
 

 

  
 

 

 
 

Examensarbete, 15 hp 

Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, 180 hp 
VT 2018 

 

ENERGITILLFÖRSELSYSTEMS 

INVERKAN VID VAL AV 

ENERGIEFFEKTIVISERINGSÅTGÄRD 

UTIFRÅN ETT LCA-PERSPEKTIV 

Energy supply systems influence when choosing an 

energy efficient renovation based on an LCA-perspective 

 

Ingrid Elinge 

 

  



2 

Abstract 
Renovations meant to make buildings more energy efficient is a considerable economic investment 

that requires a thorough collection of data before a choice regarding a specific solution can be made. 

At present, around a fifth of Sweden’s total use of energy goes to provide heating for buildings. Only 

around one percent of the total collection of property consists of new constructions, therefore the ones 

that stand for the majority of the energy usage are the already existing buildings. The national goals 

that have been set regarding energy efficiency and a decrease of greenhouse gases are therefore more 

applicable with the existing buildings. Since around a third of them are going to be in need of 

renovations within the next few years it is therefore of importance to examine which energy efficient 

renovation that is most suited based on an environmental perspective.  

This project is based on a reference building located in Umeå where four different kinds of renovation 

strategies have been examined. They have been: change of windows and balcony doors, extra 

insulation of the façade, extra insulation of the attic, a combination of the previously mentioned 

renovations as well as installation of solar panels. These renovation strategies have then been 

combined with different energy supply systems. The studied energy supply systems have been: 

geothermal heat pump, district heating, electric heating and a pellet stove. The method that has been 

applied have been a simplified lifecycle analysis (LCA) that has looked at the extraction of raw 

materials, production and transport of the finished product from manufacturing to Umeå. Both the 

amount of energy required and the emission of greenhouse gases from the process have been taken 

into account. The scope of this project has been to give property-holders an idea of which renovation 

stages that is most sustainable for their specific building. The goal has been to acquire values of the 

amount of energy used and the amount of greenhouse gases released for each renovation stage, as well 

as the pay-back time required after implementation. 

The result of this study shows the importance of investigating the environmental savings for a longer 

time period. Otherwise it can give misdirecting conclusions. As well, it is important to include the 

effect that transportation has on the environment. Generally speaking, it can be said that the higher the 

emission factor is for a buildings energy supply system the higher incitement there is, based on an 

environmental perspective, to carry through a renovation, so that its energy requirements are lessened. 

At present electricity has the highest emission factor and installment of solar panels would make the 

biggest reduction of released equivalent carbon dioxide if it weren’t for emissions made during the 

transportation of them. But it is not possible to get back the emissions released during a whole 

lifetime. Regarding individual renovations, a change of windows and balcony doors was the most 

suited based on both views. Extra insulation of the façade had earned itself in immediately, based on 

the decrease of equivalent carbon dioxide. That is because the façade to be made of wood was 

required. That renovation is therefore in need of more studies in order to find a definite conclusion. 

The study has only been done on one reference building which has previously undergone a renovation 

with the purpose of making it more energy efficient. Thus, the results that are presented here could 

differ if they were made on a building that was still in its original form. 
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Sammanfattning 
Renoveringar i syfte att energieffektivisera byggnader är en stor ekonomisk investering som kräver ett 

grundligt underlag innan val av åtgärd. I dagsläget står uppvärmningen av byggnader för omkring en 

femtedel av Sveriges totala energianvändning. Då endast en procent av det totala fastighetsbeståndet 

består av nybyggnationer betyder det att det är de redan existerande byggnaderna som står för 

majoriteten av energianvändningen. De nationella målen som är satta gällande energieffektivisering 

och minskade utsläpp av växthusgaser berör således de befintliga byggnaderna i större utsträckning. 

Då cirka en tredjedel av dem kommer att vara i behov av att renoveras inom de kommande åren är det 

därför viktigt att undersöka vilka energieffektiviseringsåtgärder som är mest lämpade utifrån ett 

miljöperspektiv. 

Projektet har baserats på en referensbyggnad lokaliserad i Umeå där fyra åtgärder, i olika varianter, har 

undersökts. De har hanterat: byte av fönster och balkongdörrar, tilläggsisolering av fasad, 

tilläggsisolering av vind, en kombination av tidigare nämnda åtgärder samt installering av 

solcellspaneler. Dessa åtgärder har sedan kombinerats med olika energitillförselsystem som används 

för att värma byggnaden. Syftet är att utröna ifall den mest miljömässigt lämpliga åtgärden kan vara 

beroende på energitillförselsystem. De undersökta energitillförselsystemen har varit: bergvärmepump, 

fjärrvärme, elpanna och pelletspanna. Metoden som har tillämpats har varit en förenklad 

livscykelanalys (LCA). Det har innefattat utvinning av råvaror, produktion och transport av färdig 

produkt från fabrik till Umeå. Både mängden energi och utsläpp av ekvivalent koldioxid har 

undersökts. Syftet har varit att ge fastighetsägare en uppfattning om vilken 

energieffektiviseringsåtgärd som passar bäst till deras byggnad. Målet har varit att få fram värden på 

de energimängder och de ekvivalenta koldioxidutsläpp som åtgärderna orsakar, samt hur lång tid det 

skulle ta att tjäna in dem när de väl implementerats. 

Resultatet av studien visar betydelsen av att undersöka miljöbesparingarna under en längre tid då det 

annars kan ge missvisande slutsatser, samt vikten att beakta transportens inverkan på miljön. Generellt 

kan det sägas att ju högre emissionsfaktor en byggnads energitillförselsystem har desto större 

incitament ur ett miljöperspektiv finns för att genomföra en renovering av byggnaden så att 

värmebehovet minskar. I dagsläget är det elektricitet som har den största emissionsfaktorn och 

installering av solceller skulle ha kunnat ge den största minskningen av ekvivalent koldioxidutsläpp 

om det inte vore för utsläppen som skedde vid transporten av dem, då de inte kan tjänas in på en 

livstid. Sett till enskilda renoveringsåtgärder var fönster och balkongdörrar som den mest lämpliga 

åtgärden vid båda synsätten. Tilläggsisolering av fasaden tjänade in sig på direkten, utifrån 

minskningen av ekvivalent koldioxid, på grund av att det krävdes ett byte till träfasad; åtgärden kräver 

därför ytterligare undersökningar för att kunna komma till en definitiv slutsats. 

Studien har dock endast genomförts på en referensbyggnad som sedan tidigare genomgått en 

renovering med syfte att energieffektivisera., Därför skulle resultaten kunna skilja sig åt om de 

utfördes på en byggnad som var kvar i sitt originalskick.  
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Förord 
Detta examensarbete består av 15 högskolepoäng och har utförts vid Umeå universitet på uppdrag av 

dem. Arbetet är den avslutande delen vid utbildningen till högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik 

och slutfördes i maj 2018. 

Ett stort tack ska ges till min handledare Thomas Olofsson, professor vid Institutionen för tillämpad 

fysik och elektronik på Umeå universitet, övriga professorer vid Institutionen för tillämpad fysik och 

elektronik på Umeå universitet samt hjälpsam personal från företag och myndigheter som har kunnat 

besvara frågor och leda mitt informationssökande rätt. 

 

Umeå, maj 2018 

Ingrid Elinge  
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1. Inledning 
Nedan kommer bakgrunden till projektet samt dess syfte och mål att gås igenom. En kort beskrivning 

av den valda metoden och de avgränsningar som har valts kommer även att beskrivas. 

1.1 Bakgrund 
Att renovera en byggnad är en stor ekonomisk investering, och då det finns många olika val av 

åtgärder. Vid en potentiell energieffektivisering finns det därför ett behov av att få ett grundligt 

underlag så att det mest lämpade alternativet utifrån många aspekter väljs. Det finns en villighet hos 

fastighetsägare att låta sina byggnader genomgå en renovering för att göra dem mer energisnåla eller 

byta till förnyelsebara energilösningar. Driften av byggnaderna kommer då att kunna vara 

skonsammare mot miljön men även i längden bli ekonomiskt fördelaktigare, dock är det bristen på 

användbar information och den höga investeringskostnaden som håller dem tillbaka (Bygg & Teknik, 

2014). 

Att behovet av att byggnader behöver bli mer energieffektiva syns tydligt vid jämförande av vilka 

utsläpp som står för de största andelarna i landet. Uppvärmningen av byggnaderna i Sverige står för 

omkring en femtedel av landets totala energianvändning (Boverket, 2018). Striktare energikrav har fått 

de nyproducerade byggnaderna att bli mer energieffektiva, men däremot har inte de redan existerande 

byggnaderna anpassats för att komma upp till dessa krav. Vid beaktande att fastighetsbeståndet i 

Sverige består av omkring 2,5 miljoner lägenheter, varav nyproduktionen står för omkring en procent 

av det, är det tydligt att det är de redan existerande byggnaderna som står för majoriteten av dessa 

utsläpp och även är de som uppmärksamheten behöver ligga vid för att kunna minska denna summa 

(Bygg & Teknik, 2014). 

