnationer och nyrenoverade flerbostadshus måste därefter genom-

föra energieffektiviserande åtgärder på sina byggnader för att uppfylla kommande krav. 

Detta examenarbete har genomförts i samarbete med Rikshem AB och undersöker vad för ef-

fekt olika energieffektiviserande åtgärder har för påverkan på deras Lamellhus. Syftet är att 

teoretiskt minska Lamellhusets specifika energianvändning från 187,4 till 70 kWh/m2 Atemp, år 

och därmed reducera primärenergitalet tillräckligt för att uppfylla kommande krav enligt BBR 

nära-nollenergibyggnad. 

För att teoretiskt sänka specifik energianvändning och därmed primärenergital kommer pro-

jektet genom manuella beräkningar och med hjälp av datorverktyg undersöka olika energief-

fektiviserande åtgärder på husets konstruktion och installationssystem. 

Resultaten visar att åtgärderna på fastigheten klimatskal är tillräckliga för att uppfylla kraven. 

Om alla åtgärder enligt paket 1 eller 2 på konstruktionen kombineras kommer att specifik ener-

gianvändning enligt BBR 16 (2010) ligga på 83-94 kWh/m2 Atemp, år och enligt primärenergital 

BBR 25 (2017) ligger på 68-77 kWh/m2 Atemp, år.  

Resultaten visar även på hur stor del av en byggnads energianvändning som ventileras ut. Att 

byta ut ventilationssystemet från F-system till FTX-system på referenshuset i grundfallet, är 

den åtgärd som ger en av de största effekterna, med en värmebesparing (25,5-26,7 %). I kom-

bination FTX-systemet med fjärrvärme kan specifik energianvändningen minskas så långt som 

möjligt. Om åtgärden med FTX-system tillämpas tillsammans med befintlig fjärrvärme och alla 

åtgärder på konstruktion enligt paket 1 eller 2 ger detta en minskning på cirka (70-75 %) jämfört 

med grundfallhuset vilket motsvarar 42-51 kWh/m2 Atemp, år enligt BBR 16 och enligt BBR 25 

är siffrorna ännu lägre. Om beräkningen tar hänsyn till köldbryggor och luftläckage i huset 

kommer resultatet att öka. 

Resultaten visar även på att en sådan investering återbetalar sig efter 15-16 år. Att ta hänsyn till 

kalkylränta på 5 % är det lönsamt över 30-31 år eller mer, men med en kalkylränta på 8 % 

förlorar man lönsamheten. 
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Abstract 

In Sweden more houses than ever before are being built, and the house production is moving 

forward. At the same time, awareness of the energy use of buildings and its accompanying 

impacts on climate and sustainability are increasing. Therefore, Boverket constantly raises the 

demands for the energy performance of newly built and refurbished buildings. 

According to current requirements from Boverket (BBR, 2017), the primary energy value for 

apartment buildings may not be more than 85 kWh per square meter of tempered floor space 

and year. This also applies according to future requirements in 2021, but with the difference 

that the average U-value will decrease from 0.4 to 0.35 W/m2 K which means that apartment 

buildings must be built in an efficient way to reduce energy use. A large part of new construct-

ion and newly refurbished apartment buildings must then implement energy efficiency measu-

res on their buildings to meet future requirements. 

This degree project has been carried out in collaboration with Rikshem AB who wants to inve-

stigate the impact of various energy efficiency measures on their apartment building ”Lamell-

hus”. The aim is to theoretically reduce apartment buildings ”Lamellhusets” specific energy use 

from 187,4 to 70 kWh/m2 Atemp, year and thus reduce the primary energy enough to meet future 

requirements according to BBR near-zero energy building. 

To theoretically reduce specific energy use and thus primary energy value, the project through 

manual calculations and with the help of computer tools examined various energy efficiency 

measures on the building's construction and installation system. 

The results show that the measures on the property climate shell are sufficient to meet the 

requirements. If all the measures according to package 1 or 2 on the design are combined, spe-

cific energy use according to BBR 16 (2010) will be at 83-94 kWh/m2 Atemp, year and the pri-

mary energy value according to BBR 25 (2017) will be at 68-77 kWh/m2 Atemp, year. 

The results also show how much of a building's energy use is ventilated. Replacing the venti-

lation system from F-systems to FTX-systems on the reference house in the base case, is the 

measure that gives one of the greatest impacts with a heat saving of (25.5-26.7%). In combi-

nation FTX-system with district heating, specific energy consumption can be reduced as low as 

possible. If the operation with the FTX-system is applied together with the existing district 

heating and all measures on the construction according to package 1 or 2, this gives a reduction 

of approximately (70-75 %) compared to the base case corresponding to 42-51 kWh/m2 Atemp, 

year according to BBR 16 and according to BBR 25, the figures are even lower. If the calculat-

ion considers thermal bridges and air leakage in the house, the result will increase. 

The results also show that the investment repays itself after 15-16 years with a simplified pay-

back. With a calculation rate of 5 %, it is profitable over 30-31 years or more, but with a cal-

culation rate of 8 % it is not profitable.  
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1. Inledning 

I Sverige byggs det mer än någonsin, men samtidigt som husbyggnadstillverkning går framåt 

råder det bostadsbrist i flera svenska städer (Lögdahl, 2017). Sverige har dessutom de högsta 

byggkostnaderna i hela EU och ligger 66 procentenheter över EU-snittet enligt Eurostat bygg-

kostnadsindex enligt LögdahI. Detta är en anledning till att byggandet behöver effektiviseras. 

Även energianvändning i bostäder måste minskas, vilket är krav enligt Boverket byggregler 

”BBR”, i takt med bättre teknik och ökad medvetenhet. 

Ur både ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv finns det många förbättringsområden och 

åtgärder att vidta för att öka hållbarheten. Energieffektivisering och resurshushållning är några 

ekologiska aspekter som är aktuella, och som även är ekonomiskt fördelaktigt. Genom denna 

förbättring så kan man se en långvarig ekonomisk vinst. Det är också ett krav i Boverkets bygg-

regler att flerhusbostäder bör minska sina specifika energianvändningar, vilket är bra för både 

ekonomi och miljö. 

Detta examenarbete är utfört i samarbete med Rikshem som är ett av Sveriges största privata 

fastighetsbolag och äger fastigheter över hela Sverige. Företaget grundades 2010 och äger idag 

cirka 28 000 lägenheter (Rikshem, 2008). Fastighetsbeståndets värde uppgår idag till 41 mil-

jarder kronor. Rikshem har för närvarande cirka 1500 lägenheter i Umeå, varav cirka 440 på 

Mariehem. Deras vision är att göra skillnad i utvecklingen av det goda samhället. Rikshem ”vill 

bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på de orter som verkar ur såväl socialt, mil-

jömässigt som ekonomiskt perspektiv” (Rikshem, 2008). 

Detta projekt har tilldelats ett specifikt Lamellhus som ligger på Mariehemsvägen i Umeå och 

byggdes år 1968. Huset är byggt med betongstomme och taket är träregelstomme på betong-

platta. Huset kommer att renoveras och i samband med det energieffektiviseras. Nu utreds hur 

mycket energi som kan sparas efter renoveringen och om det är det lönsamt eller inte att göra 

de olika åtgärderna. Den specifika energianvändningen idag är 187,4 kWh/m2 Atemp, år. 

 

1.1 Syfte och Mål 

Syftet med detta examenarbete är att minska specifik energianvändning. Arbetet utförs för att 

kunna ge förslag på olika åtgärder som till exempel ventilationssystem eller nya lösningar på 

olika tjocklekar av isolering och fönster för att byggnaden ska bli mer energieffektiv och re-

surssnål. Fokus ligger på att förbättra inomhusklimatet och att nå de krav som Boverkets bygg-

regler kommer att kräva år 2018. 

Målet är att identifiera och formulera ett eller flera problemområden utifrån ovanstående utvär-

dering och presentera ett förslag på utveckling, baserat på teorier för energieffektivisering av 

byggnader. Ytterligare ett mål är att få en djupare insikt inom energieffektivisering och vad som 

förbrukar energi i byggnader, och kunna tillämpa det i praktiken på ett befintligt hus för att 

därigenom kunna undersöka olika energieffektiviserande åtgärder på husets konstruktion och 

installationssystem. Vidare är målet att delta aktivt i arbetet och visa engagemang för och del-

aktighet i arbetet genom hela projektets gång.  
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1.2 Frågeställningar 

• Vilka lösningar finns för att minska den specifika energianvändningen? 

 

• Vilket är det bättre alternativet: Frånluftsystem eller FTX-system? 

 

• Vilka positiva effekter har fjärrvärme i huset eller finns det andra alternativ? 

 

• Hur mycket energi kan sparas genom olika åtgärder, till exempel att förbättra klimat-

skalet? 

 

1.3 Genomförande 

I det här projektet har en okulär besiktning av huset gjorts. Ritningar har begärts ut från företa-

get Rikshem, vidare har e-postkorrespondens förts med företaget. Efter det att data för Lamell-

hus har granskats kan energieffektiviserande förslag tas fram. Sedan har energisimuleringspro-

grammet BV2 använts för att erhålla värden på energianvändning för uppvärmning i Lamellhu-

set samt vid de energieffektiviserande åtgärderna. 

Frågeställningarna för denna uppgift kommer till stor del att besvaras utifrån beräkningar och 

analyser av resultatet. Även kurslitteratur och vissa relevanta artiklar hämtade från nätet har 

använts. Kurslitteraturen anses vara högst relevant och tillförlitlig för denna uppgift och angå-

ende andra källor granskas de noggrant för att göra rapporten så trovärdig som möjligt. 

Vid undersökning av relevanta artiklar har Google Scholar använts, med sökord som ”Boverket 

byggregler”, ”Energieffektivisering i bostäder” med flera. Strukturen av denna rapport följer 

riktlinjerna i dokumentet ”Att skriva och presentera rapport” som är till förfogande på kurs-

hemsidan. 

Slutligen har resultaten analyserats. I en avslutande diskussion diskuteras vilka aspekter som 

kan hjälpa Rikshem att renovera huset i framtiden för att minska energianvändning. 

 

1.4 Avgränsning 

Detta arbetes avgränsning är att endast ett Lamellhus har undersökts. Notera också att uppgiften 

enbart rör energieffektivisering och inte tar hänsyn till tid, personal, plats etcetera. Undersök-

ningen begränsas till att endast behandla de ställda frågorna och fördjupar sig inte i detaljer 

eller ekonomiska aspekter. I arbetet undersöks inte heller hur de energieffektiviserande åtgär-

derna påverkar inomhusklimatet. 

Detta arbete vill främst fokusera på hur mycket energianvändningen som används före och efter 

renoveringen.  
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2. Teori 

Nedan redovisas undersökningens bakomliggande teori. 

