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Sammanfattning 

Sektorn bostäder och service står för nära 40 % av Sveriges totala energianvändning. Inom denna 

sektor står hushåll och lokaler för ungefär 90 % av energianvändningen. Det finns stora möjligheter till 

besparingar i byggnader genom energieffektivisering. 

Syftet med projektet är att ta fram förslag på åtgärder som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska 

byggnadens energianvändning.  

Energiberäkningsprogrammet BV2 har använts för att bygga upp en modell av byggnaden. Den 

simulerade modellens energianvändning jämförs sedan mot uppmätta värden på energianvändningen 

för att se hur väl modellen stämmer överens med verkligheten.  

När dessa stämmer överens övergår arbetet till att undersöka olika energieffektiviseringsåtgärder. 

Simuleringar utförs för åtgärder som installation av värmeväxlare, tilläggsisolering av vindbjälklag 

och byte av fönster etc.  

Av de åtgärder som har undersökts har installation av roterande värmeväxlare den kortaste 

återbetalningstiden på ungefär 3 år, vätskekopplad värmeväxlare hamnar aningen högre med en 

återbetalningstid på 3,5 - 4 år. Tilläggsisolering av vindbjälklag har en återbetalningstid på runt 5,5 - 

6,5 år vid en tjocklek på 350 mm. Denna åtgärd är, efter installation av värmeväxlare, den mest 

lönsamma och är även relativt enkel att utföra. 

Utifrån de simulerade åtgärderna har ett åtgärdspaket tagits fram och undersökts med Beloks 

internräntemetod. Resultatet för hela åtgärdspaketet ger en internränta på 18,7 % och en 

återbetalningstid på 5 år. Detta överstiger avkastningskravet på 7 % med god marginal. 
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Increased energy efficiency in an office building 
Energy analysis with proposals for energy efficiency measures 

Abstract 

The housing and service sector accounts for close to 40 % of Sweden's total energy use. In this sector, 

households and premises account for about 90 %. There are great potential for savings in this sector 

through energy efficiency. 

The purpose is to develop proposals for measures that reduce the energy use of the building in a cost-

effective manner. 

The energy calculation program BV2 has been used to build a model of the building. The energy use of 

the simulated model is compared to the buildings measured values of energy use to see how well the 

model represents the building in terms of energy use. 

When these are in agreement, different energy efficiency measures are investigated. Simulations are 

performed for measures such as installation of heat exchanger, additional insulation of the attic and 

replace of windows etc. 

Of the measures investigated, installation of rotary heat exchangers has the shortest pay-back time of 

approximately 3 years, liquid-coupled heat exchangers get higher with a repayment period of 3,5 - 4 

years. Additional insulation of wind bellows has a repayment period of around 5,5 to 6,5 years at a 

thickness of 350 mm. This measure, after installing heat exchanger, is the most profitable and is also 

relatively easy to perform. 

Based on these simulated measures, a package of measures has been developed and investigated using 

Belok's internal rate method. The result for the entire package of measures provides an internal rate of 

18,7 % and a pay-backperiod of 5 years. This exceeds the 7 % yield requirement with a significant 

margin. 
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrund, syfte, projektmål och avgränsningar i projektet. 

1.1  Bakgrund 
Av Sveriges totala energianvändning står sektorn bostäder och service för nära 40 %, vilket under 

2016 uppgick till 146 TWh. Inom denna sektor står hushåll och lokaler för ungefär 90 % av 

energianvändningen. Över hälften av energianvändningen i sektorn går till uppvärmning och 

varmvatten. Elanvändningen har sedan mitten på 90-talet legat relativt stabilt kring 70 TWh (1). 

Detta gör att möjligheterna att spara energi inom denna sektor är stor, inte minst genom att förbättra 

byggnaders energiprestanda genom energieffektiviserande åtgärder som exempelvis tilläggsisolering, 

fönsterbyte och installation av värmeväxlare. 

Senast den 31 december 2020 ska alla nya byggnader vara nära-nollenergibyggnader inom EU:s 

medlemsstater. Enligt direktivet ska alla nya byggnader vara mycket energieffektiva och ombyggnad 

och renoveringar ska göras så att byggnadens energiprestanda förbättras väsentligt (2). 

I samband med att Balticgruppen ska få in nya hyresgäster till kontorsfastigheten ”kontorslimpan” 

belägen på Västra kyrkogatan 1 A i Umeå, finns intresse att undersöka vad som kan göras för att 

minska energianvändningen. Byggnaden är byggd 1973 och har under åren inte genomgått några 

större renoveringar eller ombyggnationer. Detta gör att möjligheterna till förbättringar är stora. 
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1.2  Syfte 
Syftet med projektet var att ta fram förslag på energieffektiviseringsåtgärder som är ekonomiskt 

lönsamma. Projektet ska kunna användas som underlag då Balticgruppen ska ta beslut om vilka 

åtgärder som eventuellt ska genomföras på fastigheten. 

1.3  Projektmål 
När projektet är klart ska man kunna se vilken energibesparing respektive åtgärd resulterar i, samt hur 

kostnadseffektiva dessa är och kunna jämföra åtgärderna med varandra. Arbetet ska kunna användas 

som underlag vid framtida beslut om eventuella åtgärder på fastigheten. 

1.4  Avgränsningar 
Ekonomiska beräkningar kommer inte utföras på tilläggsisolering av fasaden. En kombination av att 

det är ett omfattande jobb som är svårt att beräkna kostnadsmässigt och att det är många faktorer som 

talar emot att det kommer utföras i praktiken har beslut tagits att inte göra ekonomiska beräkningar på 

denna åtgärd. 

Byggnaden kommer inte provtryckas för att mäta luftläckage. Värden uppskattas. 

Kostnadsuppgifter för åtgärder har i majoriteten av fallen tagits från REPAB. Detta eftersom skulle bli 

för tidskrävande att be företag om kostnader för samtliga åtgärder. 

Mätning av köldbryggor kommer inte att utföras. Eftersom dessa är svåra att uppskatta har beslut 

tagits att inte ta med detta i simuleringen. 
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras relevant teori som ska ge en grund att stå på inför resterande del av 

rapporten. 

2.1 Teori om energi i byggnader 
Värme bortförs från byggnaden genom transmission, ventilation och oavsiktlig ventilation eller 

luftläckage. Tillförsel av värme sker genom solinstrålning, internt genererad värme och värmesystemet 

i byggnaden. Dessa är de huvudsakliga delarna i en byggnads värmebalans. Detta illustreras i figur 1 

nedan. 

 

 

Figur 1. Energiflöden i en byggnads värmebalans. (3)  

 

2.1.1 Transmissionsförluster  

Den specifika värmeförlustfaktorn, 𝑄𝑡 på grund av transmission beräknas enligt ekvation 1. 

𝑄𝑡 = ∑ 𝑈𝑖 ∙ 𝐴𝑖 + ∑ Ѱ𝑘 ∙ 𝑙𝑘 + ∑ 𝑋𝑗
𝑝
𝑗=1

𝑚
𝑘=1

𝑛
𝑖=1   [1] 

 

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

𝐴𝑖  = byggnadsdelens invända area (m2) 

Ѱ𝑘  = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga (W/m∙K) 

𝑙𝑘 = linjära köldbryggans längd (m) 

𝑋𝑗 = värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga (W/K) 
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2.1.2 Ventilationsförluster 

Uteluft som tas in och blir ventilationsluft ska värmas till inomhustemperatur. Ventilationens specifika 

värmeförlustfaktor, beräknas enligt ekvation 2. 

𝑄𝑣 = 𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙  𝑞𝑣      [2] 

𝑄𝑣  = specifik värmeförlustfaktor (W/K) 

𝜌 = luftens densitet (kg/m3) 

𝐶𝑝 = luftens specifika värmekapacitet (J/kg∙K) 

𝑞𝑣 = styrt ventilationsflöde (m3/s) 

2.1.3 Luftläckage 

Uteluft som läcker in och ut genom otätheter i klimatskalet utgör oavsiktlig ventilation. Denna 

luftmängd ska värmesystemet i byggnaden ha kapacitet att värma till rumstemperatur. Specifik 

luftläckageförlust beräknas enligt ekvation 3. 

                       𝑄𝑜𝑣 =  𝜌 ∙ 𝐶𝑝 ∙  𝑞𝑜𝑣        [3] 

𝑄𝑜𝑣  = specifik luftläckageförlust (W/K) 

𝜌 = luftens densitet (kg/m3) 

𝐶𝑝 = luftens specifika värmekapacitet (J/kg∙K) 

𝑞𝑣  = oavsiktligt ventilationsflöde (m3/s) 

 

Specifika effektförluster summeras enligt nedanstående ekvation för en byggnad där värmen i 

ventilationsluften återvinns. Beräknas enligt ekvation 4. 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 ∙ (1 − η) + 𝑄𝑜𝑣  [4] 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡 = summan av specifika förluster (W/K) 

Värmeväxlarens temperaturverknings grad bestäms enligt ekvation 5. 

𝜂 =
𝑇å−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑓𝑟å𝑛−𝑇𝑢𝑡𝑒
∙

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙

𝑞𝑓𝑟å𝑛
   [5] 

𝜂 = temperaturverkningsgrad 

𝑇å = luftens temperatur efter värmeväxlar (°C) 

𝑇𝑢𝑡𝑒 = uteluftens temperatur (°C) 

𝑇𝑓𝑟å𝑛 = frånluftens temperatur (°C) 

𝑞𝑡𝑖𝑙𝑙 = tilluftsflöde (m3/s) 

𝑞𝑓𝑟å𝑛 = frånluftsflöde (m3/s) 
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2.1.4 Byggnadens energibehov 

Beräkning av byggnadens energibehov för uppvärmning kan beräknas med hjälp av gradtimmar. 