Omkring en tredjedel av hela flerbostadsbeståndet kommer att behöva renoveras inom de kommande 

åren. Därför är det av vikt att undersöka vilka energieffektiviseringsåtgärder som är bäst lämpade, inte 

bara med fokus ur ett ekonomiskt utan även ur ett miljömässigt perspektiv (IVL, 2016). Detta projekt 

kommer därför att undersöka om val av renoveringsåtgärd skiljer sig åt ur ett miljömässigt perspektiv 

beroende på vilket energitillförselsystem som förser byggnaden med värme. 

Det är en viktig del att göra energieffektiviseringsåtgärder så att de nationella målen om en total 

energieffektivisering i samhället på 20 % och ett minskande av växthusgaser med 40 % ska kunna nås 

(Regeringen, 2018), (Länsstyrelsen Västerbotten u.å). Men för att kunna göra en riktigt fullgod 

bedömning över vilka åtgärder som ska tillämpas behövs inte bara kunskap om hur mycket den 

enskilda åtgärden kan spara in, det behövs även kunskap om hur stor klimatpåverkan den gör via sin 

tillverkning.  

Ett verktyg för att kunna ta reda på den miljöpåverkan som energieffektiviseringsåtgärderna kommer 

att orsaka är livscykelanalys (LCA) (IVL, 2015). Livscykelanalyser, som undersöker den totala 

miljöpåverkan av en process eller produkt, har använts sedan 70-talet och går att anpassa i sitt omfång 

beroende på vilken del av en produkts livslängd som ska undersökas (SLU, 2018). 

1.2 Syfte och mål 
Syftet är att via en grundläggande LCA undersökning kunna ge fastighetsägare en uppfattning om 

vilken renoveringsåtgärd, som syftar till att energieffektivisera byggnaden, som är mest miljövänlig att 

välja beroende på vilket energitillförselsystem den har. Målet för projektet kan sammanfattas i 

nedanstående två punkter: 

- Via en LCA få fram värden på den energi- och ekvivalenta koldioxidmängd som olika 

renoveringsåtgärder kräver 
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- Relativa jämförelser ska göras, där en översiktlig bild av hur lång tid det skulle ta för olika 

energitillförselsystem att tjäna in den energi- och ekvivalenta koldioxidmängd som 

renoveringsåtgärden krävde fastställs. 

Delmål som har undersökts i projektet är: 

- Hur stor inverkan spelar byggnadens energitillförselsystem in vid valet av 

energieffektiviseringsåtgärd? 

- Vilka för- och nackdelar går det att se mellan de olika energieffektiviseringsåtgärderna ur ett 

miljöperspektiv? 

1.3 Metod 
Den metod som har tillämpats under projektet har bestått utav litteraturstudier, insamlande av data, 

beräkningar både för hand men även med hjälp av datorprogrammet BV2 och en förenklad 

livscykelanalys. 

1.3.1 Livscykelanalys 
En förenklad livscykelanalys (LCA) har tillämpats under projektet, där fokus endast har legat vid 

framställningen av de tänkta åtgärder som ska tillämpas på byggnaden. Dessa beräkningar har skett för 

hand. 

Systemgränserna för studien är vagga-till-grind, modul A1-A3, som beskrivs närmare i följande 

avsnitt, se tabell 1. De miljöpåverkanskategorier som har undersökts har varit: växthuseffekt som har 

mätts i CO2-ekvivalent och resursanvändning av energi som har mätts i MJ. 

1.3.2 Värden för energianvändning 
För att kunna genomföra energiberäkningar för varje åtgärd och energitillförselsystem behövdes 

energidata för varje material, energitillförselsystem och bränsle.  

Materialens energidata kunde hämtas från miljödeklarationer av typ III, så kallade EPD:er 

(Environmental Product Declaration). Det är ett standardiserat dokument som beskriver produktens 

hela miljöpåverkan i olika miljöpåverkanskategorier och har blivit granskade av en tredje part. Dessa 

miljödeklarationer fanns antingen hos företagen eller via en hemsida där nationella som internationella 

företag kunde lägga upp dem.  

Energidata för energitillförselsystemen hämtades via litteraturstudier, likaså för bränslena. Dessa 

värden kommer från rapporter som är gjorda av verksamma inom området och är tänkta att vara ett 

underlag vid studier eller undersökningar. 

1.3.3 Beräkningsverktyg 
Inga speciella program har använts vid beräkning av miljöpåverkan som de olika åtgärderna ger 

upphov till. Däremot har programmet BV2 använts vid beräkning av den minskade energimängden 

som byggnaden behöver vid implementering av varje enskild åtgärd. 

BV2 är ett program som är anpassat till BBR och kraven på energideklarering av byggnader, det går 

även att välja vilken typ av byggnad som den ska basera sina uträkningar på. Programmet visar 

byggnadens behov av energianvändning uppdelat mellan värme-, kyl- och elenergi (BV2, 2016).  

1.4 Avgränsningar 
Projektet kommer endast att beakta ett vagga-till-grind perspektiv vid genomförandet av LCA, de 

övriga aspekterna som vanligtvis ingår i en fullgod LCA kommer inte att beaktas. För att få ett sådant 

verklighetstroget resultat som möjligt så kommer även endast EPD:er som är granskade av en tredje 
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part att användas, dessa kommer att väljas utifrån ett geografiskt perspektiv med bas i Västerbotten 

och sedan sträcka sig mer och mer globalt. 

Vid beräkningar av miljöpåverkan av energitillförselsystemen så kommer de att baseras på nordisk 

elmix för all köpt elektricitet och fjärrvärme som är producerad av Umeå Energi istället för ett svenskt 

schablonvärde för de båda (SABO 2010, 9), (Gode et al. 2011b, 11). 

Endast huvudkomponenterna till varje energieffektiviseringsåtgärd kommer att undersökas, 

fästanordningar såsom spikar, plastbrickor till isolerskivor och kabeldragning till solcellspanelerna 

med mera försummas. 

Den ekonomiska aspekten vid energieffektiviseringsåtgärder beaktas inte i detta projekt. Inga 

beräkningar som hanterar risk för fuktproblem kommer heller att tas i beaktande. Projektet undersöker 

endast en referensbyggnad, den beskrivs längre fram i arbetet. Dess utformning och uppbyggnad finns 

att se i bilaga A.  



10 

2. Teori 
Detta avsnitt kommer att gå igenom hur en livscykelanalys går till och vilka delar som hör till den; 

bakgrund till miljödeklarationer och de olika sorter som finns att välja mellan; beskrivning av vad 

primärenergi är och vilka krav som Boverket har satt på dem vid uppvärmning av byggnader; olika 

energitillförselsystems klimatpåverkan och hur de fungerar; de energieffektiviseringsåtgärder som 

kommer att tillämpas i projektet; information kring nackdelar med putsade fasader och som avslut 

kommer den miljöpåverkan som olika transportfordon orsakar att presenteras. 

2.1 Livscykelanalys 

Vid beräkning av en livscykelanalys (LCA) för processer eller produkter tas hänsyn till utsläpp och 

råvaruanvändning, inte bara i kärnprocessen, utan även de ytterligare nödvändiga processerna såsom 

råvaruutvinning, elproduktion, utsläpp och avfallshantering. Också själva utrustningen som tillverkar 

produkten kan tas med i beräkningen. LCA är ett verktyg som används för att se hur stor den totala 

miljöpåverkan är av en process eller en produkt (IVL, 2015). 

I tabell 1 nedan visas de faser och processer som ingår i en byggnads livscykel, och som alla kan 

beaktas i en LCA. Faserna och processerna kategoriseras och benämns som moduler, A1-D. 

Tabell 1. De faser som ingår i en komplett livscykelanalys. 

Livcykelinformation om byggnad Övrig information 

A 1-3 

Produktion 

A 4-5 

Konstruktion 

B 1-7 

Drift 

C 1-4 

Sluthantering 

D 

Övrig 

miljöinformation 

A1 Råmaterial 

A2 Transport 

A3 Tillverkning 

A4 Transport 

A5 

Anläggning 

och montering 

samt 

installationer 

på plats. 

B1 Användning 

B2 Underhåll och 

skötsel 

B3 Reparation 

B4 Utbyte 

B5 Renovering och 

ombyggnad 

B6 Energi 

B7 Vatten 

C1 Rivning 

C2 Transport 

C3 Avfalls-

hantering 

C4 Slut- 

hantering 

Fördelar och 

nackdelar utanför 

systemgränserna, 

till exempel 

miljöcertifiering, 

energiåtervinning 

av trä. 

LCA används även till att ge användaren en uppfattning om vilka resursflöden som finns i systemet. 