 

2.1 Lamellhus  

Lamellhuset i arbetet är situerad i Umeå på Mariehemsvägen som byggs av företaget OF Bygg 

1968, se figur 1 för en Lamellhusbild. Modellen är uppbyggd av betongstomme som är gjuten 

på plats. Det här huset har tre våningar med källare och 16 lägenheter. Huset har ingen hiss och 

varje lägenhet har cirka fem rum och kök med totalt byggnadsarean på 125 kvadratmeter per 

lägenhet. Den totala boytan är 2025 kvadratmeter och lokalytan är 290 kvadratmeter enligt 

energideklarationen, se bilaga (9) (Rikshem, u.å.). 

Figur 1, Visar Lamellhus i Mariehemsvägen från ovansidan. Huset i bilden är endast en utformning av huset. 

Bild:(Rikshem, u.å.). 

Lamellhuset är enligt M. Bäckström, byggprojektledare på Rikshem AB, utrustat utifrån de 

vanligaste efterfrågade utformningarna av betongstomme. Värmesystemet är fjärrvärme med 

vattenburet värmesystem. Ventilationssystemet är av typen frånluft, vilket betyder att tilluften 

tas in passivt igenom klimatskalet och forceras ut med en fläkt. 

 

2.2 BV² 

BV² är ett energiberäkningsprogram som har använts sedan 1996. En befintlig byggnad kan 

matas in i programmet och konstrueras enligt gällande förutsättningar med önskade eller givna 

egenskaper och installationer. Hur energiberäkningarna justeras in baseras på olika egenskaper, 

till exempel om konstruktionen utgörs av lägenheter eller kontor samt hur frekvent byggnaden 

nyttjas och graden av personnärvaro. Programmet tillåter användare att beräkna en byggnads 

behov av kyl-, värme- och elenergi samt att redovisa lönsamhet, ekonomi och energianvänd-

ning. Programmet är anpassat till BBR, kraven på energideklarering av byggnader, och bygger 
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på en simuleringsmodell med solinstrålning, luftläckage, internvärme, värmelagring med mera 

för att ge pålitliga resultat. BV2 använder sig av energi- och effektbalanser samt tidskonstanten 

för byggnaden vid beräkning av det totala årliga energibehovet (BV², 2016). 

 

2.3 Byggnadens energibehov 

Hur mycket energi som ett bostadshus behöver varierar stort mellan olika fall. Faktorer som 

påverkar det totala energibehovet är klimatskal, ventilation, luftläckage, varmvattenanvändning 

och interna laster (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 4:13–22). 

Uppvärmningsbehovet står för den största delen av energibehovet. Energi behövs både till vär-

mesystemet och även i många fall till luftbehandlingsaggregatet. Detta behov minskar vid ökad 

solinstrålning, belysning, personvärme och användning av elapparater. Om man återvinner vär-

men i frånluften så kommer värmebehovet att minska. 

Det är inte bara mängden varmvatten en byggnad använder som ökar energianvändningen, utan 

även hur kallt det inkommande vattnet är, samt hur stora värmeförluster som finns i rörsystemet. 

Att bestämma hur mycket energi som tillförs till varmvattenberedning är oftast svårt då det i 

princip alltid sitter en gemensam mätare på varmvatten och uppvärmning. 

Hushållselen är den el som går till vitvaror, belysning och hemelektronik. Den el som används 

till belysning av allmänna utrymmen, hissar, fläktar, pumpar och andra poster som håller bygg-

naden i drift kallas fastighetsel. 

Vid projektering av en byggnad så anges dessa värden utifrån tidigare erfarenhet, simuleringar 

eller schabloner. Dessa värden förs sedan in en programvara eller kompenseras med gradtimmar 

för att bestämma en byggnads årsbehov av energi. Det gör att en byggnads verkliga energibehov 

ofta skiljer sig från det projekterade värdet. 

En byggnads installerade värmeeffekt (Pdim) bestäms utifrån effektbehovet under den kallaste 

troliga dagen på året (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 4:3–13). Temperaturen på den dagen 

kallas enligt BBR för DVUT (dimensionerande vinterutetemperatur), och är inte den lägsta 

temperatur som kan förkomma, utan den kallaste medeltemperaturen under ett dygn. Vid be-

stämning av den dimensionerande uppvärmningseffekten så räknar man också bort gratise-

nergin, det vill säga personvärme, solinstrålning och apparater, för att säkerställa att innetem-

peraturen inte sjunker under de kallaste dagarna på året. 

DVUT varierar utifrån vilken ort som byggnaden är placerad på, och hur mycket värme som 

kan lagras i byggnaden. Ett tegelstenshus lagrar generellt mer energi i sina väggar jämfört med 

ett trähus, vilket gör att det kommer finnas en större tröghet i byggnaden som motverkar att 

innetemperaturen sänks vid plötsliga fall i utetemperaturen. Således kommer ett hus i Kiruna 

att ha ett kallare klimat än ett hus beläget i Malmö, därav så kompenserar man också för den 

aktuella orten där man bygger. 

 

2.4 Byggnadens transmissionsförluster 

När två material har kontakt med varandra så kommer värme att ledas från materialet med den 

högre temperaturen till den lägre genom direkt kontakt av molekylerna (Sandin, 2010, s. 24-
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33). Detta kallas värmeledning. Om man vill minska värmetransporten som sker genom värme-

ledning, så behöver man byta ut de ledande materialen till mindre ledande material, alternativt 

öka materialets tjocklek. Till exempel leder mineralull avsevärt mindre värme än betong, och 

en två meter tjock betongvägg kommer släppa igenom mindre värme än en två decimeter be-

tongvägg. Det är varken praktiskt eller ekonomiskt att bygga en två meter tjock betongvägg, så 

därav isoleras konstruktioner med ett dåligt ledande men bra isolerande material för att hålla 

både kostnaderna och tjockleken nere. 

Det andra sättet värme kan transporteras är genom konvektion. Detta är när en vätska eller är 

en gas tillför eller bortför värme till eller från en yta. Inom byggnadssamanhang så är mediet i 

princip alltid luft och ytorna är väggar, tak och luftspalter. Mängden energi som överförs genom 

konvektion ökar vid ökad temperaturdifferens och överföringsarea, energiöverföringen blir 

också större i takt med ökad hastighet på det överförande mediet till exempel ökad vindhastig-

het. 

Alla material som har en temperatur över 0 Kelvin avger värme i form av strålning. Ytor i en 

vanlig miljö strålar ut samtidigt som de emottar strålningsenergi. Om den inkommande strål-

ningen är större än den utgående så värms ytan upp och vice versa. Strålning från solen passerar 

igenom ytor som fönster, men stannar vid ytskiktet på väggar och tak. Strålningen som kommer 

ifrån omgivningen är däremot nästan alltid av karaktären ”värmestrålning” som är osynlig för 

ögat, den passerar ej heller ytor som fönster. På natten varierar värmestrålningen väldigt mycket 

beroende på molntätheten. Molnen är varmare än atmosfären som finns bakom, därför blir vär-

mestrålningen mindre med mycket moln på himlen. Även på dagen påverkas värmestrålningen 

av molntätheten. Bara att då skyddar de mot solen istället, och därför känns det svalare. 

Dessa tre former av värmeöverföring finns inom alla byggnader. Men inom byggbranschen så 

förenklar man överföringen och uppskattar allt som ledning (Sandin, 2010, s. 39). Nyckeltalet 

för värmeövergång inom byggnation kallas U-värde. Detta är en sammanställning av de trans-

missioner som orsakar en energiförlust igenom konstruktionen. Ett lägre U-värde ger lägre 

transmissionsförluster. U-värdet ser endast på konstruktionen, och räknar inte med förluster 

från installationer som ventilation och luftläckage, men däremot tas hänsyn till köldbryggor. 

Konvektionen på insidan och utsidan av klimatskalet approximeras som ett värmeövergångs-

motstånd. Detsamma gäller även i luftspalter inom konstruktionen (Sandin, 2010, s. 40-45). En 

viss hänsyn tas till det överförande mediets hastighet då värmemotståndet antas vara mindre på 

utsidan (där vind har påverkan) än på insidan. Även luftspalter delas upp i grupperna (svagt 

ventilerad eller väl ventilerad) och kompenseras med respektive anpassat värmeövergångsmot-

stånd. 

Allt material har en värmekonduktivitet, även kallat lambdavärde (λ) (Sandin, 2010, s. 39-40). 

Ett högre värde på konduktivitet ger en högre värmeöverföring igenom materialet, och därmed 

ett högre U-värde på konstruktionen. Luftiga material som mineralull har generellt en väldigt 

låg värmekonduktivitet och används därför som isolering. Mer kompakta och mer ledande 

material som betong och stål används främst till att säkerhetsställa hållfastheten av byggnaden 

och inte till att minska transmissionsförluster. 
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Inom värmeledning så översätts varje materialskikt, inom konstruktionen, om till ett värmemot-

stånd (R) (Sandin, 2010, s. 34-35). En konstruktionsdel med ett högt motstånd kommer, vid en 

temperaturdifferens på sina ytor, vara en sämre värmeledare. Detta motstånd är beroende av två 

saker; konstruktionens tjocklek och den totala värmekonduktiviteten. De flesta konstruktioner 

är uppbyggda av flera skikt, när det gäller en vägg kommer det totala motståndet att bestämmas 

utifrån vilka material som använts i väggens skikt samt hur breda dessa är. 

 

2.5 Boverkets byggregler (BBR) 

I Boverkets nya byggnadsregler för 2021 så kommer flera nya regler träda i kraft som har i syfte 

att minska nya byggnaders energianvändning. Samtidigt ska byggnader vara nära-nollenergi-

byggnader (NNE), (”En byggnad som har mycket hög energiprestanda […]. Nära nollmängden 

eller den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi 

från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på 

plats, eller i närheten”) (BBR, 2017. s, 26). 

 

2.5.1 BBR-kravenergianvändning 2017–2021 

I Boverkets byggregler 2017 så redovisas en byggnads energideklaration med en nyckeltalspe-

cifik energianvändning. I detta tas hänsyn till den energi som används till tappvarmvatten, kom-

fortkyla, uppvärmning samt fastighetsenergi. Sedan fördelar man den på golvarean i byggnaden 

som är uppvärmd till mer än 10 grader °C det vill säga Atemp. Primärenergital har sedan BBR 

2017 använts som energianvändningskrav vid nybyggnad av byggnader, men inte till att ange 

energideklarationer. 