Gradtimmar är summan av varje timmes temperaturskillnad mellan inne- och uteluft under ett år. Detta 

erhålls via aktuell orts varaktighetsdiagram eller gradtimmetabell (4). Energibehovet beräknas enligt 

ekvation 6. 

                                    𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 = 𝑄𝑡𝑜𝑡 ∙ 𝐺𝑡   [6] 

𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣  = energibehov för uppvärmning (Wh/år) 

𝐺𝑡 = gradtimmar (°Ch/år) 
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2.2 Värmegenomgångskoefficient 
Värmegenomgångskoefficient är ett annat namn på U-värde. Detta definieras som den värmemängd 

som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i temperatur mellan båda 

sidorna på konstruktionen är en grad (4). Beräknas enligt ekvation 7. 

U-värdet för en konstruktion beräknas enligt 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+𝑅𝑠𝑒
    [7] 

𝑈 = U-värde (W/m2K) 

𝑅𝑠𝑖  = värmeövergångsmotstånd på insidan (m2∙K/W). 

 𝑅1, 𝑅2 osv är värmemotstånd för väggskikten (m2∙K/W). 

 𝑅𝑠𝑒 är värmeövergångsmotstånd på utsidan (m2∙K/W). 

 

2.3 Värmekonduktivitet 
Värmekonduktivitet λ definieras som den värmemängd som per sekund passerar genom en 

kvadratmeter av ett material med en meters tjocklek då temperaturskillnaden är en grad. Ett lågt λ-

värde för isolermaterial ger god värmeisolering. Enheten för värmekonduktivitet är W/m∙ K (4). 
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2.4 Ventilationssystem 
Ventilationens uppgift är att föra bort de gaser och partiklar som tillförs luften i lokalerna. Det är ett 

krav för att minska koncentration av föroreningar, undvika problem med fukt, föra bort 

överskottsvärme och för att bidra till ett bra inomhusklimat. Det finns flera olika typer av 

ventilationssystem. Där ibland självdragssystem (S-system), frånluftssystem (F-system), från- och 

tilluftssystem (FT-system), dessa finns även utrustade med värmeväxling och kallas då FTX-system 

(5). 

S-system byggs sällan idag utan var mer vanligt i bostadshus byggda före 1970. I detta system saknas 

fläktar och luften drivs istället i huvudsak av termiska krafter. I ett F-system drivs luften ur byggnaden 

mekaniskt med hjälp av fläktar. Då fläkten suger ut luften bildas ett undertryck i lokalen vilket gör att 

tilluften sugs in genom uteluftsventiler som är placerade i de rum man mest vistas i, som exempelvis 

sovrum och vardagsrum (6). 

I ett FT-system styrs både från- och tilluften med hjälp av fläktar. Detta gör att man även kan 

kontrollera tilluftsflödet vilket har flera fördelar jämfört med tidigare nämnda system. Genom att 

kontrollera tilluftsflödet minskar problem med drag samt att möjligheten ges att rena, fukta och 

förvärma tilluften innan den förs in i rummet. Förvärmningen kan exempelvis ske med ett 

fjärrvärmebatteri.  

I ett FTX-system sker värmeåtervinning genom att värmen i frånluften värmer tilluften. Det finns 

några olika typer av värmeväxlare, de vanligaste typerna är roterande värmeväxlare, plattvärmeväxlare 

och vätskekopplade värmeåtervinnare. 

Roterande värmeväxlare har ett rotorhjul bestående av veckade aluminiumprofiler. Där värmer den 

varma frånluften upp rotorn som sedan värmer upp den kalla tilluften, se figur 2. 

Temperaturverkningsgraden för roterande värmeväxlare ligger på runt 80 % (7). 

 

 

Figur 2. Roterande värmeväxlare. (7) 
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Plattvärmeväxlare består av tunna parallella metallplåtar med hög värmeledningsförmåga. Tunna 

spalter bildas mellan lamellerna där varm frånluft strömmar i varannan och kall uteluft i varannan, se 

figur 7. Plattvärmeväxlare är inte lika effektiva som roterande. Temperaturverkningsgraden ligger på 

runt 50 - 60 % (5). 

 

Figur 3. Plattvärmeväxlare. (7) 

Vätskekopplade värmeväxlare bygger på att en frysskyddad vätska cirkuleras mellan luftbatterier 

placerade i frånluftssystemet och tilluftssystemet. Den varma frånluften värmer upp vätskan som avger 

värmen till tilluften.  

En fördel med detta system är att från- och tilluftsaggreagat kan placeras oberoende av varandra. Till 

exempel kan tilluftsaggregatet stå i källaren medan frånluftsaggregat placeras på vinden. Det är även 

möjligt att ha flera återvinningsstationer i olika frånluftskanaler som sammanförs till ett gemensamt 

tilluftsbatteri. Systemet har en temperaturverkningsgrad på runt 55 - 70 % beroende på källa. 70 % 

enligt (7) och runt 55 % enligt (6).   
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2.5 SFP-värde 
Nyckeltalet specifik fläkteffekt, SFP (specific fan power) används som ett mått på 

ventilationssystemets el-effektivitet. Ju lägre SFP-värde desto bättre är fläktarna på att använda 

elenergin för att förflytta luften i systemet. Definieras som summan av eleffekterna för både tilluft- 

och frånluftsfläktarna per luftflöde i ventilationssystemet (6). SFP-värdet beräknas enligt  

                            𝑆𝐹𝑃 =
𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡+𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡

𝑞𝑚𝑎𝑥
   [8] 

𝑆𝐹𝑃 = SFP-värde (kW/(m3/s)) 

𝑃𝑡𝑖𝑙𝑙𝑢𝑓𝑡 = tillförd effekt till tilluftsfläkten (kW) 

𝑃𝑓𝑟å𝑛𝑙𝑢𝑓𝑡 = tillförd effekt till frånluftsfläkten (kW) 

𝑞𝑚𝑎𝑥 = de största av till- och frånluftsflödena (m3/s) 
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2.6 Belok Totalmetodiken 
Totalmetodiken är en metod som används för energieffektivisering i befintliga lokalbyggnader. Syftet 

med metoden är att uppnå maximala energibesparingar på ett lönsamt sätt.  

Totalmetodiken baseras på åtgärdspaket och utgår från ekonomiska modeller för 

lönsamhetsbedömningar som är lätta att förstå. Detta innebär kortfattat: 

• En grundlig inventering görs i den byggnad som ska energieffektiviseras, där möjliga åtgärder 

tas fram. Av dessa åtgärder bildas ett åtgärdspaket som tillsammans uppfyller 

fastighetsägarens lönsamhetskrav. 

• Hela åtgärdspaketet genomförs i byggnaden. 

• Energianvändningen följs upp under minst ett år och jämförs med det tidigare beräknade 

värdena. 

Internräntediagram används för att visualisera resultatet av lönsamhetsberäkningarna. I diagrammet 

representeras varje åtgärd av en linje med viss längd och lutning. Större lutning innebär att åtgärden är 

mer effektiv. Åtgärderna rangordnas efter lönsamhet, där alltså den mest lönsamma åtgärder men 

störst lutning placeras först i diagrammet. På axlarna har man investering på den ena och 

kostnadsbesparing på den andra. Den röda linjen representerar kalkylräntan vilken är fastighetsägarens 

lönsamhetskrav, i detta fall 7 %. Slutpunkten på linjen representerar den gemensamma internräntan för 

åtgärdspaketet. Hamnar denna punkt på eller ovanför linjen för kalkylräntan klarar paketet 

lönsamhetskravet, se figur 4 (8). 

 

Figur 4. Internräntediagram. Åtgärder markerade i rött efter den svarta linjen (8). 
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2.7 Payback-metoden 
Payback-metoden är ett mått på hur lång tid det tar innan en investering av återbetalat sig. Detta är en 

enkel metod som inte tar hänsyn till varken ränta, inflation eller vad som händer efter payback-tiden. 

Beräknas enligt ekvation 9. 

                                                𝑇 =
𝐺

𝑎
     [9] 

𝑇 = payback-tid  

𝐺 = grundinvestering 

𝑎 = årlig besparing för den nya anläggningen i jämförelse gamla 

Den diskonterade payback-metoden tar till skillnad från den ovan hänsyn till räntan. (9) Beräknas 

enligt ekvation 10. 

 

𝑇𝑑 =
−ln (1−

𝑟∙𝐺

𝑎
)

ln (1+𝑟)
  [10] 

𝑇𝑑  = diskonterad paybacktid 

𝑟 = kalkylränta eller real ränta  

  

 

 

Kalkylräntan kan korrigeras efter energiprisökning utöver inflationen enligt ekvation 11 (8). 

 

𝑟𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑟𝑛 − 𝑞  [11] 

𝑟𝑘𝑜𝑟𝑟 = korrigerad kalkylränta 

𝑟𝑛 = nominell kalkylränta 

𝑞 = energiprisökning 
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3 Beskrivning av fastigheten 

Byggnaden är en 876 m2 stor kontorsfastighet byggd 1973. Arean är fördelad på tre plan, dessa 

kommer i rapporten att hänvisas till som källarplan, bottenplan och plan 1. Bottenplan och plan 1 

består av idag av kontorsutrymmen inklusive allmänna utrymmen och kök. Källarplan är uppvärmd 

och inhyser idag främst utrymmen som ventilationsrum, undercentral, stativ-rum, el-central och 

skyddsrum m.m. Nedan kommer byggnadens klimatskal att beskrivas. Uppgifter har hämtats från den 

tekniska beskrivningen, se bilaga 1. 