På så sätt går det att se vilka delar som gör störst miljöpåverkan och kan då även anpassa processerna. 

Det är ett kvantitativt bedömningssätt och inte kvalitativ. En LCA är en iterativ process, det betyder att 

beroende på vilken information som finns tillgänglig eller vilka flöden som visar sig ingå så kan det 

vara nödvändigt att justera målformuleringen och omfattningen av studien allteftersom (SLU, 2018). 

Vid användandet av LCA som metod är en av svårigheterna att bedöma till vilken grad verkligheten 

ska förenklas utan att resultatet som konsekvens får för låg kvalitet. Denna förenkling behöver has i 

åtanke vid tolkning av resultatet (Lindahl, Rydh och Tingström 2000, 22). Det krav som datakvaliteten 

måste uppnå behöver bestämmas för varje studie (Lindahl, Rydh och Tingström 2000, 37). 
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LCA började användas redan på tidigt 70-tal, även om den inte benämndes som sådan då. Då 

resultaten mellan olika studier skiljde sig åt så började ISO-organisationen att standardisera den, det 

arbetet har pågått sedan 1997 med den senaste standarden som kom ut 2006 (SLU, 2018). 

ISO 14000-serien är ett verktyg för att kunna bedriva ett systematiskt och strukturerat miljöarbete. 

Standarden är internationellt vedertagen och ser därför likadan ut över hela världen. ISO 14040-serien 

berör livscykelanalys och de ingående delarna är:  

- ISO 14040: principer och strukturer  

- ISO 14044: vägledning  

- ISO/TS 14048: datainsamling, rapportering och utbyte mellan olika användare  

- ISO 14047 och 14049: exempel på hur LCA-standarderna kan användas (Offerman, 2006). 

2.1.1 Livscykelanalysens fyra faser 
Det finns fyra faser i en LCA: Syfte och avgränsning, Inventeringsanalys, Miljöpåverkansanalys och 

Tolkning. De kommer alla att beskrivas nedan. 

Fas 1: Syfte och avgränsning 

En viktig del i att göra en LCA handlar om att avgränsa arbetet: alla relevanta delar som hör ihop med 

det som är syftet med resultatet ska tas med medan irrelevanta delar kan försummas. Det är en 

förenklad modell av verkligheten. Dock måste det alltid finnas en beskrivning om vad som har 

försummats och varför, annars blir inte studien korrekt. En nackdel med LCA är att oavsett studie så 

gäller resultatet endast för dessa specifika avgränsningar vilket gör det svårt att jämföra två olika 

studier med varandra. LCA brukar därför användas som ett verktyg där flera olika alternativ jämförs 

inom en och samma studie.  

En funktionell enhet är en referensenhet till vilken det är möjligt att jämföra exempelvis prestandan 

hos en produkt, istället för själva produkten i sig. Till den funktionella enheten relateras input- och 

outputdata, därför ska den funktionella enheten vara mätbar och tydligt definierad. 

Systemgränser definierar vilka processer som ska inkluderas i modellen. En tumregel är att om något 

påverkar med mer än 2 % så ska det inkluderas. Dock behövs en preliminär koll genomföras för att 

kunna ta reda på var gränserna ska dras. 

Allokering är en beteckning för när input- och/eller outputflöden från en process kan fördelas på olika 

sätt mellan enhetsprocesser. Det finns flera olika fördelningar som kan göras och även här krävs det att 

val och motiveringar tydligt redogörs för. Olika allokeringsprinciper baserade på olika enheter, som 

exempelvis ekonomi eller massa, har utvecklats, men det är i sig självt ett helt forskningsområde och 

kommer därför inte att nämnas mer här (TräGuiden, 2003a). 

Fas 2: Inventeringsanalys 

Livscykelinventeringsanalys (LCI) är det skede där insamling av data och beräkningar görs. 

Aktiviteterna delas in i något som kallas enhetsprocesser, det är den minsta enheten i en LCA och är 

alltid förbunden med input- och outputdata. All data kopplas först till sin relevanta enhetsprocess och 

därefter till den funktionella enheten. 

Livscykelinventering (LCI) är input till miljöpåverkansanalysen. Detta är den färdiga listan och input- 

och outputdata för hela systemet. I vissa fall är det möjligt att tolka resultatet direkt från denna, men då 

ingen miljöpåverkansanalys har gjorts så ska den ändå tolkas försiktigt (TräGuiden, 2003a). 



12 

Fas 3: Miljöpåverkansanalys 

Miljöpåverkansanalys (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) är det skede där data från LCI:n 

analyseras för att kunna ta reda på hur det påverkar miljön. Det består av två steg, varav bara det första 

är obligatoriskt: 

1. Miljöpåverkansbedömning 

a. Val av miljöpåverkanskategorier, indikationer och modeller 

b. Indelning av LCI – data (klassificering) 

c. Beräkning av kategoriindikatorer (karakterisering) 

2. Frivilliga radiator 

a. Beräkning av kategoriindikatorernas storlek i relation till referensvärden 

(normalisering) 

b. Gruppering 

c. Viktning 

d. Datakvalitetsanalys (är obligatorisk vid jämförande analyser) (TräGuiden, 2003a). 

Karakterisering är själva beräkningen där storleken på kategoriindikatorerna tas fram. Parametrarna i 

de olika kategorierna multipliceras med en ekvivalensfaktor, det gör så att olika ämnen kan jämföras 

med varandra, exempelvis är det så koldioxidekvivalenter räknas ut (TräGuiden, 2003d). Valet av 

kategorier och kategoriindikatorer måste vara relevant för syfte och avgränsning för studien. Några 

exempel listas nedan: 

- Växthuseffekt: ekvivalent koldioxid 

- Resursanvändning, material: kilogram 

- Resursanvändning, energi: MJ (TräGuiden, 2003a). 

Val av miljöpåverkanskategorier ska ske redan i Fas 1: Syfte och avgränsning. När LCI:n är gjord kan 

det visa sig att vissa kategorier är relevanta, som från början inte ansågs vara det, eller att data saknas 

för de som tidigare blivit valda. LCA är därmed en iterativ process, under hela processens gång kan 

det bli nödvändigt att gå tillbaka och göra justeringar för att kunna få fram ett svar (TräGuiden, 

2003d). 

Fas 4: Tolkning av miljöpåverkansanalysen 

Utifrån vad syftet och målet var med analysen ska sedan resultatet tolkas och diskuteras utifrån 

datakvalitet, avgränsningar, systemgränser med mera (TräGuiden, 2003a). 

2.1.2 Vagga-till-grind 
En LCA ska egentligen innehålla alla steg från utvinning av råvarorna till dess den blir till avfall, även 

kallad vagga-till-grav. Det är dock ett väldigt stort arbete att följa alla flöden som ingår i endast en 

produkt, därför kan riktlinjer skapas för när ett flöde ska sluta följas (SLU, 2018). 

Många jämförande LCA brukar använda sig av systemgränserna vagga-till-grind, alltså från utvinning 

av råvarorna till färdig produkt. I denna slags undersökning bortses användarfasen och den påverkan 

produkten kan ge vid omvandling till avfall (TräGuiden, 2003a). 

2.2 Miljödeklarationer och märkning 

Enligt ISO 14000-serien finns det tre olika typer av miljödeklarationer: typ I, typ II och typ III 

(TräGuiden, 2003b). 
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Typ I ska genom en symbol kunna vägleda konsumenter att välja miljövänligare inköp. Inga 

förkunskapskrav ställs på kunden. Svanen hör till denna kategori. 

Typ II är en egen beskrivning gjorda av företagen över de aktuella miljöegenskaperna av produkten. 

Ingen oberoende kontroll av data krävs och kunder behöver själv ha miljökunskaper för att kunna 

tolka informationen. BVD (byggvarudeklaration) hör till denna kategori. 

Typ III är gjord enligt en LCA-metodik och stor kunskap krävs av kunden för att kunna tolka och 

värdera informationen. En extern kvalitetssäkring genomförs. EPD (Environmental Product 

Declaration) hör till denna kategori (TräGuiden, 2003c). Denna deklaration betyder inte att produkten 

är fördelaktig gentemot andra ur ett miljöperspektiv, det betyder endast att företaget har valt att 

deklarera dess miljöpåverkan officiellt (EPD, u.å). Det möjliggör jämförelse mellan olika produkter 

och tjänster (Sveriges Byggindustrier, u.å). 

IVL Svenska Miljöinstitutet administrerar det internationella EPD-systemet. I början så var det ett 

svenskt system, men med ett ökat internationellt intresse så har det sedan dess omformats så att det 

passar även för internationella aktörer. EPD:er från 37 länder och fyra kontinenter finns idag 

registrerade (IVL, 2017). 