Boverkets byggregler 2021:s definition av en byggnads energiprestanda sker genom nyckeltalet 

”primärenergital”. Det nya nyckeltalet tar hänsyn till samma saker som sin föregångare, men 

skiljer sig när det gäller två saker; primärenergifaktorn för el kommer att vägas annorlunda, 

vidare så kompenserar man för byggnadens placering genom en geografisk justeringsfaktor 

istället för med en klimatzon. Den största ändringen i BBR 2021 är att primärenergifaktorn för 

el kommer att bli högre än det nuvarande värdet på 1,6 [-]. BBR har inte fastställt det nya värdet, 

men nämner i sin webbsändning om nära-nollenergibyggnader (2017) att ett schablonvärde för 

detta är 1,85 [-]. Detta värde är ett förslag från boverkets sida, men eftersom det är det enda 

förslaget, så måste alla som bygger nytt eller renovera husen ta hänsyn till de nya kraven. 

 

2.5.2 BBR-krav Umedel-värde 

De nya reglerna i BBR 2020 kommer att minska det lägsta accepterande medelvärmegenom-

gångstalet på flerbostadshus från 0,4 till 0,35 W/m2 K (BBR, 2018. s, 6) Detta kan ses som en 

markant minskning, men eftersom reglerna också kommer ställa högre krav på energiprestan-

dan, så kommer U-värdet för nya byggnader minska då väggar, tak och bjälklag med mera 

behöver vara bättre isolerade. 
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2.6 Ventilation 

En byggnads ventilationsparametrar har en stor inverkan på dess energiprestanda. All uteluft 

som frivilligt eller ofrivilligt tillförs en byggnad medför ett ökat uppvärmningsbehov 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 4:10–12). Ett lamellhus använder sig huvudsakligen av från-

luft och fjärrvärme. I en sådan installation så tar man frånluften från byggnaden genom uteluft-

ventiler i sovrum och vardagsrum. Genom en väggventil som är monterad bakom en radiator 

förvärms den tillförda luften (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 2:13–15). Tilluften tas in direkt 

igenom klimatskalet vilket medför en omedelbar värmebehovsökning då tilluftens temperatur 

är densamma som uteluftens. Enligt BBR så ska luftflödet vara minst 0,35 l/s, m2, om bostaden 

aktivt används. 

Till skillnad från ett inbyggd FTX-system, så är en värmeväxlare en komponent som kan fun-

gera utan tillförd el. En värmeväxlare mellan till- och frånluften kan däremot endast användas 

i ett så kallat FTX-system, där både från och tilluft går genom ventilationskanaler (Warfvinge 

& Dahlblom, 2010, s. 2:16–18). Fördelen med ett sådant system är att uteluften värms upp innan 

den går in som tilluft i byggnaden och därav så minskar energibehovet för uppvärmning. ”De 

två vanligaste typerna av värmeväxlare är plattvärmeväxlare och roterande värmeväxlare” 

(Häggkvist, 2016, s. 12). 

 

2.6.1 Plattvärmeväxlare 

I en plattvärmeväxlare transporteras värme från frånluften via veckade aluminiumplåtar och 

sedan till tilluften. Till- och frånluft korsar varandra utan att blandas eftersom det är åtskilda av 

en aluminiumplåt (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 2:56–57). Motströmsvärmeväxlaren är en 

annan typ av plattvärmeväxlare och i den möts från- och tilluftströmmarna i motsatt riktning 

separerade av en aluminiumplåt. Verkningsgraden för dessa typer av värmeväxlare varierar 

inom 50–80 %. En plattvärmeväxlare har inte några rörliga delar, vilket minskar risken för 

problem och stora underhållskostnader (Häggkvist, 2016, s. 12). Nackdelen med plattvärme-

växlare är att det finns risk för kondens och frost i frånluftkanalerna i de delar av värmeväxlaren 

i anslutning till intaget av uteluft. 

 

2.6.2 Roterande värmeväxlare 

”En roterande värmeväxlare har ett rotorhjul som utgörs av veckad aluminium i lager på lager 

som värms av frånluften och avger sedan värme till tilluften ett halvt varv senare i rotationen” 

(Häggkvist, 2016, s. 13). Värmeväxlare kräver lite el och verkningsgraden kan överstiga 80 %. 

Den har rörliga delar som kan gå sönder och att viss överföring av föroreningar och lukt mellan 

från- och tilluft kan förekomma (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 2:54-66). Moderna roterande 

värmeväxlare har dock en så kallad renblåsningssektor för att reducera problemet med luktö-

verföring. 
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2.7 Fjärrvärme 

Fjärrvärme blir allt vanligare i dagens byggnader, och det förekommer frekvent i många 

svenska bostäder (Warfvinge & Dahlblom, 2010, s. 4:68). Syftet med fjärrvärme är att minska 

användningen av olja som bränsle och således minska miljöpåverkan. 

Ett fjärrvärmesystem består av tre huvuddelar  

• Centralt värmeverk 

• Fjärrvärmenät 

• Fjärrvärmeundercentral i varje byggnad 

 

Systemet försörjer hela eller delar av ett område med värme från ett gemensamt värmeverk 

(Warfvinge & Dahlblom, 2010. s. 4:67). Man gräver ner rör och isolerar där fjärrvärmevattnet 

ska cirkulera (detta kallas primärvatten). Temperaturen på vattnet från värmeverket håller be-

roende på årstid och utetemperatur mellan 70 och 120 °C. Det ställs under högt tryck för att inte 

koka. I byggnaden växlas värmen via en värmeväxlare till ett sekundärt värmesystem. 

Storleken på fjärrvärmenätet begränsas på grund av att man vill minska förlusterna i distribut-

ionen. Samtidigt är det inte lönsamt att ha fjärrvärme i otäta områden eftersom värmetäthet där 

är låg (Warfvinge & Dahlblom, 2010. s. 4:68). Detta betyder att för småhusområden blir det 

billigare om var och en har sin egen värmekälla. 

  

2.8 Bergvärmepump 

Bergvärme som sådan är en av de förnybara energikällorna i Sverige (Warfvinge & Dahlblom, 

2010, s. 4:77). Energi som kommer från solen lagras i marken och i berggrunden under den 

varma tiden av året och kan upptas under den kalla tiden av året med hjälp av en bergvärme-

pump. Värmepumpen åstadkommer en temperaturökning som är tillräcklig för att  användas till 

uppvärmning via radiatorer och beredning av tappvarmvatten. Med hänsyn till temperaturen är 

grundvatten en bättre värmekälla än både uteluft, yt-jord och sjövatten. Bergvärme passar väl i 

både större och mindre byggnader, antalet borrhål och borrdjupe är avgörande för det aktuella 

energibehovet hos byggnaden. Nackdelen med bergvärme är den höga investeringskostnaden. 

En annan viktig aspekt är att få tillräcklig värmekapacitet i borrhålen. Bergvärmepumpar har 

ett COP på mellan 3 och 5. COP-värdet är den största fördelen sådana här energilösningar har 

(Greenmatch, 2014). I ett korrekt fungerande system så är den tillförda energin till kompressorn 

flera gånger lägre än den som överföras mellan värmeväxlarna. Detta samband beskrivs med 

faktorn COP (coefficient of performance), värdet tolkas som mängden energi man tar ut från 

slingan i jämförelse med den insatta elenergin till kompressorn. Till exempel om man tillför en 

byggnad 6 kW i värme från pumpen samtidigt som kompressorn tar 2 kW, så har man ett COP-

värde på 3. 
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2.9 Solceller 

För att uppnå en hållbar elförsörjning bör el producerad med kärnkraft eller fossila bränslen 

undvikas (Bokalders & Block, 2009, s. 310–227). Satsningar på förnyelsebar energi såsom sol-

celler är istället att föredra. När solceller belyses med solljus omvandlar de ljus direkt till ele-

nergi och kan då ge elektricitet. Solceller kan användas som takbeläggning, fasadelement och 

solavskärmning. Positivt är också att de har en livslängd på 40 år. Det finns många olika tekni-

ker att bygga solceller på men den vanligaste är med kiselsolceller. Vidare finns det olika sy-

stem men den enklaste består av enbart solceller, batterier samt en regulator som förlänger bat-

teriets livslängd. Egen el används när solen skiner och batterier lagrar solenergi när det inte 

behövs till hushållet men vid överskott säljs el till nätet. När det är mörkt kan el istället köpas 

från nätet. I ett sådant system behövs inga batterier. 

 

2.10 Återbetalningstid 

När återbetalningstid för investeringen ska beräknas kan olika metoder användas. Två exempel 

på sådana är LCC-metod som tar hänsyn till kalkylränta, och Payback-metod som inte tar hän-

syn till kalkylränta. 

 

2.10.1 LCC 

Livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Cost analysis), är en ekonomisk beräkningsmodell base-

rade på nuvärdesvärde av alla framtida kostnader under en produkts (eller lösnings) livslängd 

(Häggkvist, 2016). LCC-metod kan användas för att beräkna den totala kostnaden för olika 

alternativa lösningar under en viss period för att avgöra vilket av dessa alternativ är mest lön-

samt. Det visar också att investeringskostnaden för en viss produkt inte är den enda utgiften 

som behöver beaktas. Metoden tar hänsyn till driftkostnader och underhållskostnader som kan 

variera från år till år. Valet av livslängd och ränta är avgörande för resultatet av LCC-beräk-

ningar. ”Valet av kort livslängd gör grundinvesteringskostnaden en större andel av totalsumman 

än valet av lång livslängd” (Häggkvist, 2016, s. 15). I LCC-beräkningar omräknas alla framtida 

kostnader till dagens kapitalvärde och summeras sedan med grundinvesteringskostnaden. Olika 

alternativa lösningar, ofta med samma förutsättningar (livslängd, ränta, inflation etcetera), jäm-

förs med varandra. Metoden ger relativt rättvist och säkert resultat, men den är lite mer komplex 

jämfört med återbetalningsmetoden (Payback-metod). 

 

2.10.2 Payback-metoden 

”Payback-metoden är en metod som används för att beräkna hur snabbt en investering betalar 

av sig själv. Metoden kan antingen användas för att kontrollera att en investering lönar sig innan 

den är förbrukad, eller för att jämföra vilket av flera investeringsalternativ som är bäst” (Wiki-

pedia, 2015). Den ger relativt lite osäkerhet men tar inte hänsyn till ränteeffekter eller restvärde. 

En fördel är dock att den är lättanvänd.  
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2.11 Grundläggande sambandekvationer 

Ekvationer för konstruktion respektive energiprestandan. För att räkna mängd energi som måste 

tillföras till en byggnad för att hålla ett normalt inomhusklimat, vilket måste räkna transmiss-

ionsförluster genom klimatskalet (Sandin, 2010). Sedan ska räkna ventilationsförluster och 

läckage genom otäthet. 