3.1 Fasader 
Ytterväggar på långsidan är uppbyggda enligt följande utifrån räknat: 120 mm tegel, luftspalt, 30 mm 

mineralull, 12 mm asfaltboard, 45*120 reglar med 120 mm mineralull, plastfolie och 13 mm 

gipsskiva. 

Delen mellan fönster på bottenplan och plan 1 består idag av träfasad, detta endast på söder fasad. 

Väggens uppbyggnad antas vara densamma som ovan men med tegel utbytt på träpanel. 

Ytterväggar på kortsida är uppbyggda enligt följande utifrån räknat: 120 mm tegel, luftspalt, 120 mm 

mineralull och 150 mm betong. 

3.2 Källare 
Källarväggar är uppbyggda enligt följande utifrån räknat: 150 mm leca och 200 mm betong. 

Vattenisoleringen i källarvägg består av två lager asfaltstrykning. Sockelbeklädnaden består av 

cementputs. 

Källargolv består av hel armerad betongplatta grundlagt på lera och sand. Tjocklek på betongplatta har 

uppskattats till 200 mm. 

3.3 Vind 
Vinden är av typen kallvind vilket innebär att den saknar uppvärmning och är isolerad mot 

boendeytan. Vindsbjälklaget består inifrån räknat av: 13 mm gipsskiva, plastfolie och 45*150 mm 

reglar med 150 mm mineralull. Måtten på reglarna framgår inte av tekniska beskrivningen, dessa mått 

har uppskattats.   
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3.4 Fastighetens ventilationssystem 
Ventilationssystemet är av typen från och tilluftssystem, kallat FT-system. Tilluften är uppdelad på två 

stycken ventilationsaggregat, TA1 och TA2. Båda dessa är placerade i fläktrummet på källarplan. 

Aggregaten består av varsitt luftvärmebatteri och filter för TA1 och TA2, följt av tilluftsfläktar. 

Värmebatterierna är värmda med fjärrvärme. Ingen värmeåtervinning av ventilationen finns i 

dagsläget. Betjäningsområde för respektive aggregat kan ses i tabell 1 nedan. Tilluften tas in via två 

stycken takhuvar och dras sedan via ventilationsschakt ner till källaren där tilluftsaggregaten är 

placerade. 

Filterbyte utförs en gång per år, senast 2017-12-21. 

Frånluften är uppdelad på sex stycken huvudkanaler, FA1-FA6, som alla är försedda med varsin 

frånluftsfläkt placerad på vinden där avluften tas ut genom takhuvar. Betjäningsområde för dessa visas 

i tabell 1. Kanalerna är förlagda under befintlig värmeisolering på vinden. 

Temperaturen på tilluften är inställd på 18 °C för både TA1 och TA2. Temperaturen kan avläsas via 

fast monterade temperaturgivare placerade i tilluftskanalerna. Drifttiderna för systemet är 07:00-17:00 

måndag-fredag, övrig tid helt avstängd, se bilaga 2. Under sommartid har man valt att låta 

ventilationen gå dygnet runt för att ventilera byggnaden. 

Enligt OVK framkommer att totalflöde uppgår till 700/700 l/s. Flödet är konstant under drift. 

Fläkteffekt totalt för tilluftsfläktar uppgår till 1,5 kW och 1,4 kW totalt för frånluftsfläktar. 

Systemets SFP-värde beräknas utifrån ovanstående luftflöden och effekter enligt ekvation 8, till 4,14 

kW/(m3/s). 

 

Tabell 1. Ventilationssystemets uppdelning. 

Del i systemet Betjäningsområde 

TA1 Bottenplan samt rum 106 på källarplan 

TA2 Plan 1 samt rum 118 på källarplan 

FA1 Västra delen på plan 1 sam rum 216 & 217 på 

bottenplan 

FA2 Västra delen av bottenplan 

FA3 Västra delen av källarplan 

FA4 Östra delen av plan 1 

FA5 Östra delen av bottenvåningen 

FA6 Östra delen av källarplan 
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3.5 Fastighetens värmesystem 
Byggnaden förses med värme via fjärrvärme som distribueras i byggnaden med ett två-rörs 

radiatorsystem. I dagsläget går cirkulationspumpen i kontinuerlig drift under året, vilket betyder att 

pumpen går även när ett värmebehov inte föreligger. Reglerkurvan är idag anpassad linjärt mellan två 

temperaturer, se figur 5. Vid 15 °C utetemperatur ligger framledningstemperaturen på ca 30 °C och 

vid -5 °C utetemperatur ligger temperaturen i framledningen på runt 60 °C. 

 

 

Figur 5. Reglerkurva för radiatorsystemet. 
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4 Metod 

För att ta reda på den information om byggnaden som krävs för att kunna bygga upp en modell som 

representerar verkligheten nog bra har så mycket information om byggnaden som möjligt samlats in. 

Detta har gjorts via platsbesök tillsammans med handledare och drifttekniker från Balticgruppen, där 

ventilationssystem och värmesystem har undersökts. Temperaturer på ventilationsluft lästes av via fast 

monterade tempgivare. Även tillgång till låsta utrymmen gavs under besöket.  

Utöver detta har information tillhandahållits via ritningsunderlag på konstruktionen och 

ventilationssystem. Även teknisk beskrivning, energirapporter, energideklaration och OVK 

(obligatorisk ventilationskontroll) har använts för att samla in de data som krävs. I de fall där data inte 

har tillhandahållits har antaganden gjorts utifrån shablonvärden från exempelvis Sveby. Hur 

framtagande av data har skett och vilka antaganden som gjort förklaras närmare i nästa avsnitt, där 

insättning av data i BV2 förklaras.  

Utifrån tillhandahållna värden och antaganden byggs en modell av byggnaden upp i BV2. Då 

energianvändningen för den simulerade modellen stämmer överens med uppmätt energianvändning 

inom ett intervall av ± 10 %, ses modellen som en nog bra representation av verkligheten för att kunna 

gå vidare och göra simuleringar för effektiviseringsåtgärder. 

Åtgärdernas ekonomiska lönsamhet undersöks med pay-backmetoden samt Beloks internräntemetod. 

Ekonomiska beräkningar på åtgärderna har baserats på kalkylförutsättningar enligt tabell 2. Detta har 

beslutats i samråd med handledare på balticgruppen. Prisuppgifter har tagits från REPAB 

underhållskostnader (10), Värmecenter (11) och lampornu.se (12).  

Tabell 2. Kalkylförutsättningar för ekonomiska beräkningar. 

Kalkylränta 7 % 

Elpris 1 kr/kWh 

Fjärrvärmepris 0,75 kr/kWh 

Energiprisökning utöver inflation 2 % 

Livslängd för åtgärder (kalkylperiod) Se bilaga 3 
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5 Indata i BV2 

I detta avsnitt kommer indata till den simulerade modellen i BV2 att förklaras. Hur indata har tagits fram, 

vilka antaganden som gjorts och vad som matas in i programmet. 

BV2 är ett simuleringsprogram som används för att analysera en byggnads energianvändning uppdelad 

i värme, kyla och el. Programmet är lämpligt att använda när beslut ska tas om en byggnads utformning, 

klimatsystem men också mer detaljerade delar som val av fönster, belysning och val av 

inblåsningstemperatur. Fokus ligger på byggnadens värme- och ventilationssystem vilket i de flesta fall 

är de känsligaste faktorerna vid simulering av moderna byggnader. Vanligt förekommande är att 

simuleringsprogram fokuserar på byggnadsskalet vilket kräver mycket detaljkännedom, där detaljerna 

ofta har mindre inverka på energianvändningen. Vid utveckling av BV2 har man fokuserat kring fyra 

ledord: enkelhet, snabbhet, tillförlitlighet och användbarhet i alla typer av byggnader. 

Beräkningsmodellen i programmet bygger på resultat från en doktorsavhandling på Chalmers tekniska 

Högskola. BV2 har testats mot ett internationellt erkänt beräkningsprogram kallat DOE-2 samt mot en 

mängd verkliga byggnader med mycket god överenstämmelse. BV2 uppfyller alla de krav som ställs på 

energiberäkningsprogram i energidirektivet om energicertifiering i byggnader (13). 

 

 

5.1 Area konstruktion 
Eftersom mått delvis saknades på ritningarna har programmet Bluebeam använts för att mäta upp 

arean på vissa av de olika byggnadsdelarna. Bluebeam är ett datorprogram som erbjuder teknik för att 

skapa, redigera och markera i Pdf - filer. Mätningar med programmet gjordes genom att kalibrera 

mätinstrumentet i programmet via kända mått på ritningarna. Area för ytterväggar, fönster och portar, 

se tabell 3, anges i BV2 för varje väderstreck. Area för övriga byggnadsdelar, tak och källare, anges i 

tabell 4 nedan.  

Tabell 3. Area för byggnadsdelar i olika väderstreck. 

Väderstreck Ytterväggar  

[m2] 

Fönster 

[m2] 

Portar 

[m2] 
Söder 253 85,3 4,2 

Väster 61 0 0 

Norr 304 22 0 

Öster 54 13,28 0 
 

Tabell 4. Area för källare och tak. 

Byggnadsdel Area [m2] 

Tak 323 

Platta mot mark ink. källarväggar under mark 578 

Källarvägg ovan jord 29 

Källarvägg under jord 257 

Area för bottenplatta (innanför ytterväggar) 292 

Omkrets bottenplatta (innanför ytterväggar) 95 
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5.2 Fasader 
Eftersom beräkningshjälpen i BV2 förutsätter att konstruktionen är uppbyggd av homogena skikt 

parallellt med ytan användes istället Excel för att beräkna U-värden på väggarna. Detta eftersom det i 

väggarna förekommer materialskikt som parallellt med värmeströmmen är uppbyggda av olika 

material. I detta fall en regelvägg där utrymmet mellan reglarna är fyllt med mineralull. 