2.3 Primärenergi 
Enligt Boverkets byggregler finns det ett krav på den största mängden primärenergi, mätt i kWh/m2,år, 

som en byggnad får använda (Boverket, 2017c). Primärenergi är ett mått på hur mycket av jordens 

resurser som har tagits i anspråk för att producera den använda energin. Resurser räknas exempelvis 

som ett träd eller olja, det är något som hade kunnat användas till ett annat ändamål och som är ändlig. 

Primärenergi skiljer inte mellan förnyelsebara eller icke-förnyelsebara energier, trots detta så är 

förnyelsebara energier att föredra (SABO 2010, 12). 

Energianvändningen som en byggnad förbrukar under ett år brukar benämnas köpt energi och den 

används till: uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi (Boverket, 2017c). 

Fastighetsenergi är det som används till byggnadens behov såsom el till pumpar och fläktar (Boverket, 

2017b). Den elektricitet som används för specifika hushållsändamål som kyl, frys, TV och datorer 

räknas inte in i det som benämns fastighetsenergi (Boverket, 2017d). 

Primärenergin påverkas av olika faktorer som har att göra med geografiskt läge och vilken 

energibärare det är som levereras till byggnaden (Boverket 2017a, 137). För all köpt el är 

primärenergifaktor 1,6 och för alla andra källor är det 1 (Boverket 2017a, 139). 

2.4 Klimatpåverkan 
Den klimatpåverkan som energianvändningen orsakar beräknas genom att mängden använt bränsle 

multipliceras med en utsläppskoefficient, även kallad emissionsfaktor. Emissionsfaktorerna tar hänsyn 

till utsläppen som sker vid brytning, utvinning, produktion, distribution och förbränning av bränslet. 

De exakta utsläppen för alla olika bränslen är ett övermäktigt arbete och därför används 

schablonvärden för respektive bränsle- och energityp (SABO 2010, 7). Vid beräkning av 

klimatpåverkan av ett fastighetsbestånd rekommenderas att utsläppen från både värme och elektricitet 

som används vid normalt bruk ska summeras (SABO 2010, 4).  

2.4.1 Biomaterial 
Trä binder naturligt upp koldioxid när den växer i skogar. När den färdiga träprodukten sedan har 

kommit till slutet av sitt kretslopp och antingen förmultnar eller eldas upp frigörs koldioxiden som den 
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bundit till atmosfären (Svenskt trä, u.å). På detta sätt bidrar träprodukter ända fram till slutskedet med 

ett negativt koldioxidavtryck och är enligt allt ett material som inte ger någon miljöpåverkan. 

2.4.2 Ekvivalent koldioxid 
Ekvivalent koldioxid, från och med nu benämnd CO2-ekv, är ett mått som används för att omvandla 

andra växthusgasers utsläpp till en gemensam faktor. Det som diskuteras mest är koldioxid men andra 

gaser, såsom metan och lustgas, är 21 respektive 310 gånger mer kraftfulla än koldioxid (SABO 2010, 

4). För att en korrekt bedömning ska kunna göras så krävs det alltså att alla de utsläpp av växthusgaser 

som sker vid tillverkningen av produkter tas i beaktning och omvandlas till en gemensam faktor. 

2.4.3 Elektricitet 
Att bestämma klimatpåverkan som elektricitet orsakar är krångligt. Den el som används i Sverige 

produceras i flera olika länder, detta gör att det blir väldigt svårt att försöka avgöra vilken anläggning 

som den producerade elen som precis en viss fastighet använder. Det finns tre kategorier som elen 

brukar delas in i: medelmix, ursprungsmärkt el och marginalel. De kommer alla att kort beskrivas 

nedan. 

Medelmix 

Elens klimatpåverkan fås genom att utsläppen från elproduktionen divideras med den använda elen. 

Beroende på val av systemgränser – import och export till andra länder – så kommer emissionsfaktorn 

att skilja sig åt. De vanligaste är svensk, nordisk eller europeisk elmix. Från dessa tre stämmer den 

nordiska elmixen bäst överens med verkligheten då det nästan finns obegränsad överföringskapacitet 

mellan dessa länder (SABO 2010, 9). 

Ursprungsmärkt el  

Enligt EU-direktiv ska all el ursprungsmärkas av tillverkaren till kunden så att denne får veta från 

vilken källa elen har producerats ifrån, och därmed även kunna fatta medvetna beslut om vilken el den 

vill ha ifrån (SABO 2010, 9). Det går däremot inte att fastställa var elen har producerats. Den fysiska 

elen som säljs har blivit separat från de attribut som hör till den (vindkraft, vattenkraft, kolkraft med 

mera) vilket i praktiken gör att en kund kan köpa grön el men får egentligen el från en annan källa 

istället (SABO 2010, 10). 

Marginalel 

Det här är en metod som inte passar vid beräkning av klimatpåverkan utan passar bättre för att 

utvärdera vad en förändrad elanvändning ger för effekter. Elproduktion och distribution med hänsyn 

tagen till bruttoimport och -export är det alternativ som representerar den verkliga elanvändningen i 

Norden bäst. (SABO 2010, 10–11) 

2.4.4 Fjärrvärme 
Varje fjärrvärmenät är separat och är endast kopplat till den specifika kraftvärmeanläggningen som 

den får sin värme ifrån. Detta gör att beroende på vilket kraftvärmeverk som undersöks så kan vitt 

skilda värden på utsläpp fås. Det beror på bränslet som används. Vid undersökning av en specifik 

byggnad är det därför viktigt att känna till bränslemixen för det fjärrvärmenät som försörjer den 

byggnad som ska analyseras (Gode et al. 2011b, 11). 

2.5 Energitillförselsystem 
De olika energitillförselsystemen som kommer att undersökas i projektet och deras uppbyggnad 

beskrivs nedan. 
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2.5.1 Bergvärmepump 
En bergvärmepump utnyttjar värmen som finns i marken genom att en vätskeblandning skickas ned i 

borrhålet via en slang och där värms upp för att sedan åka till själva värmepumpen som finns i 

byggnaden. Där interagerar vätskan med pumpen, ett köldmedium och en kompressor. Genom att 

förånga köldmediet frigörs värme som skickas ut och används i byggnadens värmesystem. Vätskan i 

slangen återanvänds och skickas tillbaka ner i marken för att fånga upp mer värme 

(Bergvärmepumpar, 2018a). 

För att en bergvärmepump ska ha tillräckligt med kraft för att kunna värma upp en fastighet krävs det 

många och djupa borrhål. Till en villa kan det räcka med ett borrhål på omkring 150 m i djup, för ett 

flerbostadshus kan det kräva upp till omkring 20 borrhål till 300 m djup. Det krävs alltså större yta för 

att samla in värmen på. Även en bra värmefaktor, även kallad COP-faktor, krävs för att den ska kunna 

generera tillräckligt med värme (Bergvärmepumpar, 2018b).  

COP-faktorn (coefficient of performance) beskriver förhållandet mellan den värmeeffekt som fås ut av 

värmepumpen och den driveffekt som krävs för att hålla processen igång. COP-faktorn är alltid lika 

med ett eller större, det visar att värmeeffekten som fås ut är lika stor eller större än den effekt som 

sattes in för att driva värmepumpen (NE, u.å). Ju högre COP är desto mer värmeeffekt levereras från 

pumpen i förhållande till mängden elektricitet som krävs för att den ska fungera (Bergvärmepumpar, 

2018b). 

2.5.2 Elpanna 
En elpanna använder köpt elektricitet för att värma upp vattnet i en ackumulatortank som sedan 

distribueras till radiatorerna (Energimyndigheten, 2017a). En nackdel med elpannor är de höga 

elkostnaderna och osäkerheten kring framtida elpriser (Energi & klimatrådgivningen, 2017). Jämfört 

med direktverkande el, där uppvärmningen också drivs av elektricitet, så är en elpanna ett säkrare och 

mer flexibelt system då det använder vatten som värmemedium istället för el i radiatorerna. Det 

eliminerar risken för överhettning av radiatorerna och det är enklare att byta till ett annat 

energitillförselsystem om en sådan önskan finns (Energimyndigheten, 2017a). 

2.5.3 Fjärrvärme 
Ett kraftvärmeverk producerar både fjärrvärme och elektricitet. Kraftvärmeverket värmer upp vatten 

till en hög temperatur, detta transporteras sedan via rör till fastigheten och används för att värma upp 

radiatorerna och tappvarmvattnet. Att använda fjärrvärme kräver mindre underhåll från den enskilda 

ägaren och är ofta billigare än olja och el. Ett kraftvärmeverk kan ge värme till en hel stad, detta har 

även sina nackdelar eftersom det försvårar för kunder att välja från vilken leverantör de vill köpa 

värmen ifrån (Energimyndigheten, 2017b). 

Umeå Energi förser fjärrvärme till Umeå stad. De använder till största delen förnyelsebara och 

fossilfria bränslen: flis från skogsindustrin, bioolja, överblivna sopor och överskottsvärme från lokala 

industrier (Vattenfall, u.å). 