 

2.11.1 Värmetransport genom klimatskärmen 

Värmegenomgångskoefficienten, även känd som ”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” (Sandin, 2010, s. 39). U-värdet beskriver hur god 

isoleringsförmåga en konstruktionsdel har, och ett lågt värde innebär hög värmeisoleringsför-

måga. 

Värmeövergångsmotståndet ges av ekvationen (1) och beror av skiktets tjocklek och värme-

konduktivitet. Ju högre värde värmemotstånd desto bättre isolering. 

𝑅 =
𝑑

𝜆
     (m2 K/W)  (1) 

Där   R = värmemotstånd (m2 K/W) 

   d = tjocklek (m) 

λ = värmekonduktivitet (W/m K) 

 

U-värdet ges av ekvation (2) och behövs för att beräkna värmeflödet genom ett eller flera skikt. 

𝑈 =
1

𝑅𝑖+𝑅1+𝑅2…+𝑅𝑁+𝑅𝑈
  (W/m2 K)  (2) 

Där   U = värmegenomgångskoefficient (W/m2 K) 

   Ri = värmeövergångmotstånd på insidan (m2 K/W) 

R1…Rn = värmemotstånd för väggskikten (m2 K/W) 

Ru = värmeövergångmotstånd på utsidan (m2 K/W) 

 

Värmeflödet genom en konstruktionsdel bestående av parallella skikt ges av ekvation (3) (San-

din, 2010). 

𝑞 = 𝑈 ∗  (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)  (W/m2)  (3) 

Där    q = värmeflöde (W/m2) 

    U = värmegenomgångskoefficient (W/m2 K) 

Tin = inomhustemperatur (K) 

Tut = utomhustemperatur (K)  
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2.11.2 Värmeeffektbehov 

För att undersöka hur husets värmeeffektbehov påverkas av olika konstruktionsåtgärder och 

installationssystem måste flertalet förlustfaktorer beräknas för att slutligen få fram den dimens-

ionerande effekten (Pdim). Alla ekvationerna i detta avsnitt är enligt (Warfvinge & Dahlblom, 

2010) om inget annat anges. 

 

Specifik värmeförlustfaktor för transmission 

Transmissionsförlusterna beräknas genom att arean (Ai) på varje konstruktionsdel som vetter 

utåt bestäms utifrån husritningar och att motsvarande U-värde (Ui) fastställs. Sedan väljs lin-

jeköldbryggornas ψ-värde (ψk) enligt schablonvärden ur BV2. Sträckorna för linjeköldbryg-

gorna (lk) uppskattas från husritningarna. De punktformiga köldbryggorna försummas. Efter 

det beräknas specifik värmeförlustfaktor för transmission (Qt) enligt ekvation (4). 

 𝑄𝑡 = ∑ 𝑈𝑖 ∗ 𝐴𝑖
𝑛
𝑖=1 + ∑ 𝜓𝑘 ∗ 𝑙𝑘

𝑚
𝐾=1  (W/K)   (4) 

där Ui= värmegenomgångstal för en byggnadsdel (W/m2 K) 

 Ai = byggnadsdelens invändiga area (m2) 

 ψk = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/m K) 

 lk = linjära köldbryggans längd (m) 

”Ett alternativt sätt att ta hänsyn till inverkan av linjära köldbryggor kan vara att inte ta med 

några Ψ-värden vid beräkning av Um-värde utan istället göra ett generellt påslag om 20 % på 

framräknat Um-värde inkluderande de köldbryggor som finns i klimatskärmen” (Boverket, 

2012, s. 53). 

 

Ventilationens specifika värmeförlustfaktor 

Ventilationens specifika värmeförlustfaktor (Qv) beräknas med luftens densitet (ρ), luftens 

specifika värmekapacitet (cp) och husets styrda ventilationsflöde (qv) enligt ekvation (5). 

 𝑄𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑣  (W/K)   (5) 

 

Specifik läckageförlust 

Då lokaler har ett visst luftläckage genom klimatskalet måste detta tas i beaktande. Huset luft-

läckage (qov) beräknas genom att använda husets luftläckage vid provtryckning (q50), vind-

skyddskoefficienterna (e och f) samt luftflöden in (qsup) och ut (qex) ur byggnaden enligt ek-

vation (6) nedan. Frånluften antas vara 5 % högre än tilluften och de olika vindskyddskoeffi-

cienterna visas nedan i tabell 1 (FEBY, 2012, s.13). 

 𝑞𝑜𝑣 =
𝑞50∗𝑒

[1+
𝑓

𝑒
∗(

𝑞𝑠𝑢𝑝−𝑞𝑒𝑥

𝑞50
)

2

]

 (m3/s)   (6)  
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Tabell 1, Vindskyddskoefficienter enligt EN ISO:13789:2008 (FEBY, 2012, s.13). 

Vindskyddskoefficienter e och f Flera sidor 

exponerade 

En sida  

exponerad Koefficient e för avskärmningsklass 

Ingen avskärmning. Öppet landskap eller höga byggnader i staden. 

Måttlig avskärmning. Förortsmiljö, landskap med träd och andra byggnader. 

Kraftig avskärmning. Byggnad i skog eller med genomsnittshöjd i city. 

0,10 

0,07 

0,04 

0,03 

0,02 

0,01 

Koefficient f 15 20 

 

För att beräkna den specifika läckageförlusten (Qov) används luftens densitet (ρ), luftens speci-

fika värmekapacitet (cp) och det oavsiktliga ventilationsflödet (qov) enligt ekvation (7). 

 𝑄𝑜𝑣 = 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ 𝑞𝑜𝑣   (W/K)   (7) 

 

Totala specifika effektförluster 

För att beräkna de totala specifika effektförlusterna (Qtot) summeras specifika transmissions-

förlusterna (Qt), ventilationens specifika värmeförlustfaktor (Qv) och specifik läckageförlust 

(Qov) enligt ekvation (8). 

 𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑜𝑣  (W/K)   (8) 

 

Om ventilation med värmeåtervinning installeras används istället ekvation (9) där temperatur-

verkningsgraden (ɳ) för värmeväxlaren i ventilationssystemet inkluderas. 

 𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 ∗ (1 − ɳ) + 𝑄𝑜𝑣 (W/K)   (9) 

 

Dimensionerande effekt 

Det dimensionerande effektbehovet inträffar som regel en kall vinternatt vilket gör att det är 

praxis att inte ta hänsyn till solinstrålning eller internt laster. Med värdet på totala specifika 

effektförluster (Qtot) samt värden på dimensionerande innelufttemperatur (DIT) och dimens-

ionerande vinterutetemperatur (DVUT) beräknas den dimensionerande effekten enligt ekvat-

ion (10). 

𝑃𝑑𝑖𝑚 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∗ (𝐷𝐼𝑇 − 𝐷𝑉𝑈𝑇) (W)   (10) 

Där Qtot= ytotal specifika effektförluster 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 ∗ (1 − ɳ) + 𝑄𝑜𝑣 

Qt = specifika transmissionsförlusterna 

 Qv = ventilationens specifika värmeförlustfaktor 

ɳ = temperaturverkningsgraden 

Qov. = specifika läckageförlusten 

DIT = innelufttemperatur 

DVUV = vintertemperatur  
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2.11.3 Energiprestanda 

Energi för uppvärmning 

Energin som byggnaden (Lamellhus) använder för uppvärmning beräknas genom att köra si-

muleringar i energiprogrammet BV2. Sedan måste schablonvärdet för den specifika varmvat-

tenanvändningen (Es,tvv) adderas för att få ut den totala specifika energin för uppvärmning 

(Es,uppv). Allt detta enligt ekvation (11). 

𝐸𝑠,𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝐸𝑠,𝐵𝑉2,𝑟𝑎𝑑 + 𝐸𝑠,𝑡𝑣𝑣 (kWh/m2 Atemp, år) (11) 

 

Fastighetsel 

För att värdet på den specifika energianvändningen ska bli jämförbar används samma data som 

energideklaration baserar sina beräkningar på. Den specifika fastighetselanvändningen (Es,fastig-

hetsel) beräknas genom att summera den årliga elenergianvändningen till fläktar (Eel,fläktar), cir-

kulationspumpar för värmedistribution (Eel,cirkpump), hissar  (Eel,hissar) samt direktel, komplement 

(Edirektelvärme) för att sedan dividera med den totala tempererade golvarean (Atemp). Allt detta 

enligt ekvation (12). 

𝐸,𝑠,𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 =
𝐸𝑒𝑙,𝑓𝑙ä𝑘𝑡𝑎𝑟+𝐸𝑒𝑙,𝑐𝑖𝑟𝑘𝑝𝑢𝑚𝑝+𝐸𝑒𝑙,ℎ𝑖𝑠𝑠𝑎𝑟+𝐸𝑑𝑖𝑟𝑒𝑘𝑡𝑒𝑙𝑣ä𝑟𝑚𝑒

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
  (kWh/m2 Atemp, år)  (12) 

 

Specifika energianvändningen BV2 

Den specifika energianvändningen BV2 (Espec) beräknas genom att summera den årliga ener-

gianvändningen för uppvärmning (Es,värme) och energin för fastighetsel (Es,fastighetsel) enligt ek-

vation (13). 

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐 = 𝐸𝑠,𝑣ä𝑟𝑚𝑒 + 𝐸𝑠,𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 (kWh/m2 Atemp, år) (13) 

 

Specifik energianvändning gäller BBR 16 (2010) 

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. Hushållsenergi in-

räknas inte, Inte heller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande 

verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation enligt ekvation (14). 

    

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 =
(𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣+𝐸𝑘𝑦𝑙+ 𝐸𝑡𝑣𝑣 +𝐸𝑓  )    

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
 (kWh/m2 Atemp, år) (14) 

 

Där   Euppv = Energi till uppvärmning (kWh/år) 

Ekyl = Energi till komfortkyla (kWh/år) 

Etvv = Energi till tappvarmvatten (kWh/år) 

Ef = Fastighetsenergi (kWh/år) 

Atemp = Arean uppvärmd över 10 °C (m
2) 
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Primärenergital gäller BBR 25 (2017) 

Primärenergitalet (EPpet) påminner om den specifika energianvändningen med skillnaden att 

primärenergitalet påverkas av en primärenergifaktor (PEi) som beaktar var energin för upp-

värmning och var elen för fastighetsdrift kommer ifrån. Dessutom korrigeras primärenergi-

talet av en geografisk faktor (Fgeo) som tar hänsyn till var bostaden befinner sig. Ekvation (15) 

nedan visar hur primärenergitalet beräknas. 