Fasadvägganas uppbyggnad beskrivs i avsnittet om byggnaden samt i bilaga 1. Lambda-värden för 

material som använts i beräkningarna framgår av bilaga 3. 

För de väggar som har materialskikt uppbyggda av olika material parallellt med värmeströmmen har 

U-värdet beräknats både med Lambda-metoden och U-värdes metoden, varpå ett medelvärde bildades 

mellan dessa. Eftersom källarväggen går ovan jord på väster och söder fasad består dessa av olika 

fasadtyper i samma väderstreck. Söder fasad är även en del med träfasad. U-värde för dessa olika typer 

visas i tabell 5 nedan. 

Tabell 5. U-värden för olika fasadtyper. 

Fasadtyp Beskrivning U-värde [W/m2K] 
1 Tegelfasad långsida 0,249 

2 Träfasad långsida 0,252 

3 Tegelfasad kortsida 0,282 

4 Källarvägg ovan jord 0,963 

 

I BV2 anges endast ett U-värde för fasaden i de olika väderstrecken. Därför att ett resulterande U-värde 

beräknats utifrån ovanstående U-värden och den andel som respektive fasadtyp som väggen består av. 

Söder fasad består av 50 % typ 2, 32 % typ 1 och 16 % typ 4. Väster fasad består av 87 % typ 3 och 13 

% typ 4. Resulterande U-värden för fasaderna visas i Tabell 6. Dessa angavs i BV2. 

Tabell 6. Resulterande u-värde för fasader i olika väderstreck. 

Väderstreck Resulterande U-värde 

[W/m2K] 
Söder 0,369 

Väster 0,37 

Norr 0,249 

Öster 0,282 
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5.3 Platta mot mark och tak 
Beräkning av U-värde för platta mot mark har gjorts med hjälp av hjälp av BV2s beräkningshjälpmedel 

för bottenplatta. Inre och yttre värmeövergångsmotstånd valdes till 0,04 och 0,17. Eftersom tjocklek 

och eventuellt isolering på bottenplattan inte framgår av tekniska beskrivningen antogs 

grundkonstruktionens tjocklek till 0,2 m, se figur 6. Grundläggningssätt framgick på teknisk 

beskrivning till lera och sand. Mark-temperatur sätts till ortens årsmedeltemperatur, 2,7 °C i Umeå. 

 

Figur 6. Indata för beräkning av U-värde på platta mot mark. 

U-värdet på taket har beräknats enligt tidigare nämnd metod till 0,258 W/m2·K. Värmemotstånd för 

ventilerat vindsutrymme sattes till 0,15 m2K/W och yttre och inre värmemotstånd sattes till 0,04 och 

0,1 m2K/W (4). Takkonstruktionens tyngd kan väljas mellan lätt, medel eller tung. Lätt avser 

takbjälklag, alternativt takstolar av trä. Tung avser tak som till största del består av betong (14). Lätt 

konstruktion väljs här som indata. 

 

Figur 7. Indata för takkonstruktion i BV2. 
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5.4 Fönster och portar 
Fönsterna på kontorslimpan är av typen två-glasfönster där yttre och inre rutan har separata bågar, med 

undantag för fönster i trapphus. Den inre rutan kan öppnat inåt med den yttre rutan stängd. Eftersom 

U-värdet för fönsterna inte kunde tas fram via tillverkare har schablonvärden från BV2 använts. Dessa 

har satts till 2,6 W/m2·K för fönster med persienn mellan glasen och 3,1 W/m2·K för fönster utan 

persienn.  

Fönsterarean mättes upp under platsbesök. Både inklusive karm och endast glasdelen. Detta för att 

beräkna glasandel.  

Solfaktor talar om hur mycket solinstrålning som kommer in i rummet genom den aktuella 

fönsterkonstruktionen i jämförelse med hur mycket solinstrålning som träffar utsidan av fönstret (14). 

Anges mellan 0 - 1. 1 innebär att lika mycket sol som träffar fönstret kommer in i rummet, vilket 

endast inträffar om fönstret står helt öppet. Även här har schablonvärden från BV2 använts. Dessa har 

angetts till 0,31 för glas med persienn mellan fönster och 0,77 för övriga. Insättning i BV2 visas i figur 

8. 

 

U-värdet för portar har inte kunnat tas fram via tillverkare, men eftersom det endast handlar om 4 m2 

är betydelsen liten. U-värdet antas till 1,5 W/m2·K (15). 

  

 
Figur 8. Indata till fönster i BV2. 
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5.5 Byggnadens inre massa 

Byggnadens inre massa bestämmer hur mycket energi som lagras i byggnaden när temperaturen inne i 

byggnaden varierar över dygnet. Väljs mellan lätt, medel och tung. Lätt beskrivs i BV2 som en 

byggnad där innerväggar är av termiskt lätt material, tex gips. Med isolerade betongbjälklag som täcks 

av isolerande golvmaterial tex heltäckningsmattor (14). Beskrivningen stämmer bra överens med 

byggnaden. 

 

5.6 Byggnadens tyngd 
Byggnadens tyngd bestämmer hur väl byggnaden kan jämna ut snabba temperaturförlopp utomhus. 

Medeltung byggnad avser en byggnad med ett ”tungt” skikt i fasadväggen, exempelvis tegel utanför 

isoleringen (14). Väljs till medel eftersom den större delen av fasaden utgörs av tegel utanför 

isoleringen. 

 
Rumshöjden skiljer sig både mellan planen, och mellan trapphuset och övriga delen av byggnaden. 

Därför har ett medelvärde för rumshöjden tagits fram planvis, detta dels för trapphuset och dels för 

övriga byggnaden. Utifrån detta har den inre volymen beräknats och angetts i BV2.  

Tabell 7. Medelvärde för rumshöjd i olika delar av byggnaden. 

Plan Rumshöjd trapphus Rumshöjd övrig del 
Källarplan 2,5 2,37 

Bottenplan 2,8 2,57 

Plan 1 2,2 2,5 
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5.7 Luftläckage  
Under luftläckage anges byggnadens ofrivilliga ventilation genom klimatskalet. I den övre rutan 

anges luftläckage när utetemperatur är lika med innetemperatur. I den nedre rutan anges 

luftläckage när temperaturdifferensen utomhus och inomhus är 20 °C. Byggnaden kommer inte 

provtryckas utan schablonvärden från sveby energianalys används här. Luftläckaget sätts till 0,2 

oms/h vid temperaturdifferens på 0 °C och 0,25 vid 20 °C temperaturdifferens (16). I diagrammet, 

figur 9, kan luftläckagets beroende av utetemperaturen ses. 

 

 
Figur 9. Indata för luftläckage. 
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5.8 Orientering och horisontavskuggning 
 
Utifrån väderstreck på ritningar har byggnadens orientering med hjälp av Bluebeam kunnat bestämmas 

ungefärligt. Detta anges i orienteringsrutan till -25 ° mot väster. 

 

Horisontavskuggning används för att bestämma hur närliggande föremål påverkar solinstrålningen på 

byggnaden. För varje skuggande föremål anges start, stopp, övre och undre vinkel enligt figur 10. För 

övre och lägre vinkel ska täthet för de skuggande föremålen anges mellan 0 - 1. För en byggnad sätts 

täthet till 1, vilket används i som indata i detta fall. 

 

 

 

 
Figur 10. Beskrivning av vinklar till horisontavskuggning (11). 
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För att beräkna vinklarna krävs det att avståndet till skuggande föremål är känt samt höjden. Avståndet 

har mätts upp på plats och höjden har uppskattats i förhållande till höjden på den simulerade 

byggnaden. Övre och undre vinkel beräknades utifrån dessa värden med BV2s beräkningshjälp för 

höjdvinklar. Start och stoppvinkel mättes upp via ritningar i Bluebeam. Detta är en mycket förenklad 

bild av horisonten, där mått har uppskattats. Eftersom byggnaderna mot söderfasad ligger relativt nära 

den simulerade byggnaden och är aningen högre än kontorslimpan, har detta en betydlig påverkan på 

solinstrålningen. Resultatet ses i figur 11. 

 

Figur 11. Förenklad bild av horisont som anges i BV2. 
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5.9 Intern värmegenerering 

I detta avsnitt förklaras indata som kopplas till byggnadens interna värmegenerering, vilket 

påverkar byggnadens energibalans. 

5.9.1 Belysning  

I BV2 har byggnaden delats upp i tre olika rumstyper för att bättre definiera den interna 

värmegenereringen. Byggnaden har delats upp i källarplan, kontorsplan (bottenplan och plan 1), och 

trapphus. 

Den installerade effekten för respektive rumstyp delas med Atemp (area som värms till mer än 10 C°) 

för den rumstypen för att få fram belysningsbelastningen i W/m2. Detta ska anges som den 

genomsnittliga belysningsbelastningen, vilket skiljer sig från den installerade om inte all belysning är 

på samtidigt. För källarplan har en uppskattning gjorts att 10 % av installerad effekt anges som 

belysningsbelastning, för bottenplan och plan 1 anges 85 % och för trapphus 100 %, se tabell 8. För 

trapphuset har installerad effekt angetts som belysningsbelastning.  

Tabell 8. Belysningsintensitet på olika plan. 

Rumstyp Belysnings intensitet, W/m2 

Källarplan 0,78 
Bottenplan och plan 1 13,56 
Trapphus 6,53 

 

En uppdelning för dag och nattid, samt vardagar och helger används. Där dagtid definieras som 08:00-

18:00. Belysning antas vara helt avslagen på samtliga utrymmen under nätter samt helger. 