2.5.4 Pelletspanna 
Pellets är ett biobränsle som är tillverkad av såg- och hyvelspån och har pressats till små stavar med en 

längd från en halv till en centimeter (Naturvärme, u.å). Den eldas i en panna eller kamin. Värmen som 

genereras värmer sedan upp vattnet i en ackumulatortank som värmer radiatorerna och vattnet som 

används till dagligt bruk. Det är billigare än olja och el och då det är en förnyelsebar resurs så är den 

inte heller miljöfarlig (Energimyndigheten, 2017d). 
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2.6 Energieffektiviseringsåtgärder 
Värmen som försvinner ut ur en byggnad sker genom alla delarna i klimatskalet med ganska jämn 

fördelning mellan dem. De största värmeförlusterna sker via ventilation (30 %) och fönster och dörrar 

(25 %). Vägg, tak och grund har förluster på 15 % vardera (Energimyndigheten, 2017c). Åtgärder för 

att uppnå minskad energianvändning lämpar sig bäst vid en kombination av dem, då det ger störst 

inverkan. Det är klokast att förbättra klimatskalet innan justeringar av ventilationssystemet görs, 

annars kan det bli så att ventilationssystemet dimensioneras onödigt stort (Svensk ventilation, u.å). I 

generella drag går det att säga att omkring 60 % av den energi som tillförs en byggnad används till 

radiatorerna och ventilationen, de övriga 40 % går till varmvatten och hushållsel 

(Glasbranschföreningen 2008, 7). 

2.6.1 Tilläggsisolering 
Den mest optimala isolertjockleken kan fås fram genom att titta på vad kostnaderna för aktuell 

uppvärmningsenergi och kostnaderna att utföra isoleringsåtgärden blir för något sedd över byggnadens 

livslängd.  

Mineralull är ett samlingsnamn för isoleringsmaterial av antingen stenull eller glasull. Stenull baseras 

på diabas medan glasull baseras på sand eller glaskross. Båda två smälts vid ett gradantal av 1400 

grader Celsius eller mer och slungas därefter ut till porösa fibrer. Ett ökande antal slutna porer som 

förhindrar konvektion ökar materialets isoleringsförmåga (Burström 2007, 465–475). Mineralull kan 

inte ta till eller avge fukt, det betyder att sker det någon kondens så kan vattnet bara rinna rakt igenom 

det och sedan samlas på ställen där det har svårt att torka ut (Lundstedt, 2005). 

2.6.1.1 Fasad 

Att isolera en yttervägg inifrån är enklare att göra än att riva ner fasaden på utsidan och isolera den åt 

det hållet. Däremot finns det vissa saker som måste has i åtanke: boytan minskar vid invändig 

isolering, det finns risk för kondens ifall isoleringen blir för tjock eftersom plastskiktet inte justeras 

och därigenom kommer att hamna närmare den kalla utsidan än den varma insidan och det måste alltid 

placeras en syllisolering mellan träreglarna och golvet. Insidan måste vara helt tät för att förhindra 

fuktskador från inneluften och vindskyddet på utsidan behöver även vara fungerande (ISOVER, 

2018b). 

2.6.1.2 Vind 

Tilläggsisolering av vinden är något som inte kommer att påverka de boende då det är en yta som inte 

används och kan därför tilläggsisoleras till en stor volym (ISOVER, 2018a). Den extra isoleringen gör 

dock att vinden blir kallare då mindre värme kan transporteras genom den och utrymmet får ofta 

samma temperatur som uteluften. Vid otillräcklig tätning kan den varma inomhusluften färdas dit och 

sedan kondensera på grund av den ändrade temperaturskillnaden. Denna kondens ökar risken för 

mögeltillväxt i utrymmet (Lundstedt, 2005). 

2.6.2 Byte av fönster och balkongdörrar 
Beroende på vilket årtionde som fönster tillverkades i har den även olika goda egenskaper och skiljer 

sig i kvaliteten. Fönster som är tillverkade före 1960-talet har god virkeskvalitet och ska helst inte 

bytas ut mot nya. Vid behov av förbättrat U-värde kan istället en renovering av fönsterna göras och 

därav förses med ett lågemissionsglas. Fönster som är tillverkade 1980-talet och framåt är fortfarande i 

gott skick och har ett tillräckligt lågt U-värde att ett byte inte brukar anses vara nödvändigt. Alltså är 

det fönster som är tillverkade mellan 1960 och 1980-talet som är i behov av renovering. Under denna 

period användes sämre virkeskvalitet och målarfärg av plast som har stängt inne byggfukten (Hansson, 

u.å). Mängden energi som går att spara in vid byte av fönster hänger ihop med antalet och storleken på 

fönsterna (Glasbranschföreningen 2008, 3). 
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2.6.3 Installering av solceller 
Solceller utnyttjar den naturliga solinstrålningen som sker under ett dygn till att generera elektricitet 

(Norden Solar, 2017a). Solceller kan idag även producera elektricitet vid svagt ljus och mulet väder 

(Swedensol, 2018). Mängden elektricitet som kan produceras beror på riktning, lutning, eventuell 

skuggning av panelerna och deras verkningsgrad (Norden Solar, 2017b). Efter att solcellspanelerna har 

omvandlat solstrålarna till elektricitet går de igenom en växelriktare för att omvandla likströmmen till 

växelström som därefter kan kopplas till husets elcentral och är fritt att användas (Norden Solar, 

2017a). 

Elektriciteten som solcellerna producerar är gratis och sänker därför elräkningen, fastighetsägare blir 

även mindre påverkade av fluktueringar i elpriset. Den enda kostnaden som hör till solceller kommer 

från den initiala investeringskostnaden (Norden Solar, 2017a). Överskottsel som produceras kan även 

säljas ut på elnätet. Elektriciteten som solcellerna genererar är utsläppsfritt och därför även 

miljövänligt. Installering av solceller är väldigt flexibelt jämfört med andra system då det är möjligt att 

börja i en liten skala och sedan bygga ut allteftersom (Swedensol, 2018). 

De två vanligaste sorterna av solceller är monokristallina – de görs utav en stor kristall och är lite mer 

effektiva – och polykristallina som görs av flera kristaller (Norden Solar, 2017a). Ungefär 90 % av 

världsmarknaden idag tillverkar solceller av kisel. Kisel är ett av de vanligaste ämnena i jordskorpan, 

så hittills finns inga materialbegränsningar av en global ökning av solcellsproduktion (Solcellskollen, 

u.å). Tillverkning av solceller är en komplicerad process och behöver därför göras i stor skala, av 

denna orsak finns flera tillverkare i länder som har en stor efterfrågan, exempelvis Kina (Norden Solar, 

2017a). Vid produktion av solceller består den största klimatpåverkan från elen som används för att 

tillverka dem, denna inverkan ökar om det kommer från fossila bränslen (Solcellskollen, u.å). 

Miljövänlig el är en växande marknad och det sker en utveckling där producenterna på grund av det 

stora intresset från konsumenter har möjlighet att göra mer energieffektiva processer, minska 

materialåtgången vid produktion och som slutresultat ge prisminskningar av sina produkter 

(Solcellskollen, u.å). 

Solceller behöver vara anpassade utifrån det klimat det ska vistas i. Vid installering i Sverige är det 

därför viktigt att de har egenskaper som klarar av kyla, snölast och risk för frostsprängning (Suntex, 

2018). Solcellspanelerna kan fästas på taket, vilken slags fästanordning som används beror på vilket 

slags material taket består utav (Norden Solar, 2017a). 

2.7 Putsade fasader 
Putsade fasader kan användas oavsett om det är ett trä- eller stenhus. Den putsade fasaden består 

vanligtvis av tre olika skikt och det finns olika klassningar som definierar hur hård putsen är. Ett 

vanligt problem med putsade fasader är dock att den stänger inne fukt och därför även kan orsaka 

fuktproblem (Rotpartner, u.å). Den känsligaste konstruktionen har visat sig vara den baserad på 

träreglar (Köhler, 2008). Fuktskadade hus kostar omkring 320 miljoner kronor per år i 

renoveringskostnader, och utvecklandet av mögel och bakterier skapar allmän ohälsa hos de boende 

(Nohrstedt, 2014). 

En nackdel med putsfasader är att skador inte kan lagas inifrån, utan istället krävs det att all puts och 

isolering tas bort utvändigt vilket kostar mycket pengar. Vid skador är det konstruktionen innanför 

putsen som har blivit påverkad vilket gör dem svåra att upptäcka (Anticimex, 2016). Vid anslutningar 

till fasaden, såsom fönster, balkonger, trappräcken med mera, finns det risk att fukten kommer in och 

slutligen orsakar mögel. Det enklaste sättet att förhindra fuktskador vid putsade fasader är att fasaden 

får en ventilerad luftspalt (SP, u.å). 
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Att lägga puts direkt på isoleringen gör att byggnadens skydd mot regn och vind ligger i samma skikt. 