𝐸𝑃𝑝𝑒𝑡 =
∑ (

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣

𝐹𝑔𝑒𝑜
+𝐸𝑘𝑦𝑙+𝐸𝑡𝑣𝑣+𝐸𝑓𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙)∗𝑃𝐸𝑖

6
𝑖=1

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝
  (kWh/m2 Atemp, år)  (15) 

 

Där   Euppv = Energi till uppvärmning (kWh/år) 

Ekyl = Energi till komfortkyla (kWh/år) 

Etvv = Energi till tappvarmvatten (kWh/år) 

Ef = Fastighetsenergi (kWh/år) 

Fgeo = Geografisk justeringsfaktor 

Atemp = Arean uppvärmd över 10 °C (m
2) 

PEi = Primärenergifaktorer per energibärare. (till exempel 1,6 för elenergi och 

1,0 för fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas). 
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2.11.4 Återbetalningstid beräkning 

LCC kan användas för att beräkna en produkts totala kostnad under en livscykel, eller för att 

avgöra vilket av ett antal investeringsalternativ som är billigast under en vald tidsperiod. Enligt 

ekvation (16). 

𝐿𝐶𝐶 = ∑
𝐼𝑡−𝑈𝑡

(1+𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=1
− 𝐴 +

𝑅𝑛

(1+𝑟)𝑛
 (kr)  (16) 

Där   It = Inkomster år t 

Ut = Utgifter år t 

t = Löpande år  

A = Grundinvestering  

Rn = Restvärde efter antal år  

n = Kalkylränta % 

 

Payback-metod (återbetalningstid), När investeringskostnaden sedan sätts i relation till vad 

energibesparingen innebär ekonomiskt kan en Paybacktid beräknas med ekvation (17). 

𝑃 =
𝐴

𝐼−𝑈
   (kr)  (17) 

Där A = Grundinvestering 

 I = Inkomster år 

U = Utgifter år 
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3. Metod 

I metodkapitlet beskrivs den metod som har använts för energieffektivisering av konstruktionen 

respektive valet av installationssystem. 

 

3.1 Konstruktion respektive installationer 

Byggnaden undersöktes i två alternativa utformningar: grundutformningen som byggnaden 

hade före renoveringen, (beskrivet under rubrik 3.1.1). och den andra där byggnaden utforma-

des efter de energieffektiviserande åtgärderna (beskrivs under rubrik 3.1.2). Två olika förslag 

på renovering utformades vilket beskrivs i paket 1 och 2. Fler delar än de som strikt klassas till 

konstruktion tas upp i detta avsnitt, exempelvis internvärme och klimathållningssystem, då de 

även behöver definieras i programmet BV2 enligt BBR krav. 

 

3.1.1 Byggnaden i grundutformning före renoveringen 

För att göra beräkningarna användes datorprogrammet BV2 som är designat för att kunna han-

tera energiberäkningar baserat på grundläggande information om byggnadens konstruktion, till 

exempel material, tjocklek och area. Trots detta ganska rättframma tillvägagångssätt så finns 

det en mängd ytterligare alternativ och detaljer i programmet som behöver definieras, till ex-

empel solfaktor, avskuggning och reflektion för att nämna några. Antingen valdes programmets 

förinställda alternativ, eller så gjordes ingenjörsmässiga antaganden gjorts baserat på informat-

ion som går att hitta via andra källor. 

 

3.1.1.1 Beskrivning av byggnaden (16 st lägenheter) 

Huset byggdes 1968 och är placerat på Mariehemsvägen i Umeå. Byggnaden har 3 våningar 

med källare. Huset har ett fuktproblem i dagsläget, och det är en orsak till att huset drar mycket 

energi. Fukten tar upp energi när den torkar. Huset har inte byggts tillräckligt tätt och har ett 

frånluftsinstallationssystem vilket gör det svårt att återvinna värme. Taket är uppbyggt av 

takstolar uppstolpade på en bjälklagsplatta av betong. Yttertaket lutar in mot byggnadens mitt 

vilket var en vanlig takkonstruktion under den perioden. På senare tid har man sett stora brister 

i sådana konstruktioner. Grunden är en betongplatta som gjutits på plats. Grunden har ingen 

isolering under källargolvet. Källarväggar har också isolerats inåt vilket gör att huset lätt kan få 

fuktskador. För att torka bort fukt behövs värme. Fasaden byggdes med ”kalksandsten” på 120 

mm med luftspalt på 10 mm. Det var murbruk i själva luftspalten vilket gjorde att huset inte 

kunde ”andas” rätt. Huset har också fönster av två gals som släpper ut mycket värme. 

Tak 

För att beräkna takets U-värde användes ekvationerna (1) och (2), och U-värdet hamnade då på 

0,42 W/m2 K, Då den enligt ritningarna har 160 mm betongplattor och 150 mm isolering så ska 

taket räknas som en tung takkonstruktion (Sandin 2010, 45). Takarean beräknas utifrån dessa 

förutsättningen, se bilaga (1). 
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Fasad 

För att beräkna fasadens U-värde har ekvationerna (1) och (2) använts, se bilaga (2). Det be-

räknade U-värdet på långsidan är 0,329 W/m2 K och på kortsidan 0,37 W/m2 K. Ytan är lika 

stor på motstående fasader, vilket kunde avläsas av planritningen, se bilaga (4). Ett antagande 

om höjden gjordes till en avrundning på 8,54 m efter avläsning på sektionsritningen, se bilaga 

(5). Byggnaden har betongstomme i de bärande väggarna. Tung stomme valdes. I beräkning-

arna angavs en solfaktor för glasrutor på 0,77 för alla fasader, eftersom information gällande 

hur mycket solinstrålning som faktiskt sker på varje fasad inte finns tillgänglig. 

 

Fönster och dörrar 

För fönster och dörrar antogs ett gemensamt U-värde då det är svårt att ge ett individuellt värde 

för var och en av dessa. Värdet som antagits ligger mellan olika schablonvärden för fönster och 

dörrar. Det uppskattade värdet sattes till 3,1 W/m2 K för fönster och 4,5 W/m2 K för dörrar. 

Måttet mättes manuellt av fasadritningarna samt på plats, se bilaga (6) , (7) och (8). Då de 

motstående fasaderna inte är likadana så anges de specifika värdena för varje enskild fasad. 

Glasandel valdes som 90 % av den uppmätande fönsterarean då exempelvis karmar och lik-

nande inte tagits med (Löfberg 1987, 22). Reflektion på fönster valdes som vanligt glas med 

solfaktor på 0,77. 

 

Grund (källargolv och källarvägg) 

För att beräkna källargolvets och källarväggens U-värde användes ekvationerna (1) och (2). 

Källargolvets U-värde hamnade på 0,258 W/m2 K medan källarväggarna U-värde blev 0,478 

W/m2 K 0,8 m över marken. Under marken var värdet 0,309 W/m2 K, se bilaga (3) och (5).  

Byggnaden har ett trapphus och balkong, dessa är inte inräknade i byggnadsarean. Dessa befin-

ner sig inte  över källargolvet och kommer därför inte heller att påverka värmeflödet i byggna-

den nedåt. Dräneringslagret bestående av singel och sand antas till att alltid vara 150 mm eller 

mer då detta ger ett genomgångsmotstånd, R, på ytterligare 0,2 m2 K/W (Sandin 2010, 47). 

 

Marktemperatur valdes utifrån ortens årsmedeltemperatur som är fyra grader i Umeåregionen 

(SMHI, 2017). 

Internvärme 

Värdena anges enligt BBR krav: 

• hushållsel: 30 kWh/m2 Atemp, år tempererad golvarea och år. 

• personvärme: 80 W/person, närvarotid 14 h/dygn. 

• antal personer: 3,51 st för 5 rum och kök. 

Utifrån dessa värden beräknades och justerades de tre kategorier som kunde generera intern-

värme: personer, belysning och maskiner. Personer räknades som gratisvärme, därför var det 

belysning och maskiner som skulle komma upp till den projekterade mängden hushållsel. 
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Klimathållningssystem 

Frånluftssystem används i byggnaden. Den lägsta tillåtna inomhustemperaturen är 21 grader 

Celsius oavsett tid på dygnet, enligt BBR. 

Luftläckage 

Värdet på lufttätheten i byggnaden, som blivit given av BV2 baseras på hur mycket luft som 

läcker ut ur byggnaden vid vanlig användning. Luftläckage i byggnadsstommen och luftläcka-

gets variation med avseende på termisk drivkraft sätts som lika stora eftersom läckaget blir lika 

stort året runt med 0,2 oms/timme. 

Tappvarmvatten 

Tappvarmvattnets värde ligger på 27,4 kWh/m2 Atemp, år enligt energideklaration 2009, se bi-

laga (8) fördes in i programmet. 
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3.1.2 Byggnaden utformning efter renoveringen paket 1 och 2 

De nya konstruktionsutformningarna prövas löpande. Det går att kombinera dem på olika sätt 

för att se hur de påverkar varandra. På detta sätt kommer alla ändringar endast att påverka 

mängden energi som radiatorerna kräver för att hålla byggnaden 21 grader varm. Paket 1 (egen 

modell) och paket 2 (Rikshem AB’s modell) efter renovering. 

 

3.1.2.1 Paket 1 ”egen modell” (32 st lägenheter) 

Tak  

Det dimensionerade U-värdet på 0,074 W/m2 K som användes, hade erhållits från Lättelenmet 

AB, se bilaga (10). Den fördes in i programmet BV2, då den enligt ritningarna har en medeltung 

takkonstruktion (Sandin, 2010, 45). 

Fasad 

För de nya konstruktionerna, byggda med skikt enligt tabell 2, hela konstruktionerna på lång-

fasad medan gavelfasad hade ökat isoleringen och betongstomme blev kvar. För att beräkna 

fasadernas U-värde användes ekvationerna (1) och (2). Långsida fick ett U-värde på 0,15 W/m2 

K och kortsidan på 0,125 W/m2 K. Ytan är lika stora för motstående fasader, detta läste av från 

planritningen, se bilaga (2), (4) och (5). 

 

De nya konstruktionerna, är byggda på detta sätt, se tabell 2. Hela konstruktionen på långfasad 

är ändrad medan på gavelfasad har enbart isolering ändrats, betongstomme är alltså kvar. 

 

Tabell 2, konstruktion för fasad paket 1. 

Byggdel Uppbyggnad (inifrån och ut) 

Långfasader  

13 mm gipsskiva 

10 mm Plywood 

45 mm mineralull mellan reglar 

195 mm mineralull 

45 mm mineralull mellan reglar 

15 mm utvändig gipsskiva 

30 mm luftspalt 

20 mm träpanel 

Gavelfasader 

150 mm betong 

300 mm isolering 

20 mm nät + Puts 

 

Fönster 

När det gällde fönstren i huset fanns det inte någon större möjlighet att göra förbättringar föru-

tom rörande deras U-värde. Anslutningen för vägg-fönster isoleringen måste förbättras för att 

kunna minska energianvändningen. Vid undersökning av marknaden iakttogs att enbart fönster 

med U-värde på 0,8 W/m2 K erbjöds. Notera att det bara handlade om U-värde. I byggnaden 
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används flera olika slags fönsterstorlekar. Och syftet ät att representera vad som är möjligt att 

få ner dem till, se bilaga (14). 