Med sammanlagringsfaktorn kan man ta hänsyn till att samtliga rum inte är belägna samtidigt. Denna 

anges mellan 0 - 1. Där 1 betyder att alla rum samtidigt är belägna. Enligt Sveby anges 0,7 för 

kontorsutrymmen vilket har använts här, se figur 12 (16). 

 

Figur 12. Exempel på indata för internvärme i BV2. 
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5.9.2 Personer 

Antalet personer som vistas i lokalerna har antagits till samma som antal datorplatser, 19 st. Enligt 

BV2 avger en person stillasittande 71 W. Samtliga personer antas uppehålla sig i på kontorsplanen 

vilket ger en personbelastning på 2,7 W/m2 under dagtid och vardag, figur 12. Övriga ytor och tider 

anges personbelastningen till 0 W/m2.  

Sammanlagringsfaktorn anges likt belysningen till 0,7. 

5.9.3 Maskiner 

Här anges hur mycket el de olika kontorsmaskinerna drar. Under inventeringen har antal datorplatser, 

skrivare, köksutrustning o.s.v antecknats. Värden på effekten som dessa drar har antagits via Sveby 

schablonsvärden och kan ses i tabell 9 (16). 

Den sammanlagda effekten divideras med golv-area för rumstypen. För kontorsutrymmen ger det 8,6 

W/m2 under dagtid (påslagen) och 1,9 W/m2 nattid och helger (stand-by). För källarplan och trapphus 

anges 0 W/m2. 

Tabell 9. Eleffekter för kontorsutrustning. 

Typ Eleffekt påslagen [W] Eleffekt standby [W] 
Datorplats 125 34 

Skrivare 400 80 

Projektor 30 8 

Pentry 20 W/kontorsplats  
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5.10 Klimathållningssystem 

En mer detaljerad beskrivning av ventilationssystemet ges i avsnittet om byggnaden. Här anges endast 

de indata som lagts in i BV2.  Krav på lägsta inomhustemperatur sätts till 21 °C. Eftersom inget system 

för kylning finns sätts inget krav på högsta temperatur, figur 13. Eftersom luftflödet är konstant under 

drift väljs CAV-system, constant air volume, som klimathållningssystem. Tilluftstemperatur ställs in 

på 18 °C och SFP-värdet beräknas enligt ekvation 8 till 4 kW/(m3/s), figur 14. Drifttider ställs in på 

07:00-17:00 enligt OVK, se bilaga 2.  

 

Figur 13. Val av klimathållningssystem och lägsta inomhustemperatur. 

 

 

Figur 14. Indata till valt klimathållningssystem. 
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5.11 Tappvarmvatten 
 
För tappvarmvatten används ett schablonvärde på 2 kWh/m2 (16). I samråd med företagshandledare 

kom vi fram till att tappvarmvattenanvändningen mest troligt är något lägre än det som BV2 räknar ut 

automatiskt utifrån giva data (5 kWh/m2). 

 

5.12 Extra el-användare 
 
Under extra el-användare anges utrustning som förbrukar el, men som inte ingår i byggnadens totala 

värmebalans, figur 15. Motorvärmare och utebelysning anges här. Värden på eleffekt och drifttid på 

motorvärmarna väljs enligt schablonvärden från Sveby (17). Drifttiden på utebelysningen uppskattas 

till 1500 timmar/år. 

 

 
Figur 15. Indata för extra el-användare. 

 
  



 
 

28 
 

6 Resultat efter simulering modellen i BV2 

Här presenteras resultatet från simuleringen. Den totala fjärrvärmeanvändningen resulterade i 192 

MWh/år och elanvändningen uppgick till 45 MWh/år. Energianvändning fördelat på radiatorer, 

fläktar, belysning osv för den simulerade modellen visas i figur 16. Den största delen av 

energianvändningen går till uppvärmning. Radiatorer står för 54 % och uppvärmning av tilluften i 

värmebatterier står för 26 % av den totala energianvändningen. Figur 16 visar hur energianvändningen 

fördelar sig på olika delar i byggnaden. 

 

 

Figur 16. Fördelning av energianvändning för den simulerade modellen. 

 

Figur 17 visar hur värmeläckaget fördelar sig på olika delar i byggnaden. Den största delen av 

förlusterna står ventilationen för på 33 %, följt av transmission genom fönster och dörrar. Detta ger en 

bild av var de största möjligheterna till besparing kan finnas. 

 

 

Figur 17. Fördelning av energier. 
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6.1 Jämförelse mellan simulering och rapporterade värden 
Efter simulering av byggnaden jämförs energianvändningen med uppmätta värden från tidigare år, 

detta för att se hur väl den simulerade modellen stämmer överens med verkligheten. När simuleringens 

värden för fjärrvärmeanvändning och elanvändning hamnar inom ± 10% av de faktiska värdena ses 

modellen som en nog bra representation av verkligheten för att kunna användas för simulering av 

förbättringsåtgärder. 

6.1.1 Jämförelse fjärrvärme 

Energirapporter med statistik för fjärrvärmeanvändning fanns att tillgå från 2016 till och med februari 

år 2018, se bilaga 4.  

En uppdelning av fjärrvärmen från att förse både kontorslimpan och byggnaden mittemot gjordes 

under hösten 2017.  

Exakt vilket datum detta skedde har inte kunnat fastslås, men utifrån månadsstatistiken kan man se, 

figur 18, att fjärrvärmeanvändningen från och med oktober 2017 sjunker avsevärt i jämförelse med 

2016. Utifrån detta dras slutsatsen att uppdelningen skedde innan oktober månad 2017. Skillnaden i 

värmeanvändning under mars och april beror på en läcka, och har inget med uppdelningen att göra. 

Detta gör att en jämförelse mellan den simulerade modellen och statistiken från energirapporterna inte 

kan göras rakt av årsvis. För att korrigera för detta har den procentuella skillnaden i 

fjärrvärmeanvändning mellan månaderna innan uppdelning och efter uppdelning beräknats. Detta kan 

ses i tabell 10.  

I snitt har fjärrvärmeanvändningen minskat med 33,7 % per månad efter uppdelningen. Den 

simulerade modellen kommer därför att jämförs mot 2016 års fjärrvärmeanvändning med ett avdrag på 

33,7 % vilket resulterar i en värmeanvändning på 178 967 kWh/år. 

 

Figur 18. Uppmätta värden på värmeanvändning. 
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Tabell 10. Uppmätta månadsvärden för fjärrvärmeanvändning med procentuell skillnad mellan värden innan och efter 
uppdelning. 

2016 2017 2018 
                    kWh kWh Jmf % kWh Jmf % 

Januari 39 583 39 991  25 482 -35,9 % 
Februari 35 162 33 971  23 057 -33,2 % 

Mars 32 424 41 432    
April 22 159 30 243    
Maj 12 829 17 265    
Juni 10 450 7447    
Juli 5975 4724    

Augusti 8171 7158    
September 15 318 12 598    

Oktober 22 696 15 467 -31,8 %   
November 28 004 19 750 -29,4 %   
December 37 164 23 398 -37 %   

Totalt 269 936 253 443    

 

Simuleringen resulterar i en fjärrvärmeanvändning på 191 957 kWh/år vilket är 7,2 % högre än 2016 

års fjärrvärmeanvändning korrigerat för uppdelningen. Denna skillnad hamnar inom ramarna för vad 

som anses vara godtagbart på ± 10 %. Månadsvärden för simuleringen och 2016 års korrigerade 

värden visas i figur 19. 

 

 

Figur 19. Jämförelse av månadsvärden mellan simulering och uppmätta värden från energirapporter. 
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6.1.2 Jämförelse elanvändning 

Energirapporter med statistik för elanvändning fanns att tillgå från 2016 till och med februari under 

2018 se bilaga 5 - 7. Dessa visar statistik endast för kontorslimpan vilket gör jämförelsen enklare än 

för fjärrvärmen. Under 2017 har renovering skett på varmbadhuset, vilket är en byggnad bredvid 

kontorslimpan. Under tiden har bygg-el dragits från kontorslimpan vilket gör att elanvändningen blev 

betydligt högre under denna period (Mars-September), se statistik i bilaga 6. Detta gör att en 

jämförelse utifrån dessa värden blir missvisande. Därför har jämförelsen skett med 2016 års värden för 

perioden Mars-september och ett medelvärde för övriga månader. 

Elanvändningen enligt statistik från energirapporter uträknat enligt ovan landar elanvändning på 43 

012 kWh/år. Simuleringen ger en årlig elanvändning på 45 067 kWh vilket är 4,7 % högre än värdena 

från energirapporten. Detta hamnar likt fjärrvärmeanvändningen inom intervallet ±10 % och ses som 

godtagbart för simulering av åtgärder. 

6.1.3 Slutsats BV2 

Energianvändningen för den simulerade modellen hamnade inom felmarginalen på ± 10 % i 

jämförelse med uppmätta värden som sattes som mål. Modellen ger en bra representation av 

verkligheten trots att energianvändningen var något högre för den simulerade modellen. Faktorer som 

kan ligga bakom detta är många och svåra att avgöra. Att bygga upp en befintlig byggnad med 

begränsad tillgång till data medför att en del antaganden måste göras på vägen som kan påverka 

resultatet.   
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7 Effektiviseringsåtgärder 

I detta avsnitt presenteras de åtgärder som har undersökts. Åtgärder kan senare i rapporten hänvisas till 

genom den åtgärdskod som står intill åtgärder, tex 1A, 1B o.s.v. 