Enstegstätade putsfasader ska inte längre få tillämpas enligt nya byggregler. Vid nyproduktion av 

putsade fasader kommer det att ställas krav på både kapillärbrytning och dränering (Nohrstedt, 2014). 

2.8 Transporter 
Av Sveriges totala utsläpp utgör transportsektorn en tredjedel av den. Till denna hör inrikes transporter 

med bilar, lastbilar, tåg, flyg och sjöfart. Av de olika transportfordonen består huvuddelen av 

utsläppen av växthusgaser från vägtrafiken, år 2016 uppmättes den utgöra lite mer än 90 % av det 

totala (Naturvårdsverket, 2017a). Om även utrikes sjöfart och flyg tas med, står transporter för drygt 

40 procent av de totala utsläppen (Trafikverket, 2018). Tågtransporterna står för mindre än en procent 

av hela transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid (Trafikverket, 2017b).  

Största delen av järnvägsnätet är elektrifierat, en mindre del drivs av diesel (Trafikverket, 2017b). 

Diesel är ett drivmedel som används inom flera delar av transportsektorn: personbilar, tung godstrafik, 

bussar, sjöfart och bantrafik (Selin 2016, 6). Trots den ökande mängden vägtrafik så har ändå 

utsläppen minskat till följd av att drivmedlet har blandats ut med biobränsle och fordonen blivit mer 

energieffektiva (Naturvårdsverket, 2017a). 

Fördelar med tågtransporter är dess energieffektivitet till följd av hög transportkapacitet och lågt 

rälsmotstånd (NTM, 2018). Ett godståg klarar av lika mycket last som 30 långtradare (Trafikverket, 

2017a). 

I nuläget omfattas de växthusgasutsläpp som utrikes sjöfart orsakar inte av några internationella krav 

på utsläppsminskning och omfattas inte heller i det som räknas som Sveriges utsläpp. Bränsle som 

används till utrikes sjöfart bidrar med mycket mer utsläpp än vad sjöfarten inrikes bidrar med 

(Naturvårdsverket, 2017b). Fraktfartyg är ansvarig för omkring 25 % av världens miljöpåverkan av 

kväveoxid och 9 % av svaveloxid. Den är även ansvarig för nästan 4 % av alla klimatpåverkans 

emissioner (Vidal, 2009). 

De bränslen som huvudsakligen används till sjöfart är tyngre eldningsolja (HFO), lättare eldningsolja 

(MGO) och lågsvavliga varianter (ECA-olja). Diesel som används av vägtrafiken har många likheter 

med MGO men har renats ytterligare och har därför en högre miljöprestanda (Jivén et al. 2017, 10). 

HFO är en restprodukt från när finare bränslekvaliteter har raffinerats fram. Inom sjöfarten har det 

därför utvecklats fartyg som ska kunna drivas av bränslen av låg kvalitet, då det annars är en 

restprodukt som går till spillo (Jivén et al. 2017, 37). 

Då transportsektorn står för en sådan stor andel av det totala utsläppet så kommer även det att beaktas 

vid de olika energieffektiviseringsåtgärdernas klimatpåverkan. 
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3. Metod 
Nedan kommer en beskrivning av tillvägagångssättet för att undersöka hur olika 

energieffektiviseringsåtgärder påverkar energitillförselsystem av olika slag. Då det är många 

kombinationer så delas det upp i olika kategorier för att göra det enklare för läsaren att följa. Kapitlet 

kommer först att ge en beskrivning om referensbyggnaden som undersöks, följt av information kring 

den miljöpåverkan som varje energieffektiviseringsåtgärd ger upphov till i och med sin produktion och 

transport. Allra sist kommer en beskrivning om beräkningsmetoden som har använts för att kunna få 

fram värden på den miljöpåverkan de olika energitillförselsystemen orsakar. 

3.1 Referensbyggnaden 
Byggnaden som undersöks är ett flerbostadshus i Umeå på Häradshövdingegatan 30 C. Den är byggd 

på 1960-talet och består av tre våningar med totalt nio lägenheter och ett källarplan. Byggnaden har en 

frånluftsfläkt och är inkopplad till det lokala fjärrvärmenätet. På 1990-talet genomfördes en 

energieffektivisering av byggnaden där fasaden tilläggsisolerades med 80 mm mineralull och vinden 

med 500 mm lösull. Fönsterna som ursprungligen hade två glas utökades med en isolerruta. Den har 

en putsad fasad (Andersson et al. 2010). 

3.2 Energieffektiviseringsåtgärder 
Beroende på vilken åtgärd som skall genomföras så kan det finnas flera delkomponenter som utgör 

helheten, dessa tas alla upp inom respektive åtgärd. Inom varje åtgärd redovisas den mängd energi och 

utsläpp av ekvivalent koldioxid som varje enskild delkomponent ger upphov till, den totala mängden 

av varje delkomponent som kommer att bytas ut samt hur transportberäkningarna kommer att hanteras. 

3.2.1 Byte av fönster och balkongdörrar 
Fönster 

Fönster med aluminiumbeklädnad tillverkas av NorDan AB i Moi, Norge. De fraktas sedan med lastbil 

till Umeå (NorDan AS, 2014b). Alla fönster i byggnaden antas vara av samma storlek, trots att detta 

inte överensstämmer med verkligheten, för att på så sätt kunna använda samma EPD. Utsläpp och 

energibesparingar jämförs både för om källarfönstren, som är omkring halva storleken, byts ut eller 

inte. En förenkling av att källarfönstren har samma tillverkningsprocess och ort som de övriga fönstren 

och därav även samma utsläpp antas för jämförelsesyften. Den mängd energi och utsläpp av CO2-ekv 

som krävdes vid tillverkning ses i tabell 2 och tabell 3, respektive (NorDan AS, 2014b). 

Tabell 2. Mängd energi vid tillverkande av 1 st fönster med aluminiumbeklädnad. 

Energianvändning 1 st fönster med aluminiumbeklädnad Enhet A1-A3 

Total användning av förnyelsebar primärenergi (TPE) MJ/st 1228 

Total användning av icke-förnyelsebar primärenergi (TRPE) MJ/st 2393 

Total energianvändning MJ/st 3621 

 

Tabell 3. Utsläpp av CO2-ekv vid tillverkande av 1 st fönster med aluminiumbeklädnad. 

Ekvivalent koldioxidutsläpp 1 st fönster med 

aluminiumbeklädnad 

Enhet A1-A3 

Totalt utsläpp av CO2-ekv (GWP) kg/st 128 

 

Tabell 4 visar antalet fönster och källarfönster per fasad. Dessa går att utläsa från fasadritning som 

finns i bilaga A.  
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Tabell 4. Antal fönster, källarfönster och balkonger per fasad. 

Fasad Sort Mängd Enhet 

Söder 3-glas 36 St 

Norr 3-glas 32 St 

 Källarfönster 4 St 

Öst 3-glas 6 St 

Väst 3-glas 6 St 

 Källarfönster 2 St 

Totalt fönster  80 St 

Totalt fönster och 

källarfönster 

 86 St 

 

Balkongdörrar 

Balkongdörrar med aluminiumbeklädnad tillverkas av NorDan AB i Wolszlyn, Polen. De fraktas med 

lastbil till Umeå (NorDan AS, 2014a). Under arbetets gång antas alla balkongdörrar och franska 

balkonger vara av samma storlek. Den mängd energi och utsläpp av CO2-ekv som krävdes vid 

tillverkning ses i tabell 5 och tabell 6, respektive (NorDan AS, 2014a). 

Tabell 5. Mängd energi vid tillverkande av 1 st balkongdörr med aluminiumbeklädnad. 

Energianvändning 1 st balkongdörr med 

aluminiumbeklädnad 

Enhet A1-A3 

Total användning av förnyelsebar primärenergi (TPE) MJ/st 1430 

Total användning av icke-förnyelsebar primärenergi (TRPE) MJ/st 3677 

Total energianvändning MJ/st 5107 

 

Tabell 6. Utsläpp av CO2-ekv vid tillverkande av 1 st balkongdörr med aluminiumbeklädnad. 

Ekvivalent koldioxidutsläpp 1 st balkongdörr med 

aluminiumbeklädnad 

Enhet A1-A3 

Totalt utsläpp av CO2-ekv (GWP) kg/st 208 

 

Tabell 7 nedan visar antalet balkongdörrar per fasad, där fransk balkong även räknas som en 

balkongdörr. Dessa går att utläsa från fasadritning som finns i bilaga A. 

Tabell 7. Antal fönster, källarfönster och balkonger per fasad. 