 

Dörrar 

När det gällde husets dörrar fanns liten möjlighet till förbättringar, bortsett från U-värdet. Detta 

kan förbättras genom att montera rätt med bra isolering runt omkring karmar och bågar. De nya 

värdena valdes på dörrens U-värde på 0,8 W/m2 K se bilaga (14). (På bilagan visas enbart föns-

ter, men samma värden gäller även dörrar). 

 

Grund (källargolv) 

Grunden kommer att vara oförändrad i jämförelse med tidigare beräkning. 

 

Källarvägg 

Den nya källaren har 100 mm isolering på utsidan för att undvika fuktskador och för att minska 

energianvändningen i huset. För att beräkna de nya värdena användes ekvationerna (1) och (2). 

Över mark 0,8 m var U-värdet 0,214 W/m2 K, under mark var 0,185 W/m2 K. Beräkningsgången 

berodde på hur långt källarväggavstånd var under mark, se bilaga (3) och (5) (Sandin 2010, 47). 

 

Ventilation  

FTX-system med verkningsgraden 84,8 %, se bilaga (11). 

 

Internvärme 

Värdena anges enligt BBR krav: 

• hushållsel: 30 kWh/m2 Atemp, år tempererad golvarea och år. 

• personvärme: 80 W/person, närvarotid 14 h/dygn. 

• antal personer: 2,18 st med 3 rum och kök. 

Utifrån dessa värdena beräknas och justeras de tre kategorier som kan generera internvärme: 

personer, belysning och maskiner. Personer räknas som gratis värme, därför är det belysning 

och maskiner som ska komma upp till den projekterade mängden hushållsel. 

Tappvarmvatten 

Det nya värdet är 25 kWh/m2 Atemp, är enligt BBR (schablonvärdet 32 st lägenheter). Det förs 

in i programmet BV2. 

 

Solceller  

Dimensionerade solceller producerar 39 100 kWh/år, dvs. 13,5 kWh/m2 Atemp, år, enlig Umeå 

Energi offert, se bilaga (12). 
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3.1.2.2 Paket 2 ”Rikshem modell” (32 st lägenheter) 

I det här paketet har U-värden erhållits från Rikshem AB som sedan har först in i programmet 

BV2 för att beräkna hur stor energibesparingen blir med dessa åtgärder. Alla ändringar kommer 

endast att påverka mängden energi som radiatorerna kräver för att hålla en temperatur i bygg-

naden på 21 grader. 

 

Tak 

Det dimensionerade U-värdet på 0,11 W/m2 K, enligt Rikshem AB, förs in i BV2. 

Fasad 

Det dimensionerade U-värdet på 0,15 W/m2 K, enligt Rikshem AB, förs in i BV2. 

 

Fönster 

Den nya fönster har U-värde på 1,1 W/m2 K enligt Rikshem AB, förs in i BV2. 

Dörrar 

Den nya dörrar har U-värde på 1,1 W/m2 K enligt Rikshem AB, förs in i BV2. 

 

Grund (källargolv) 

Det kommer att vara samma som enligt tidigare beräkning (dvs. oförändrat). 

 

Källarvägg 

Den nya källaren har 100 mm isolering på utsidan för att undvika fuktskador och för att minska 

energianvändningen i huset. För att beräkna de nya värdena användes ekvationerna (1) och (2). 

Över mark 0,8 m var U-värdet 0,214 W/m2 K, under mark var 0,185 W/m2 K. Beräkningsgången 

berodde på hur långt källarväggavstånd var under mark, se bilaga (3) och (5) (Sandin 2010, 47). 

 

Ventilation 

FTX-system med verkningsgrad på 77,2 %, se bilaga (13). 

 

Internvärme 

Värden anges enligt BBR (schablonvärde). 

• hushållsel: 30 kWh/m2 Atemp, år tempererad golvarea och år. 

• personvärme: 80 W/person, närvarotid 14 h/dygn. 

• antal personer: 2,18 st med 3 rum och kök. 

Utifrån dessa värden beräknas och justeras de tre kategorier som kan generera internvärme: 

personer, belysning och maskiner. Personer räknas som gratisvärme, därför är det belysning 

och maskiner som ska komma upp till den projekterade mängden hushållsel. 

Tappvarmvatten 

Det nya värdet är 25 kWh/m Atemp, är enligt BBR (schablonvärdet 32 st lägenheter). Det förs in 

i programmet BV2. 
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3.1.3 Återbetalningstid 

Återbetalningstiden är uträknad med olika alternativ. Det första är Payback-metoden som inte 

tar hänsyn till kalkylräntan, den andra är LCC-metod som tar hänsyn till kalkylräntan (se ovan). 

 

Uppgifterna kommer från Rikshem AB, och utgår från deras egen beräknande grundinvestering 

(50 Mkr), deras intäkter (4,0831 Mkr/år) och deras utgifter (0,747 Mkr/år). I paket 1 har 5 % 

mer i grundinvestering lagts till, medan utgifter har minskat med 10 % för att renoveringen 

kommer vara lika med skillnaden. I paket 1 har fönster och dörrar ett bättre U-värde, kanske 

beroende på lite mer isoleringstillägg i klimatskalet, vilket kan vara dyrare. 

 

Paket 1 (egen modell) 

Grundinvestering A = 52,5 Mkr 

Intäkter (hyra) I = 4,0831 Mkr/år 

Utgifter (drift och underhåll) U = 0,6723 Mkr/år  

Payback-metod, Återbetalningstid 𝑃 =
52,5

(4,0831−0,6723)
 = 15,4 år 

 

Paket 2 (Rikshem AB modell) 

Grundinvestering A = 50 Mkr 

Intäkter (hyra) I = 4,0831 Mkr/år 

Utgifter (drift och underhåll) U = 0,747 Mkr/år 

Payback-metod, Återbetalningstid 𝑃 =
50

(4,0831−0,747)
 = 15 år 
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4. Resultat 

Här kommer resultatet att tas upp av de olika simuleringarna för tilläggsisolering, byta tak, byta 

ventilationssystem, fönsterbyte, återbetalningstid och en kombination av de olika åtgärderna. 

Resultatet kommer att presenteras i tabeller. 

 

4.1 Konstruktion 

De värdena som användes vid beräkning av 3.1.1 Grundutformning: De beräknas enligt ekvat-

ionerna (1), (2) och (4). U-värden som användes vid utformning av basutförandet av byggnaden 

visas nedan, se tabell 3, för beräkning enligt BV2, se bilaga (15). 

 

4.1.1 Resultat av grundutformning före renoveringen 

Tabell 3, Resultat av simulering i BV2 grundutformning. Konstruktionsdetaljer och U-värde. 

Byggdel Uppbyggnad (inifrån och ut) U-värde (W/m2 K) 

Långfasader  

13 mm gipsskiva 

120 mm isolering mellan reglar 

10 mm Masonit 

10 mm luftspalt 

120 mm tegelsten ”kalksandsten” 

0,329 

Gavelfasader 

150 mm betong 

100 mm isolering 

10 mm luftspalt 

120 mm tegel ”kalksandsten” 

0,37 

Bärande innerväggar 150 mm betong  

Vindbjälklag ”tak” 

160 mm betong 

150 mm isolering 

Uppstolpad takstol 

0,42 

Källargolv 

100 mm betong 

150 mm singel 

100 mm sand 

0,258 

Källarvägg 
250 mm betong 

70 mm isolering 
0,365 

Fönster  Det är två glas fönster 3,1 

Dörrar  4,5 

Hela konstruktionen 

utan köldbryggor  
 0,675 

Hela konstruktionen 

med köldbryggor 
 0,808 
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4.1.2 Resultat efter renoveringen Paket 1 

De nya U-värden har beräknats enligt BV2, se bilaga (16) och ekvationerna (1), (2) och (4) och 

visas nedan, se tabell 4. Här redovisas vilket U-värde de olika alternativen ger vid ändrad kon-

struktion av klimatskalet. 

Tabell 4, Resultat av simulering i BV2 paket 1. Konstruktionsdetaljer och U-värde. 

Byggdel Uppbyggnad (inifrån och ut) U-värde (W/m2 K) 

Långfasader  

13 mm gipsskiva 

10 mm Plywood 

45 mm mineralull mellan reglar 

195 mm mineralull 

45 mm mineralull mellan reglar 

15 mm utvändig gipsskiva 

30 mm luftspalt 

20 mm träpanel 

0,125 

Gavelfasader 

150 mm betong 

300 mm isolering 

20 mm nät + Puts 

0,125 

Bärande innerväggar 150 mm betong  

Vindbjälklag ”tak” 

0,5 lackad aluzinkplått 

50 mineralull mellan reglar 

450 mm mineralull mellan reglar 

14,5 mm plywoodskiva 

Tackbeläggning 

0,074 

Källargolv 

100 mm betong 

150 mm singel 

100 mm sand 

0,258 

Källarvägg 

100 mm isolering 

250 mm betong 

70 mm isolering 

0,185 

Fönster  Det är 3 glasfönster 0,8 

Dörrar 
 

0,8 

Hela konstruktionen 

utan köldbryggor 

 
0,223 

Hela konstruktionen 

med köldbryggor 

 
0,268 
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4.1.3 Resultat efter renoveringen Paket 2 

I tabell 5 återfinns Rikshem AB:s U-värden. Dessa har  beräknats enligt BV2, se bilaga (17) och 

ekvationerna (1), (2) och (4). Där redovisas vilket U-värde de olika alternativen ger vid ändrad 

konstruktion av klimatskalet. 

Tabell 5, Resultat av simulering i BV2 paket 2. Konstruktionsdetaljer och U-värde. 

Byggdel U-värde (W/m2 K) 

Långfasader  0,15 

Gavelfasader 0,15 

Vindbjälklag ”tak” 0,11 

Källargolv 0,258 

Källarvägg 0,185 

Fönster  1,1 

Dörrar 1,1 

Hela konstrukt-

ionen utan köld-

bryggor  

0,276 

Hela konstrukt-

ionen med köld-

bryggor 

0,333 
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4.2 Resultat efter renoveringen Paket 1 och 2 

I tabell 6 visas referenshusets U-värden före renoveringen och efter renovering med Paket 1 

(egen modell) och paket 2 (Rikshem AB’s modell), se bilaga (16) och (17). Beräkningen är 

gjord enligt ekvationerna (1) och (2). Tabellen redovisar minskning av U-värde för respektive 

del och den slutgiltiga procentuella skillnaden. 