7.1 Åtgärder fasad 
1A Tilläggsisolering med 100 mm mineralull 

1B Tilläggsisolering med 150 mm mineralull 

1C Tilläggsisolering med 200 mm mineralull 

Tilläggsisolering av tegelfasader utvändigt medför en del problem. För det första är tegelfasader ofta i 

så gott skick att det sällan är aktuella för tilläggsisolering. Utvändig isolering medför också att 

byggnadens karaktär förändras, en ändring av fasadens utseende kan medföra att man behöver söka 

bygglov (18). 

Utvändig isolering får dessutom konsekvenser för hur djupt fönstren sitter, takfotsöverhäng och mötet 

med sockeln (19). Eftersom tilläggsisoleringen hamnar utanför luftspalten med kommer det ur 

energisynpunkt inte medföra besparing. Detta på grund av att värmemotstånd utanför en ventilerad 

luftspalt inte bidrar till lägre U-värde. Väggen måste i så fall byggas om så att isoleringen i den nya 

väggen inte hamnar utanför luftspalten (20).  

Ett alternativ är att tilläggsisolera invändigt, genom att bygga upp en regelvägg och isolera i två lager, 

bakom och mellan reglarna (21). Men även detta alternativ medför en del problem. Eftersom den 

befintliga väggen blir kallare vilket kan orsaka kondens. För äldre tegelfasader kan det även orsaka 

frostsprängning om den invändiga isoleringen blir tjockare än 45 mm. Eftersom väggen är försedd 

med ångspärr i form av en plastfolie måste denna tas bort och det innebär också att den invändiga 

ytbeklädnaden måste rivas (22). Utöver detta kommer golvytan bli mindre och hyresgästerna kommer 

behöva flytta ut under arbetet. 

Simuleringar har trots detta utförts. Tilläggsisoleringen gäller för samtliga fasader inklusive 

källarväggar ovan jord. En kombination av att det är ett omfattande jobb som är svårt att beräkna 

kostnadsmässigt och att det är många faktorer som talar emot att det kommer utföras i praktiken har 

beslut tagits att inte göra ekonomiska beräkningar på denna åtgärd. 

 

7.2 Åtgärder vindbjälklag 
2A: Tilläggsisolering med 200 mm lösull 

2B: Tilläggsisolering med 250 mm lösull 

2C: Tilläggsisolering med 300 mm lösull 

2D: Tilläggsisolering med 350 mm lösull 

2E: Tilläggsisolering med 400 mm lösull 

Tilläggsisolering av vindbjälklag är en åtgärd som går relativt enkelt att utföra. Tilläggsisolering med 

lösull sker med en maskin som sönderdelar och blåser in materialet (23). I dagsläget består isoleringen 

i vindbjälklaget av 150 mm mineralull, hur skicket är på denna bör undersökas närmare innan beslut 

tas om tilläggsisolering ska läggas på den befintliga eller om den gamla helt behöver bytas ut. 
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7.3 Fönsteråtgärder 
3A: byte av inre glas till lågemissionsskikt (u-värde 1,9). Samtliga fönster byts. 

3B: byte av inre glas till lågemissionsskikt (u-värde 1,9). Endast norr fasad. 

3C: byte av inre glas till lågemissionsskikt (u-värde 1,9). Endast söder fasad. 

3D: Byte till tre-glasfönster (U-värde 1,0). Samtliga fönster byts. 

3E: Byte till tre-glasfönster (U-värde 1,0). Endast norr fasad. 

3F: Byte till tre-glasfönster (U-värde 1,0). Endast söder fasad. 

Eftersom en stor del av transmissionsförluster sker genom fönster finns det stor potential till 

energibesparing. Eftersom U-värdena skiljer sig mellan söder fasad och norr fasad undersöks dessa 

även var för sig. Fönsterna på kontorslimpan är av typen två-glasfönster där yttre och inre rutan har 

separata bågar. Det inre glaset kan öppnat inåt med den yttre rutan stängd 

7.4 Ventilationsåtgärder 
4A: Installation av roterande värmeväxlare med temperaturverkningsgrad på 85 % och SFP-värde på 

2. 

4B: Installation av roterande värmeväxlare med temperaturverkningsgrad på 80 % och SFP-värde på 

2. 

4C: Installation av roterande värmeväxlare med temperaturverkningsgrad på 75 % och SFP-värde på 

2. 

4D: Installation av vätskekopplad värmeväxlare med temperaturverkningsgrad på 65 % och SFP-värde 

på 4 

4E: Installation av vätskekopplad värmeväxlare med temperaturverkningsgrad på 65 % och SFP-värde 

på 2 

4F: Installation av vätskekopplad värmeväxlare med temperaturverkningsgrad på 55 % och SFP-värde 

på 4 

4G: Installation av vätskekopplad värmeväxlare med temperaturverkningsgrad på 55 % och SFP-

värde på 2 

Placeringen av roterande värmeväxlare kan antingen ske i källaren, var det befintliga tilluftsaggregatet 

är placerat, eller alternativt på vinden. Placering i källaren kräver att frånluftskanaler dras om så att 

dessa går genom aggregatet. Eftersom både intag av uteluft och bortföring av avluft sker via takhuvar 

på vinden krävs mindre arbete med kanaler vid placering av aggregat på vinden. Hur det ser ut med 

utrymme måste dock undersökas.  

Vid installation av vätskekopplad värmeväxlare krävs ingen omdragning av kanaler. Ett alternativ är 

att placera både luftvärmebatterier i frånluftssystem och tilluftssystem på vinden. Ett annat är att 

placera luftvärmebatteri för frånluft på vinden och sedan dra rör ner till källaren där det befintliga 

aggregatet sitter.  

Simuleringar av olika verkningsgrader görs eftersom verkningsgrad skiljer sig mellan olika källor. 

SFP-värde på 4 (kW/(m3/s)) innebär att befintlig fläkt behålls och SFP-värde på 2 (kW/(m3/s)) innebär 

att fläkten byts i samband med installation av värmeväxlare. En mer noggrann undersökning av 

förutsättningar för olika alternativ när det gäller placering av värmeväxlare behöver göras innan beslut 

tas.  
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7.5 Belysningsåtgärder 
5A: Minska belysning i kontorsutrymmen med 40 % 

5B: Byte av samtliga lysrör till LED på bottenplan och plan 1. 

5AB: Kombination av ovanstående åtgärder 

Vid inventering av belysning observerades att installerad belysning i kontoren var stor. Enligt 

arbetsmiljöverket riktvärden för belysning anges 300 lux som allmän belysning och 500 lux som 

platsbelysning för kontorsmiljöer som riktvärden. (24) Byte till LED-lysrör är enkel att utföra då 

endast byte av glimtändare till en anpassad för LED behöver göras innan byte av lysrör.  

Kontoren i byggnaden har i snitt 1780 lux installerad. Dessa armaturer sitter monterade i takhöjd. En 

minskning av installerad belysningseffekt med 40 % resulterar i 890 lux. Vilket ses som en rimlig 

minskning av belysningen. Armaturerna kan med fördel placeras nedsänkta från taket och placeras 

mer centralt över skrivborden. Åtgärd 5B innebär att 204 st 36 W och 43 18 W lysrör byts till LED. 

Åtgärd 5AB innebär att 139 st 36 W och 40 st 18 W lysrör ersätts med LED. 
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8 Resultat från effektiviseringsåtgärder 

I detta avsnitt presenteras resultatet av åtgärdernas energibesparing. Tabell 11 visar åtgärder på 

klimatskalet vilket inkluderar tilläggsisolering av fasaden, tilläggsisolering av vindbjälklag och 

fönsteråtgärder. Den största besparingen ger åtgärd 3D, byte av samtliga fönster till tre-glasfönster. 

Detta ger en besparing på 31 161 kWh/år vilket är drygt det dubbla jämfört med den åtgärd som ger 

näst störst besparing på 15 122 kWh/år (åtgärd 3A). Tilläggsisolering av fasaden ger en besparing på 

14 894 kWh/år för 200 mm tilläggsisolering (åtgärd 1C). För åtgärd 1A-1C har tilläggsisolering med 

ett Lambda-värde på 0,039 använts vilket är detsamma som den befintliga isoleringens Lambda-värde. 

Resultatet inkluderar även isolering av källarväggar ovan jord. Isolering av vindbjälklag ger en 

besparing på 6416 kWh/år för 200 mm tilläggsisolering vilket är den minsta tjockleken som simulerats 

och 8330 kWh/ år för 400 mm vilket är den tjockaste.  

Tabell 11. Åtgärder på konstruktion med energibesparing. 

Åtgärd Beskrivning Värmebesparing 

[kWh] 

Värmebesparing 

% 

1A Tilläggsisolera 

fasad 100 mm 

10 989 5,7 

1B Tilläggsisolera 

fasad 150 mm 

13 282 6,9 

1C Tilläggsisolera 

fasad 200 mm 

14 894 7,8 

2A Tilläggsisolera 

vindbjälklag  

200 mm 

6416 3,3 

2B Tilläggsisolera 

vindbjälklag 

 250 mm 

7086 3,7 

2C Tilläggsisolera 

vindbjälklag 

 300 mm 

7565 3,9 

2D Tilläggsisolera 

vindbjälklag  

350 mm 

7976 4,2 

2E Tilläggsisolera 

vindbjälklag  

400 mm 

8330 4,3 

3A Byte av inre glas. 

100 % 
15 122 

 
7,9 

 

3B Byte av inre glas. 

Norr fasad. 
3915 

 
2,0 

 

3C Byte av inre glas. 

Söder fasad. 
8849 

 
4,6 

 

3D Byte till tre-

glasfönster.  