Fasad Sort Mängd Enhet 

Söder Fransk balkong 3 St 

 Balkongdörr 6 St 

Norr Balkongdörr 6 St 

Öst Balkongdörr 3 St 

Väst Balkongdörr 3 St 

Totalt balkongdörrar  21 St 
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3.2.2 Tilläggsisolering av fasad 
Vid tilläggsisolering av fasad så kommer detta att ske utvändigt för att kunna bevara boytan och 

förhindra risk för kondens då plastskiktet totalt sett hamnat närmre den kyliga utsidan. På grund av de 

risker, ur fuktsynpunkt, som är förknippade med putsade fasader kommer därför byggnaden vid 

tilläggsisolering utvändigt även att genomgå ett fasadbyte så att det finns en ventilerad luftspalt som 

kommer att kunna leda bort eventuell fukt. 

Tilläggsisolering 

Mineralull tillverkas av ISOVER i Billesholm, Sverige. De fraktas med tåg från fabriken till ett 

mellanlager i Söråker och fraktas sedan därifrån med lastbil till Umeå. Tre olika tjocklekar har 

undersökts – 50, 80 och 100 mm – där var och en av dem har olika stor miljöpåverkan (ISOVER, 

2017). Vid mängdberäkning antas 10 % spill vid montering av skivorna. Ytan som källarväggarna 

utgör ovanför mark kommer inte att tilläggsisoleras. Den mängd energi och utsläpp av CO2-ekv som 

krävdes vid tillverkning ses i tabell 8 och tabell 9, respektive vid 50 mm tjocklek (ISOVER, 2017). 

Tabell 8. Mängd energi vid tillverkande av 1 m2 50 mm tjock isolering. 

Energianvändning 1 m2 50 mm tjock isolering Enhet A1-A3 

Total användning av förnyelsebar primärenergi (TPE) MJ/m2 26 

Total användning av icke-förnyelsebar primärenergi (TRPE) MJ/m2 70 

Total energianvändning MJ/m2 96 

 

Tabell 9. Utsläpp av CO2-ekv vid tillverkande av 1 m2 50 mm tjock isolering. 

Ekvivalent koldioxidutsläpp 1 m2 50 mm tjock isolering Enhet A1-A3 

Totalt utsläpp av CO2-ekv (GWP) kg/ m2 2,5 

 

Den mängd energi och utsläpp av CO2-ekv som krävdes vid tillverkning ses i tabell 10 och tabell 11, 

respektive vid 80 mm tjocklek. 

Tabell 10. Mängd energi vid tillverkande av 1 m2 80 mm tjock isolering. 

Energianvändning 1 m2 80 mm tjock isolering Enhet A1-A3 

Total användning av förnyelsebar primärenergi (TPE) MJ/m2 40 

Total användning av icke-förnyelsebar primärenergi (TRPE) MJ/m2 110 

Total energianvändning MJ/m2 150 

 

Tabell 11. Utsläpp av CO2-ekv vid tillverkande av 1 m2 80 mm tjock isolering. 

Ekvivalent koldioxidutsläpp 1 m2 80 mm tjock isolering Enhet A1-A3 

Totalt utsläpp av CO2-ekv (GWP) kg/ m2 3,9 

 

Den mängd energi och utsläpp av CO2-ekv som krävdes vid tillverkning ses i tabell 12 och tabell 13, 

respektive vid 100 mm tjocklek. 
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Tabell 12. Mängd energi vid tillverkande av 1 m2 100 mm tjock isolering. 

Energianvändning 1 m2 100 mm tjock isolering Enhet A1-A3 

Total användning av förnyelsebar primärenergi (TPE) MJ/m2 51 

Total användning av icke-förnyelsebar primärenergi (TRPE) MJ/m2 140 

Total energianvändning MJ/m2 191 

 

Tabell 13. Utsläpp av CO2-ekv vid tillverkande av 1 m2 100 mm tjock isolering. 

Ekvivalent koldioxidutsläpp 1 m2 100 mm tjock isolering Enhet A1-A3 

Totalt utsläpp av CO2-ekv (GWP) kg/ m2 5 

 

Tabell 14 visar på mängden mineralull som behövs per fasad och som total mängd utifrån att 10 % 

spill krävs vid montering. De areor som använts går att utläsa i bilaga B. 

Tabell 14. Mängden mineralull som behövs per fasad och som total mängd utifrån att 10 % spill krävs vid 

montering. 

Fasad Yta (m2) Yta, med spill (m2) 

Söder 178,75 196,6 

Norr 173,36 190,7 

Öst 93,96 103,4 

Väst 93,96 103,4 

Totalt  594,1 

 

Spikläkt 

Spikläktarna, 30 x 48 x 3600 mm, tillverkas av furu från svenska skogar och skärs till i ett sågverk i 

Skien, Norge. Träet behandlas med förnyelsebara kemikalier som ger den en förlängd hållbarhet. 

Därifrån fraktas de med lastbil till Umeå (Kebony AS, 2012). Ett centrumavstånd på 600 mm har 

använts vid mängdberäkning och spill på 10 % har antagits vid montering. Källarväggarna ovan mark 

räknas inte med. Den mängd energi och utsläpp av CO2-ekv som krävdes vid tillverkning ses i tabell 

15 och tabell 16, respektive (Kebony AS, 2012). 

Tabell 15. Mängd energi vid tillverkande av 1 m3 spikläkt. 

Energianvändning 1 m3 spikläkt Enhet A1-A3 

Total användning av förnyelsebar primärenergi (TPE) MJ/m3 8040 

Total användning av icke-förnyelsebar primärenergi (TRPE) MJ/ m3 4450 

Total energianvändning MJ/ m3 12,5 x 10^3 

 

Tabell 16. Utsläpp av CO2-ekv vid tillverkande av 1 m3 spikläkt. 

Ekvivalent koldioxidutsläpp 1 m3 spikläkt Enhet A1-A3 

Totalt utsläpp av CO2-ekv (GWP) kg/ m3 -820 

 

Tabell 17 visar på mängden spikläkt som behövs per fasad och som total mängd utifrån att 10 % spill 

krävs vid montering. Mängden baseras på de areor som går att utläsa i bilaga B. 
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Tabell 17. Mängden spikläkt som behövs per fasad och som total mängd utifrån att 10 % spill krävs vid 

montering. 

Fasad Höjd, avrundat 

(m) 

Antal vertikala 

längder, 

avrundat (st) 

Antal 

spikläktar, med 

spill (st) 

Volym (m3) 

Söder 6 50 92 0,48 

Norr 5,8 50 89 0,46 

Öst 7,14 22 48 0,25 

Väst 7,14 22 48 0,25 

Totalt    1,44 

 

Träfasad 

Träfasaden, 21 x 148 x 3600 mm, tillverkas av furu från svenska skogar och skärs till i ett sågverk i 

Skien, Norge. Träet behandlas med förnyelsebara kemikalier som ger den en förlängd hållbarhet. 

Därifrån fraktas de med lastbil till Umeå (Kebony AS, 2016). Källarväggarna ovan mark räknas inte 

med och 10 % spill har antagits vid montering. Den mängd energi och utsläpp av CO2-ekv som 

krävdes vid tillverkning ses i tabell 18 och tabell 19, respektive (Kebony AS, 2016). 

Tabell 18. Mängd energi vid tillverkande av 1 m3 träfasad. 

Energianvändning 1 m3 träfasad Enhet A1-A3 

Total användning av förnyelsebar primärenergi (TPE) MJ/ m3 15,4 x 10^3 

Total användning av icke-förnyelsebar primärenergi (TRPE) MJ/ m3 5765 

Total energianvändning MJ/ m3 21,1 x 10^3 

 

Tabell 19. Utsläpp av CO2-ekv vid tillverkande av 1 m3 träfasad. 

Ekvivalent koldioxidutsläpp 1 m3 träfasad Enhet A1-A3 

Totalt utsläpp av CO2-ekv (GWP) kg/ m3 -738 

 

Tabell 20 visar på mängden träfasad som behövs per fasad och som total mängd utifrån att 10 % spill 

krävs vid montering. Mängden baseras på de areor som går att utläsa i bilaga B. 

Tabell 20. Mängden träfasad som behövs per fasad och som total mängd utifrån att 10 % spill krävs vid 

montering. 

Fasad Yta (m2) Antal paneler, med 

spill (st) 

Volym (m3) 

Söder 178,75 369 4,13 

Norr 173,36 358 4 

Öst 93,96 194 2,17 

Väst 93,96 194 2,17 

Totalt   12,47 

 

3.2.3 Tilläggsisolering av vind 
Lösull tillverkas av ISOVER i Billesholm, Sverige. De fraktas med tåg från fabriken till ett 

mellanlager i Söråker och fraktas sedan därifrån med lastbil till Umeå. Beroende på densiteten som 
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lösullen sprutas in med så kommer även dess miljöpåverkan att påverkas, en densitet på 21 kg/m3 har 

valts utifrån takets lutning (ISOVER, 2016). Taket har en lutning på 23 grader, se bilaga A, denna 

försummas vid beräkning av mängden som kommer att användas. Två olika isolertjocklekar 

undersöks: 500 och 1000 mm. Den mängd energi och utsläpp av CO2-ekv som krävdes vid 

tillverkning ses i tabell 21 och tabell 22, respektive (ISOVER, 2016). 