Tabell 6, Resultat av simulering i BV2. U-värde. 

Byggdel 
Referenshus 

U-värde (W/m2 K) 

Paket 1 (egen modell) 

U-värde (W/m2 K) 

Paket 2 (Rikshem AB) 

U-värde (W/m2 K) 

Långfasader  0,329 0,125 0,15 

Gavelfasader 0,37 0,125 0,15 

Vindbjälklag ”tak” 0,42 0,074 0,11 

Källargolv 0,258 0,258 0,258 

Källarvägg 0,365 0,185 0,185 

Fönster  3,1 0,8 1,1 

Dörrar 4,5 0,8 1,1 

Hela konstrukt-

ionen utan köld-

bryggor 

0,675 0,223 0,276 

Minskning i % för 

hela konstruktion 
0 % 67 % 59 % 

Hela konstrukt-

ionen med köld-

bryggor 

0,808 0,268 0,333 
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Tabell 7 redovisar skillnaden mellan paket 1 och 2 och jämför minskning av energianvändning 

med referenshuset (187,4 kWh/m2 Atemp, år), se bilaga (18) för varje del av konstruktionen och 

ventilationen. Tabellen redovisar minskning av energianvändning för respektive del och den 

slutgiltiga skillnaden i procent. Vid beräkning av dessa värden har inte hänsyn tagits till köld-

bryggor och luftläckage, enligt BBR 16 (2010). I tabell 7 sker beräkning med solceller från 

paket 1, medan i paket 2 har inga solceller funnits med i beräkningen. 

Tabell 7, Resultat av simulering i BV2. Energianvändning paket 1,2 jämfört med referenshus, enligt BBR 16 (2010). 

Byggdel och 

ventilation 

Paket 1 (egen modell) 

Minskning 

kWh/m2 Atemp, år 

Minskning 

i % 

Paket 2 (Rikshem AB) 

Minskning 

kWh/m2 Atemp, år 

Minskning 

i % 

Långfasader 

och gavelfa-

sad 

22,8 12,2 20 10,7 

Vindbjälklag 

”tak” 
13,9 7,4 12,4 6,6 

Källarvägg 2,8 1,5 2,8 1,5 

Fönster  56,9 30,4 49,6 26,5 

Dörrar 7,7 4 7 3,8 

Ventilation  50 26,7 47,8 25,5 

Alla åtgärder 

utan solceller 
141,6 75,6 131,4 70 

Solceller 13 7   

Alla åtgärder 

med solceller 
156 84   

 

  



Energieffektivisering vid renovering av Lamellhus på Mariehemsvägen Ahmed Ghafel, Abed 

 

 

28 

 

Tabell 8 redovisar skillnaden mellan referenshuset och paket 1 och 2. Tabellen redovisar ener-

gianvändning för hela huset före respektive efter vidtagna åtgärder. Samtidigt har solceller lagts 

till i paket 1. Vid beräkningen har inte hänsyn tagits till köldbryggor och luftläckage i huset. 

Beräkningen gjordes enligt BBR 16 (2010), se bilaga (18). Beräkningen gjordes enligt ekvat-

ionerna (11), (12), (13) och (14). 

Tabell 8, visar specifik energianvändning i huset före-och efter renoveringen, enligt BBR 16 (2010). 

 
Referenshus 

kWh/m2 Atemp, år 

Paket 1 (egen modell) 

kWh/m2 Atemp, år 

Paket 2 (Rikshem AB)  

kWh/m2 Atemp, år 

Alla åtgärder utan 

solceller 
187,4 41,4 50,8 

Alla åtgärder med 

solceller 
 28,4  

 

 

Tabell 9 redovisar samma som i tabell 8 men skillnaden är att beräkningen gjordes enligt BBR 

25 (2017), se bilaga (19). Den beräknas enligt ekvationerna (11), (12), (13) och (15). 

Tabell 9, visar Primärenergital i huset före-och efter renoveringen, enligt BBR 25 (2017). 

 
Referenshus 

kWh/m2 Atemp, år 

Paket 1 (egen modell) 

kWh/m2 Atemp, år 

Paket 2 (Rikshem AB) 

kWh/m2 Atemp, år 

Alla åtgärder utan 

solceller 
145 35,7 41,7 

Alla åtgärder med 

solceller 
 27,1  
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Tabell 10 nedan redovisar skillnaden mellan referenshuset och paket 1 och 2. Tabellen redovi-

sar energianvändning för hela huset före respektive efter vidtagna åtgärder. Samtidigt har sol-

celler lagts till i paket 1. I denna tabell har hänsyn tagits till köldbryggor och luftläckage i huset. 

Beräkningen gjordes enligt BBR 16 (2010), se bilaga (20). Beräkningen gjordes enligt ekvat-

ionerna (11), (12), (13) och (14).  

Tabell 10, tar hänsyn till köldbryggor 20 % och luftläckage 0,2 0ms/h i huset BBR 16 (2010). 

 
Referenshus 

kWh/m2 Atemp, år 

Paket 1 (egen modell) 

kWh/m2 Atemp, år 

Paket 2 (Rikshem AB) 

kWh/m2 Atemp, år 

Alla åtgärder 

med köldbryggor 

och luftläckage  

235,4 64,5 79,4 

Minskning i % 

jämfört med refe-

renshus 

0 % 72,5 % 66 % 

Alla åtgärder 

med solceller, 

köldbryggor och 

luftläckage 

 51,5  

 

 

I tabell 11 visas referenshusets U-värde före renoveringen och efter renovering med Paket 1 

(egen modell) och paket 2 (Rikshem AB’s modell) med hänsyn till köldbryggor, se bilaga (16) 

och (17). Beräkningen är gjord enligt ekvation (1) och (2). Tabellen redovisar minskning av U-

värde för respektive del samt den slutgiltiga procentuella skillnaden. 

Tabell 11 U-värde före-och efter renoveringen med hänsyn till köldbryggor. 

 
Referenshus 

U-värde (W/m2 K) 

Paket 1 (eget) 

U-värde (W/m2 K) 

Paket 2 (Rikshem AB) 

U-värde (W/m2 K) 

Hela konstrukt-

ionen 
0,808 0,268 0,333 

Minskning i % för 

hela konstrukt-

ionen 

0 % 67 % 59 % 
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4.3 Återbetalningstid 

Tabell 12 redovisar hur snabbt en investering betalar sig själv utan att ta hänsyn till kalkylränta 

och livslängd, beräkningen gjordes enligt ekvation (17). 

Tabell 12, visar återbetalningstider enligt Payback-metod. 

 
Paket 1 (egen modell) 

Anta år 

Paket 2 (Rikshem AB) 

Antal år 

Payback-metod 15,4 år 15 år 

 

 

Tabell 13 redovisar resultat för LCC-beräkningen med kalkylränta på 5 % med olika livslängd 

för att se vilket alternativ som är mest rimligt. Hänsyn har inte tagits till restvärde. Beräkningen 

är gjord enligt ekvation (16) 

Tabell 13, visar återbetalningstid med hänsyn till livslängd och kalkylränta med 5 %. 

Livslängd (år) Kalkylränta (%) Paket 1 (egen modell) 

Negativ tecken betyder 

ej lönsamt 

Paket 2 (Rikshem AB) 

Negativ tecken betyder 

ej lönsamt 

20 5 -9,99 Mkr -8,43 Mkr 

30 5 -0,067 Mkr 1,28 Mkr 

31 5 0,684 Mkr 2,01 Mkr 

40 5 6,03 Mkr 7,24 Mkr 

50 5 9,77 Mkr 10,9 Mkr 

60 5 12,1 Mkr 13,15 Mkr 

  

 

I Tabell 14 redovisas samma typ av beräkningar som tabell 13 men skillnaden är att beräkningen 

gjordes med kalkylränta på 8 %. 

Tabell 14, visar återbetalningstid med hänsyn till livslängd och kalkylränta med 8 %. 

Livslängd (år) Kalkylränta (%) Paket 1 (egen modell) Paket 2 (Rikshem AB) 

100-200 8 Ej lönsamt Ej lönsamt 
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5. Diskussion 

I diskussionskapitlet beskrivs den diskussion som förts för att analysera och energieffektivise-

ringen av konstruktionen respektive installationssystemet. 

 

5.1 Felkällor 

Det var många ritningar som saknade vissa detaljer när det gäller materialegenskap och vissa 

av husets mått . Till exempel har isolering fått en ungefärlig tjocklek, men det saknas lambda-

värde. Med ett lambdavärde som utgår från dagens standard blir det cirka (0,039 W/m K). Det 

är möjligt att vissa värden var sämre än de var i befintlig byggnad. Om man jämför med taket 

till exempel där lambdavärde ligger på (0,07 W/m K) har ytterväggar ett lambdavärde på (0,039 

W/m K). Det vill säga att konstruktionen kan ha ett sämre U-värde än det beräknade. 

 

Många fönster i byggnaden är unika så är det fullt möjligt att glasandelen som har antagits till 

att vara 90 % inte stämmer. Likadant kan måtten som mätts från karm till karm ha en felmargi-

nal. För att vara helt säker på båda dessa delar så borde en fönsteruppställning ha efterfrågats 

av beställaren och sedan noggrant behandlats. I detta fall var det omöjligt eftersom huset bygg-

des för mer än 50 år sedan när U-värdets betydelse var okänt. Huset har blandat tvåglasfönster, 

vilket gör det omöjligt att få fram rätt U-värde. Därför valdes U-värdet till 3,1 enligt BV2 (2016) 

och Sandin (2010). 

Byggnadens grund har egentligen en rektangulär form. Den har dock tre trapphus som stickar 

ut, men för enkelhets skull har detta inte medtagits i beräkningarna utan vid framtagandet av 

U-värdet har vi räknat med en rektangel med motsvarande area. En fråga som hör till detta är 

hur stor skillnad den extra utbyggnaden hade gett om beräkningen hade utförts med den i sitt 

originalutförande. 

Energianvändning för huset beräknas först med köldbryggor och luftläckage. Köldbryggor lig-

ger på 20 % på hela Um-värde och luftläckage ligger på 0,2 oms/h. (Det var rimligt värde ef-

tersom huset byggdes1968, med sämre teknik än idag.) Beslut togs därefter att så nära som 

möjligt följa energideklarationen som erhållits av BBR och försumma luftläckaget och köld-

bryggorna. Anledningen till detta beslut var att mitt simuleringsvärde (235,4 kWh/m2 Atemp) var 

högre än energideklaration (149 kWh/m2 Atemp, år). 

Det är dock möjligt att många av delarna som hör till konstruktionen är inte exakta på millime-

tern. Mått har mätts efter bästa förmåga utifrån ritningarna och på plats men har sedan inte 

undersökts mer. Detta tillvägagångssätt kommer självklart att spela roll i resultatet, men då 

projektets fokus ligger i vilka ändringar som ger störst energieffektivisering så har det ändå 

ansetts falla inom rimlighetens gränser. 