100 % 

31 161 

 

16,2 

 

3E Byte till tre-

glasfönster 

Norr fasad 

6848 

 

3,6 

 

3F Byte till tre-

glasfönster 

Söder fasad 

20 211 

 

10,5 
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Installation av värmeväxlare ger den största besparingen bland samtliga åtgärder. Åtgärd 4A ger en 

total energibesparing på 67 468 kWh/år varav 59 949 kWh är fjärrvärme och 7519 kWh är el. Detta 

ger en total energibesparing på 28,5 % av den totala energianvändningen. En roterande värmeväxlare 

har verkningsgrad på runt 80 % (7). Beroende på vilken temperaturverkningsgrad värmeväxlaren har 

fås resultat enligt tabell 12. Skillnaden mellan en värmeväxlare med 85 % verkningsgrad och en med 

75 % verkningsgrad är 4930 kWh/år i värmebesparing. Den mest lönsamma åtgärden på belysningen 

är som väntat en kombination av att minska belysningen i kontorsutrymmen samt att ersätta lysrör på 

bottenplan och plan 1 till LED. Eftersom den interna värmegenereringen minskar i samband med 

belysningsåtgärderna måste fjärrvärmen kompensera för detta, se tabell 13.  

Tabell 12. Energibesparing för ventilationsåtgärder. 

Åtgärd Beskrivning Besparing 

värme 

[kWh] 

Besparing el 

[kWh] 

Energi-

besparing % 

Total 

energibesparing 

[kWh] 

4A Roterande 

värmeväxlare  

η=85 %  

59 949 7519 28,5 67 468 

4B Roterande 

värmeväxlare  

η=80 % 

57 901 7519 27,6 65 420 

4C Roterande 

värmeväxlare  

η=75 % 

55 019 7519 26,4 62 538 

4D Vätskekopplad 

Värmeväxlare 

η=65 % SFP 4 

49 763  21 49 736 

4E Vätskekopplad 

Värmeväxlare 

η=65 % SFP 2 

48 361 7519 23,6 55 880 

4F Vätskekopplad 

Värmeväxlare 

η=55 % SFP 4 

42 594  18 42 594 

4G Vätskekopplad 

Värmeväxlare 

η=55 % SFP 2 

41 195 7519 20,6 48 714 

 

Tabell 13. Energibesparing för belysningsåtgärder. 

Åtgärd Beskrivning Besparing 

el [kWh] 

Ökad 

fjärrvärmeanvändning 

[kWh] 

Besparing el 

% 

5A Minskning av 

belysning  

4368 3978 9,7 

5B Byte till LED 8290 7608 18,4 

5AB Kombination 

av ovan. 

9897 9102 22 
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9 Resultat för ekonomiska beräkningar 

I detta avsnitt presenteras ekonomiska beräkningar för åtgärderna. Både Payback-metoden och den 

diskonterande Payback-metoden har använts i för beräkning av återbetalningstid, skillnaden mellan 

metoderna förklaras i teoridelen. Kalkylräntan, som är avkastningskravet från balticgruppen har satts 

till 7 %. Denna har korrigerats för energiprisökning enligt ekvation 11. Vilket har använts i den 

diskonterade payback-metoden. Källor till kostnadsuppgifter visas i bilaga 3. 

9.1 Åtgärder på klimatskal 
Resultat från åtgärder på klimatskalet visas i tabell 11. På grund av svårigheter med att ta fram 

kostnadsunderlag för tilläggsisolering av fasad i kombination med de praktiska problem som tagits 

upp i tidigare avsnitt har inte ekonomiska beräkningar utförts för dessa åtgärder. När det gäller 

tilläggsisolering av vindbjälklaget förlängs Payback-tiden något med tjockleken på isoleringen. Där 

den minsta tjockleken på 200 mm i åtgärd 2A har en Payback-tid på 4 år och den tjockaste på 400 mm 

i åtgärd 2E har en Payback-tid på 5,9 år.  

När det gäller fönsteråtgärder blir återbetalningstiden betydligt längre. Ett byte till treglasfönster ger 

en återbetalningstid på runt 30 år. Byte av inre rutan till lågemissionsglas ligger återbetalningstiden på 

runt 7 till 9 år. 

Räknat med den diskonterade Payback-metoden blir återbetalningstiden högre vilket ses i tabell 14. 

Tabellen fortsätter på nästa sida. 
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Tabell 14. Resultat från ekonomiska beräkningar för åtgärder på klimatskal. 

Åtgärd Investering 

[kr] 

Värmebesparing [kr] Payback- 

tid 

Disk. 

Payback 

2A 

Tilläggsisolera 

vindbjälklag  

200 mm 

19 451 

 

4812 4  4,6 

 

2B 

Tilläggsisolera 

vindbjälklag 

 250 mm 

23 877 5314 4,5 

 

5,2 

 

2C 

Tilläggsisolera 

vindbjälklag 

 300 mm 

28 302 5673 4,9  5,8 

 

2D 

Tilläggsisolera 

vindbjälklag  

350 mm 

32 727 5982 5,4  6,5 

 

2E 

Tilläggsisolera 

vindbjälklag  

400 mm 

37 153 6247 5,9 

 

7,2 

 

3A Byte av inre 

glas.  

100 % 

103 453 11 341, 9,1 12,5 

3B Byte av inre 

glas. Norr 

fasad. 

21 565 

 

2936 7,3 9,3 

3C Byte av inre 

glas. Söder 

fasad. 

81 888 

 

6636 12,3 19,6 

3D Byte till tre-

glasfönster.  

100 % 

722 180 

 

23 370 30,9 * 

3E Byte till tre-

glasfönster 

Norr fasad 

174 980 

 

5136 34 * 

3F  

Byte till tre-

glasfönster 

Söder fasad 

503 270 

 

15 158 33 * 
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9.2 Åtgärder på ventilation och belysning 
Eftersom prisuppgifter för vätskekopplad värmeväxlare inte kunde hittas har samma pris som på 

roterande värmeväxlare använts. Installation av roterande värmeväxlare medför, som tidigare nämnts, 

att frånluftskanaler måste dras om ska investeringen ses som ungefärlig. Rörarbeten ingår i 

investeringskostnaden men eftersom detta innebär större arbeten med kanalerna kommer det mest 

troligt att leda till ett visst kostnadspåslag utöver investeringskostnaden nedan. Däremot för den 

vätskekopplade värmeväxlaren slipper man detta och investeringskostnaden kan därför bli mer 

rättvisande, trots att koden avser byte till roterande värmeväxlare. Ventilationsåtgärder ses i tabell 15. 

Belysningsåtgärder är enkla att utföra. Men på grund av att den interna värmegenereringen minskar 

måste fjärrvärmen kompensera för detta, vilket leder till en ökad fjärrvärmekostnad. En kombination 

av att minska belysning i kontorsutrymmen och byta ut resterande lysrör på bottenplan, plan 1 och 

trapphus ger en återbetalningstid på runt 10 - 14 år, se tabell 16. 

 

Tabell 15. Resultat från ekonomiska beräkningar på ventilationsåtgärder. 

Åtgärd Investering 

[kr] 

Elbesparing 

[kr] 

Värmebesparing 

[kr] 

Payback- 

tid 

Disk. Payback 

4A 

Roterande 

vvx  

η=85 % 

154 790 7519 44 962 2,95 3,3 

4E  

Vätskekoppl

ad vvx. 

η=65 % SFP 

2 

154 790 7519 36 270 3,53 3,98 

 

Tabell 16. Resultat från ekonomiska beräkningar på belysningsåtgärder. 

Åtgärd Investering 

[kr] 

Elbesparing 

[kr] 

Ökad fjärr-

värmekostnad 

[kr] 

Payback- 

tid 

Disk. 

Payback 

5A 

Minskning 

av belysning  

7335 4368 2983 5,2 6,3 

5B 

Byte till 

LED 

32 076 8290 5706 12,4 19,8 

5AB 

Kombinatio

n av ovan. 

30 198 9897 6826 9,8 13,8 
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9.3 Åtgärdspaket 
Här presenteras de åtgärder som ingår i det åtgärdspaket som undersöks med Beloks internräntemetod. 

De åtgärder som har valts till åtgärdspaketet är 

• ÅT 2D Tilläggsisolera vindbjälklag 350 mm 

• ÅT 3A Byte av inre glas till lågemissionsskikt 

• ÅT 4E Vätskekopplad värmeväxlare med η=65 % SFP 2 

• ÅT 5AB minskning av belysning + byte till LED 

Resultatet av åtgärdspaketet enligt Beloks internräntemetod visas i figur 20. Kalkylräntan på 7 % 

representeras av den röda linjen i diagrammet. Åtgärdspaketet representeras av den svarta linjen med 

åtgärder markerade i rött. Internräntan för åtgärdspaketet som helhet landar på 18,7 % vilket klarar 

kravet på 7 % med god marginal. De mest lönsamma åtgärderna är ÅT4E och ÅT2D, vilket visas 

genom att de åtgärderna har störst lutning på kurvan. Kalkyltid för respektive åtgärd i paketet visas i 

tabell 17. 

 

 

Figur 20. Internräntediagram över åtgärdspaketet. 

  

Tabell 17. Kalkyltid för åtgärderna i paketet. 

Åtgärd Kalkyltid 
Byte till LED 15 år 

Installation av värmeväxlare 20 år 

Tilläggsisolering av vindbjälklag 40 år 

Byte till lågemissionsglas 30 år 
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Den totala energianvändningen före och efter åtgärdspaketet införs visas i figur 21. De 

energibesparingarna som simuleringar av åtgärderna resulterande i har dragits bort från uppmätta 

värden på energianvändning, som uppgick till 178,96 MWh värme och 41,5 MWh el. Den totala 

energianvändningen minskas från 220 MWh/år till 140 MWh/år vilket är en minskning på 36 %. 

Energibesparing visas även i tabell 18.  

 

 

Figur 21. Den totala energianvändningen för värme, fastighetsel och verksamhetsel före och efter åtgärdspaket. 

Tabell 18. Energianvändning före och efter åtgärdspaket. 

Energi i MWh/år Före åtgärd Efter åtgärd 

Värme 178,96 116,6 

Fastighetsel 26,03 18,52 

Verksamhetsel 15,44 5,5 

Total 

energianvändning 

220,43 140,62 

 

Kostnadsmässigt resulterar åtgärdspaketet i en total besparing på 64 kkr/år. Besparingen efter 

respektive åtgärd samt den totala besparingen kan ses i tabell 18 nedan. Den totala kostanden för 

åtgärdspaketet är 321 168 kr vilket ger Payback-tiden 5 år. Räknat med den diskonterande Payback-

metoden blir pay-backtiden 5,9 år. 

Tabell 19. Ekonomisk besparing efter åtgärdspaket. 

Åtgärd Värme 

[kkr/år] 

Fastighetsel 

[kkr/år] 

Verksamhetsel 

[kkr/år] 

El totalt 

[kkr/år] 

Total energi 

[kkr/år] 

Före åtgärder 134,22 26,03 15,44 41,47 175,69 

ÅT 4E (ventilation) 97,95 18,52 15,44 33,96 131,91 

ÅT 2D (Vindbjälklag) 91,97 18,52 15,44 33,96 125,93 

ÅT 3A (Fönster) 80,63 18,52 15,44 33,96 114,59 

ÅT 5AB (belysning) 87,45 18,52 5,55 24,07 111,52 

Efter åtgärder 87,45 18,52 5,55 24,07 111,52 
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10 Diskussion 

Jämförelsen mellan den simulerade modellen och uppmätta värden på energianvändningen hamnade 

inom det intervall som innan projektet antogs vara godtagbart på ± 10 %. Värmeanvändningen 

hamnade något högre för modellen jämfört med uppmätta värden (7,2 %) och elanvändning hamnade 

4,7 % högre för modellen. Anledningen till detta är svåra att fastslå. Eftersom en stor del av 

värmeförluster sker genom fönster gör det att antaget U-värde har stor betydelse. Även byggnadens 

luftläckage ger stor påverkan på värmeanvändning. Att göra en mer noggrann undersökning av detta är 

komplicerat och skulle vara för tidskrävande.  

En annan faktor som påverkat kan vara att månadsvärden för energianvändning endast fanns att tillgå 

för 2016, 2017 och de första månaderna under 2018. Jämförelsen skulle med fördel jämföras med fler 

år bakåt i tiden för med större säkerhet kunna bestämma vad den faktiska energianvändningen i 

byggnaden är. Uppdelningen av fjärrvärmen från att tidigare även förse byggnaden mittemot gjorde 

också att värdena blir mer osäkra.  

Till åtgärdspaketet valdes vätskekopplad värmeväxlare istället för roterande värmeväxlare trots att den 

roterande har större energibesparing. Anledningen till detta är att byte till roterande värmeväxlare 

kräver omdragning av ventilationskanaler på frånluftssidan. Exakt hur omfattande detta arbete blir är 

svårt att uppskatta utan att göra en mer noggrann utredning. En placering på vinden skulle kräva 

mindre arbete med detta men där är det istället frågan om det finns nog med utrymme. Med 

vätskekopplad värmeväxlare krävs ingen omdragning av kanaler. Kostnadsuppgifter för vätskekopplad 

värmeväxlare antogs till samma som för den roterande eftersom det inte fanns prisuppgifter i REPAB 

för vätskekopplade värmeväxlare. Det är möjligt att installation av vätskekopplade värmeväxlare blir 

något lägre än vad som har räknats med, men det ses som en nog bra uppskattning för att ge en bild av 

hur det ser ut kostnadsmässigt. 

För tilläggsisolering av vindbjälklag valdes 350 mm till åtgärdspaketet. Pay-backtiden minskar något 

med mindre tjocklek på isolering, men detta är så pass marginellt att det nog är lika bra att sätta en 

större tjocklek då arbetet ändå utförs. Det var också 350 mm som rekommenderades i samtal med 

värmecenter (11). Det behöver dock undersökas närmare hur det ser ut med utrymme på vinden och 

ifall den befintliga isoleringen behöver bytas ut innan beslut tas. 

När det gäller fönsteråtgärder blir pay-backtiden betydligt längre. Byten till tre-glasfönster gav en pay-

backtid på runt 30 år, vilket inte ses som en lönsam åtgärd. Man ska ha i åtanke att 

investeringskostnaden innefattar materialkostnader, arbetskostnader och tidsåtgång, men trots detta är 

pay-backtiden för lång för att vara ekonomiskt försvarbar. Byte av inre ruta till lågemissionsskikt har 

en payback-tid på ungefär 9 år och minskning av belysning samt byte till LED ger en återbetalningstid 

på drygt 10 år. Vilket kan kännas som lång tid för att få tillbaka investerade pengar men tillsammans 

med övriga åtgärder i paketet med betydligt kortare pay-backtid ses detta som en möjliga åtgärder. 

Internräntan för åtgärdspaketet landade på 18,7 %, vilket klarar avkastningskravet på 7 % med god 

marginal. 

Det finns fler alternativ än att byta den inre rutan till lågemissionsskikt, som tex att det inre glaset byts 

ut mot en två-glas isolerruta eller att montera en extra isolerruta. 

Enligt varaktighetsdiagram för den simulerade modellen har byggnaden en balanstemperatur på 12 C°, 

se bilaga 9. Byggnadens balanstemperatur är den utetemperatur då värmeflödena på grund av 

transmission och luftinfiltration är lika stora som den internt genererade värmen inklusive 

solinstrålning. Vid denna utetemperatur behövs alltså ingen värme tillföras till byggnaden eftersom 

byggnaden befinner sig i termisk balans med omgivningen (14). Detta gäller dock för dagtid under 

vardagar. Eftersom den interna värmegenereringen är mindre under nätter och helger kommer 

balanstemperaturen att vara högre under dessa tider. En åtgärd som man skulle kunna utföra är att 
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införa pumpstopp vid 12 C°, och sedan höja till runt 15 om det blir för kallt i byggnaden. Detta ger 

dels en besparing i el eftersom pumpen slår av när utetemperaturen går över 12 C° samt en besparing i 

fjärrvärme. Hur stor värmebesparingen blir är svårt att simulera i BV2. Utifrån reglerkurvan i figur 5 

ser man att framledningstemperaturen ligger kring 30 C° vid utomhustemperatur på 12 C°, vilket 

betyder att byggnaden värms vid temperaturer ovan byggnadens balanstemperatur. Besparingen i form 

av el blir marginell då pumpen endast drar runt 330 W enligt märkplåt. Beslut togs att fokusera på 

andra åtgärder, men detta är något man hade kunnat kolla närmare på. 

11 Slutsats 

Av de åtgärder som har undersökts har installation av roterande värmeväxlare den kortaste 

återbetalningstiden på ungefär 3 år, vätskekopplad värmeväxlare hamnar aningen högre med en 

återbetalningstid på 3,5 - 4 år. Byte till LED-belysning har en något längre återbetalningstid, där byte i 

kombination med en minskning av belysning i kontorsutrymmen ger en återbetalningstid på drygt 10 - 

14 år. Denna åtgärd är dock mycket enkel att utföra då befintliga armaturer kan sitta kvar. Det enda 

som behöver bytas är glimtändaren.  

Konstruktionsmässigt är det i första hand tilläggsisolering av vindbjälklaget som ser intressant ut. 

Återbetalningstiden för denna åtgärd hamnar på runt 4 - 7 år beroende på vilken tjocklek som väljs. 

Fönsteråtgärder landar på betydligt högre återbetalningstider. Byte av inre ruta till glas med 

lågemissionsskikt har en återbetalningstid på runt 9 år. 

Åtgärdspaket som helhet ger en internränta på 18,7 % vilket klarar avkastningskraven på 7 % med god 

marginal. Återbetalningstiden på paketet landar på 5 år. 
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Bilaga 1. Teknisk beskrivning. 
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Bilaga 2. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK). 
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Bilaga 3. Kostnadsunderlag för åtgärder. 

Åtgärd Källa Kostnad Kommentar 
Tilläggsisolering 

vindbjälklag 

Värmecenter 

(11)  

305 kr/m3 

1750 kr transport 

 

Byte av inre ruta 

till 

lågemissionsskikt 

Repab kod 

24912 (10) 

960 kr/m2  

Byte till 

treglasfönster 

<1m2 

Repab kod 

24211 (10) 

6730 kr/st  

Byte till 

treglasfönster 

>1m2 

Repab kod 

24224 (10) 

5900 kr/m2  

Byte till roterande  

värmeväxlare 

Repab kod 

57221 (10) 

154 790 kr  

Byte till LED  (12) 137 kr/st 36 W 

97 kr/st 18 W 

 

 

Nedmontering av 

armatur 

Repab kod 

63626 (10) 

489 kr/timme 

(arbetskostnad) 

0,5 h/armatur (tidsåtgång) 

 

Enligt kod 63626 är tidsåtgång 

för byte av armatur 1h. 

Nedmontering uppskattas till 

halva tiden. 
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Bilaga 4.  Värmeanvändning, graddagskorrigerad 
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Bilaga 5. Månadsvärden för fastighetsel. 
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Bilaga 6. Månadsvärden verksamhetsel bottenplan.  
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Bilaga 7. Månadsvärden för verksamhetsel på plan 1. 
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Bilaga 8. Byggnadens värmebalans i varaktighetsdiagram 

 