Ett grundläggande problem med hela projektet hör ihop med det faktum att de förutsättningar 

som energideklaration visar enligt BBR (2009) inte går att efterlikna till fullo och alltså inte 

stämmer med beräkningen som gjorts med Programmet BV2. Detta beror på att man inte vet 

vad huset har för luftflöde, lägst temperatur, fastighetel och antal människor i huset med flera, 

vilket gör många parametrar svåra att bestämma. Detta kan påverka resultatet. Med hänsyn till 
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osäkerheten togs värden på luftflödet, till exempel 0,35 l/s m2 men huset hade kanske lägre 

värden än dessa och i så fall kan huset behöva mindre energi. En annan orsak till att resultaten 

inte stämmer är att temperaturen i den aktuella beräkningen var 21°C i BV2, men det är möjligt 

att huset i verkligheten hade en lägre temperatur, vilket gör stor skillnad för energibehovet. 

Samtidigt var många faktorer okända när det gäller huset, till exempel solfaktor, yttre avskugg-

ning, reflektion på glas. Detta skapar en osäkerhet när det gäller värdera resultaten enligt på 

energideklaration (2009). 

 

5.2 Framtida studier 

Det finns en mängd köldbryggor i en byggnad, och genom att eliminera dessa eller komma på 

nya lösningar kring hur man skulle kunna minska värmeförlusten genom dem så går det även 

att minska energibehovet i en byggnad. Rent konstruktionsmässigt så är den enklaste lösningen 

att göra tjockare väggar och mindre fönster med bättre U-värden. Detta kommer då att snarare 

handla om en mängd olika delar som måste överensstämma: arkitekters och konsumenters este-

tiska åsikt, ekonomin för den ökade mängden isoleringsmaterial men även miljöfrågan. Vilket 

isoleringsmaterial som har de bästa egenskaperna utifrån värme-, fukt- och brandsynpunkter 

och vilken som släpper ut minst ekvivalenta koldioxidmängder under sin livstid? 

Vatten är en av de viktigaste resurser som finns, vilket också måste tas hänsyn till. Enkla åtgär-

der för att direkt minska vattenförbrukningen är att installera kranar med rörelsedetektorer vid 

samtliga handfat, vilket även är en positiv åtgärd ur hygienisk och hälsofrämjande synpunkt. 

Även toaletterna kan bytas ut mot snålspolande toaletter vars vattenförbrukning är betydligt 

mindre och enbart använder mellan 2-4 l vatten per spolning. Toaletterna i miljonprojekten 

använder ca 6 l per spolning. 

Vidare skulle även de vitvaror som finns kunna bytas ut mot mer resurssnåla. De vitvaror som 

är elsnåla är ofta också vattensnåla. Det finns teknik som utnyttjar ånga både i disk- och tvätt-

maskiner vilket är effektivare och på så sätt minskar vattenförbrukningen. 

 

5.3 Specifik energi för uppvärmning 

Enligt simuleringarna i BV2 är det stor skillnad i energibesparing beroende på vilken del av 

klimatskalet som åtgärdas. Att isolera taket ytterligare verkar ge stor energibesparing (6,6–7,7 

%) i förhållande till hur mycket extra isoleringen som måste läggas till. Detta beror troligtvis 

på att det gamla taket måste bytas men om byte av tak jämförs med byte av fönsterminskning 

(26,5-30,4 %). Ett takbyte blir dock inte lika effektivt som att satsa på ett fönsterbyte. När alla 

delar summeras är ett fönsterbyte väldigt lönsamt. 

Detta gäller också för källare där energibesparingen endast blir 1,5 % beroende på hur mycket 

som tilläggsisoleras. För att nå 1,5 procents energibesparing via källarvägg krävs en total iso-

leringstjocklek på 100 mm, vilket indikerar att om tjockleken överstiger ett visst värde så ger 

ökad isolering små besparingar i förhållande till materialåtgång. Källarvägg måste dock isoleras 

på utsidan. Syfte med isolering kan kanske vara att minska energianvändning, men det är fram-

för allt för att förhindra fukt i byggnaden vilket är en viktig åtgärd med hänsyn till mögel. 
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De åtgärder på husets konstruktion som enligt simuleringsprogrammet ger störst energibespa-

ring är att tilläggsisolera ytterväggar samt byta fönster med lägre värmegenomgångstal (U-

värde). Detta stämmer bra med vad som förväntades då det är dessa som har de största avky-

lande ytorna. Just därför ingår varianter av dessa åtgärder i samtliga av de kombinerade åtgär-

derna. En aspekt att ta i beaktande vid fönsterbyte är dock att alltför lågt U-värde kan leda till 

kondensbildning på fönstrets utsida vid viss väderlek vilket kan leda till klagomål från boende 

i huset. 

Resultaten visar tydligt även hur stor del av energin till husets uppvärmning som går åt via 

ventilationen. Att installera ett till- och frånluftssystem med värmeåtervinning istället för det 

frånluftsystem som sitter i referenshuset minskar energin som går åt till husets uppvärmning. 

 

5.4 Specifik energianvändning och primärenergital 

Syftet med projektet har vari att undersöka vilka åtgärder som krävs för att huset ska klara de 

kommande kraven enligt BBR 2018 och framåt. Detta bestämmer att primärenergitalet för det 

aktuella huset inte får överstiga 85 kWh/m2 Atemp, år. 

Enligt simuleringarna utifrån beräkningar går dessa krav att uppfylla på olika sätt. Dels genom 

att utföra olika kombinationer av åtgärder på konstruktionen och dels genom att förse samtliga 

hus med ventilationssystem av typen FTX-system. Det behövs oftast stor plats för om man ska 

ha ett centralaggregat. Det går också att installera flera små aggregat i varje lägenhet, men jag 

föredrar ett centralaggregat om det får plats någonstans. En annan sak som måste beaktas är att 

för att kunna ha ett FTX-system så måste det byggas till ett tilluftssystem i hela bygganden 

vilket är en omfattande operation. Dock är åtgärderna på konstruktionen tillräckliga för att 

uppnå dessa krav. 

De första åtgärderna är ganska omfattande (extra isolering på tak, väggar och grund, dörrar samt 

fönsterbyte). Men att öka isoleringen på alla fronter kommer att kräva mycket extra material 

vilket ökar byggnadskostnaden. Att göra stora renoveringar av en byggnad kan också göra det 

svårt för människor som bor där, i vissa fall kan stora arbeten göra att vissa behöva flytta eller 

kräva mindre hyra under perioder, därav ge mindre hyresintäkter under längre perioder till hy-

resvärden. Detta kan vara något som måste beaktas i en mer utförlig kalkyl. Dessutom blir den 

totala kostnaden högre för investeringen då mer material måste schaktas bort. Sedan är det 

oklart om det uppstår några praktiska problem med att enbart använda tjockare isolering. Det 

bör dock tas i beaktande att boende i huset kan uppleva att det blir för varmt under den varma 

årstiden eller under perioder då solinstrålningen är hög. Detta kan vara en faktor som talar för 

att sänka Lamellhusets energianvändning genom att byta ut ventilationssystemet. Att byta till 

FTX-system ger dessutom en av de största värmebesparingarna (70-75,6 %) av samtliga åtgär-

der. 

Enligt beräkningarna är det bra att tillämpa befintlig fjärrvärme med FTX-system vilket kan 

påtagligt minska energibehoven eftersom FTX-system återvinner värme. Så för att säkerställa 

att detta alternativ är möjligt behöver en grundläggande undersökning göras då den angivna 

temperaturverkningsgraden, på (77,2–84,8 %), kanske är något överskattad beroende på hur 
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simuleringsprogrammet tolkar denna parameter. Ytterligare en kommentar gällande FTX-sy-

stemet är att energianvändning i resultatet kan vara något överskattat då det ökade fläktarbetet 

inte tas i beaktande vid beräkningarna. Generellt bör dock ett FTX-system förbruka cirka dub-

belt så mycket energi som ett F-system (Warfvinge & Dahbolm, 2010, s. 2:18). 
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6. Slutsats 

Lamellhus är en fastighet med hög specifik energianvändning, omkring 187,4 kWh/m2 Atemp, 

år utan köldbryggor och luftläckage, men med luftläckage och köldbryggor är 235,4 kWh/m2 

Atemp, år. En av orsakerna till den höga energianvändningen är att det nuvarande ventilations-

systemet är ett frånluft-system som inte kan återvinna värme. Huset har dessutom blandat tvåg-

lasfönster vilket gör att värme inte stanna i byggnaden utan går ut inom konstruktionen. Ytter-

väggar har inte tillräckligt bra värmeisolering och täthet. De har en luftspalt på 10 mm. Den är 

fylld med murbruk vilket gör att huset inte hinner torka efter regn. Taket har endast isolering 

på runt 150 mm. Det gör att värme försvinner snabbt. Källarväggar är inte isolerade på utsidan 

vilket gör att huset är fuktigt och behöver värme för att torka konstruktion. 

 

Resultaten visar att en energieffektivisering görs genom att byta ut det befintliga ventilations-

systemet mot ett nytt, med justerade ventilationsflöden och värmeåtervinning. Den åtgärden 

ensam skulle kunna minska specifik energianvändningen med (25,5-26,7 %). Nytt ventilations-

system, i kombination med byte av fönster, skulle minska specifik energianvändningen med 

(54 % ) och är det alternativ som ger den största energibesparingen av de alternativ som under-

söks i en del av detta arbete. Det är även det alternativ som ger den största ekonomiska bespa-

ringen. Huset ska helrenoveras och detta kan minska specifik energianvändning med 70-75 % 

vilket är en stor minskning med hänsyn till energieffektivisering och miljöperspektiv. 

 

LCC-beräkningar med högre och lägre ränta visar att 5 %, och livslängd över 30-31 år, är lön-

samt, men med 8 % är det inte lönsamt alls. Payback-metoden visar att vid investering på 50-

52,5 Mkr kan man få pengarna tillbaka efter 15-15,4 år utan att ta hänsyn till kalkylränta. 

 

De resultat som detta arbete efter beräkning av specifik energianvändning presenterar är kanske 

en överskattad energianvändning med hänsyn till verkligheten. Det skulle kunna vara så på 

grund av FTX-systemet har räknat värmeåtervinning med (77,2-84,8 %), men när det är kallt 

på vintern och avfrostning sker minskar verkningsgraden. Även andra faktorer, som köldbryg-

gor och luftläckage i huset, kan påverka resultatet. Dessutom påverkar belysning, maskiner och 

antalet människor som vistas i huset energianvändningen. 
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