Tabell 21. Mängd energi vid tillverkande av lösull med en densitet på 21 kg/m3. 

Energianvändning 21 kg/m3 lösull Enhet A1-A3 

Total användning av förnyelsebar primärenergi (TPE) MJ/m3 5 

Total användning av icke-förnyelsebar primärenergi (TRPE) MJ/m3 22 

Total energianvändning MJ/m3 27 

 

Tabell 22. Utsläpp av CO2-ekv vid tillverkande av lösull med en densitet på 21 kg/m3. 

Ekvivalent koldioxidutsläpp 21 kg/m3 lösull Enhet A1-A3 

Totalt utsläpp av CO2-ekv (GWP) kg/ m3 0,819 

 

Tabell 23 visar på mängden lösull som används vid de olika åtgärderna. De areor som använts går att 

utläsa i bilaga A. 

Tabell 23. Mängd lösull som krävs vid de olika åtgärderna. 

Material Höjd (m) Yta (m2) Volym (m3) 

Lösull 0,5 390 195 

Lösull 1 390 390 

 

3.2.4 Installering av solceller 
Ett schablonvärde för tillverkningen av solcellspanelerna av märket JA SOLAR används. Detta värde 

redovisar inte mängden energi som krävdes vid tillverkning utan bara den ekvivalenta 

koldioxidmängden (JA Solar Technology CO, 2013). Trots detta så används informationen då det kan 

tänkas ge ett riktmärke vid jämförelse med de andra åtgärderna. Solcellspanelerna fraktas från fabriken 

i Vietnam till Helsingborg via fraktfartyg. Från Helsingborg fraktas det sedan till Asarum med lastbil 

för ompaketering och därifrån vidare till Umeå med lastbil. De har en verkningsgrad på 16,21 % 

(Solar supply, 2018). För att maximera arean som de kan monteras på beräknas den vinklade ytan som 

taket utgör, se bilaga A, istället för den horisontella. Elen som solcellerna producerar antas gå som 

supplement till fastighetselen. Den mängd utsläpp av CO2-ekv som krävdes vid tillverkning ses i 

tabell 24 (JA Solar Technology CO, 2013). 

Tabell 24. Utsläpp av CO2-ekv vid tillverkande av 1 st solcellspanel. 

Ekvivalent koldioxidutsläpp 1 st solcellspanel JAP 6-60 Enhet A1-A3 

Totalt utsläpp av CO2-ekv (GWP) kg/st 249 

 

Tabell 25 visar mängden solceller som installeras på den södra takytan utifrån den tillgängliga ytan. 
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Tabell 25. Mått på det södra taket och solcellspanelen och antalet som därav får plats. 

 Tak Solcellspanel Antal (st) 

Bredd (m) 29,66 0,991 29 

Längd (m) 7 1,65 4 

Totalt   116 

 

3.2.5 Transport 
För att göra beräkningarna av transporternas inverkan enhetliga och på så sätt även jämförbara mellan 

de olika energieffektiviseringsåtgärderna så kommer alla lastbilar antas gå på diesel och transportera 

en last som uppgår till 75 % av dess fraktkapacitet, detta utgör alltså en lastvikt på 24 ton. Frakt med 

tåg utgår från samma princip, och fraktar därför också 24 ton i last, enda skillnaden är att de istället 

drivs av elektricitet som består av nordisk elmix. Fraktfartyg kommer antas gå på bränslet HFO och 

transportera en last som uppgår till 55 % av dess fraktkapacitet, detta utgör alltså en lastvikt på 

60 500 ton. 

Den mängd bränsle som de olika transportfordonen kräver är i fallet för lastbil beroende av lastvikten. 

För att få fram bränslekonsumtionen av diesel för lastbil antas en linjär kurva mellan en tom och helt 

fylld lastbil, se tabell 26.  

Tabell 26, Bränsleanvändning vid frakt av varor när en lastbil är tom, vid maximal last och vid 75 % av den 

maximala lasten. 

Lastkapacitet Bränslekonsumtion Enhet 

Tom 0,246 [1] l/km 

Maximal last 0,445 [1] l/km 

75 % av maximal last 0,4 l/km 

[1] (Gode et al. 2011a, 35). 

Tåg antas i detta fall drivas av nordisk elmix och det värde som är kopplat till dess energianvändning 

har ett direkt samband med dess lastvikt, se tabell 27. 

Tabell 27. Ett tågs energianvändning vid frakt av en last på 24 ton. 

Lastkapacitet Energianvändning Enhet 

Tom 0,0702 [1] MJ/bruttotonkilometer 

Vid last på 24 ton 1,68 MJ/kilometer 

[1] (Trafikverket 2018, 75) 

Tabell 28 redovisar de olika transportfordonens bränsle, bränsleförbrukning och utsläpp av CO2-ekv. 

Mängden utsläpp av CO2-ekv skiljer sig åt beroende på bränslesort.  
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Tabell 28. Bränsleförbrukning, energiinnehåll, energianvändning och följande CO2-ekv utsläpp för tre olika 

transportfordon. 

Fordon Bränsle CO2-ekv 

(g/MJ) 

Energiinnehåll/ 

Energianvändning 

Bränsleförbrukning 

Fartyg HFO 88,5 [1] 41 x 10^3 (MJ/ton) [1] 0,145 (ton/km) [1] 

Lastbil Diesel 80 [2] 35,2 (MJ/l) [1] 0,4 (l/km) 

Tåg Nordisk 

elmix 

36,5 [3] 1,68 (MJ/km)  

[1] (Gode et al. 2011a, 27) 

[2] (Gode et al. 2011b, 106) 

[3] (Martinsson et al. 2012, 12) 

Den information om materialens miljöpåverkan som hämtas från EPD:er tar även hänsyn till de 

utsläpp som transporterna orsakar vid utvinning och tillverkning. Dock är dessa värden inräknade i 

den totalsumma som presenteras och kan därför inte särskiljas. Den miljöpåverkan som benämningen 

transport kommer att göra i detta projekt gäller därför endast sträckan för att leverera dem till 

byggnaden. Ibland kommer olika material från en och samma tillverkare, vid beräkning förutsätts det 

ändå att det sker en separat transport av varje material. Sträckorna mellan de olika orterna har hämtats 

från Google Maps, där avståndet från ort till ort har använts. Vid sjöfart har Searates använts för att 

beräkna sträckan till havs. 

Diesel kan vara utblandad till viss del med förnyelsebart bränsle, mängden går dock inte att bestämma 

med säkerhet i dessa uträkningar och därför kommer energianvändningen inte att delas upp mellan 

förnyelsebar och icke-förnyelsebar. Endast den totala använda energin kommer att redovisas. 

3.3 Energitillförselsystem 
Nedan kommer beräkningsgången och de indata som krävs för att kunna komma fram till den mängd 

primärenergi som byggnaden kräver och de utsläpp av CO2-ekv som sker, före och efter det att 

åtgärderna har implementerats, att redovisas. 

3.3.1 Energitillförselsystemens emissionsfaktor 
Alla energitillförselsystem kommer att antas klara av att försörja byggnaden med hela dess 

energibehov. Detta skiljer sig från verkligheten i vissa fall då de ibland kan behöva få tillägg av 

spetsvärme från en ytterligare källa, men för att hålla klimatpåverkan från varje energitillförselsystem 

separat har det försummats. För att överensstämma med den verkliga klimatpåverkan som byggnaden 

orsakar används emissionsfaktorer för fjärrvärme från det lokala fjärrvärmenätet som Umeå Energi 

tillhandahåller, och för elektricitet utifrån en nordisk elmix.  

I projektet undersöks fyra olika uppvärmningssystem, där var och en orsakar olika mängder CO2-ekv 

utsläpp beroende på vilket bränsle som det drivs av. Både elpanna och bergvärmepump drivs av 

elektricitet, därför redovisas endast nordisk elmix, se tabell 29. Bergvärmepumpens COP-faktor antas 

vara 3 för att på så sätt hålla sig till ett medelvärde över de olika sorter och tillverkare som finns. 
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Tabell 29. Utsläpp av CO2-ekv beroende på uppvärmningssystem. 

Uppvärmningssystem CO2-ekv (g/kWh) 

Fjärrvärme, Umeå Energi 61 [1] 

Nordisk elmix 130,4 [2] 

Pellets 18,57 [3] 

[1] (Khodayari, 2017) 

[2] (Martinsson et al. 2012, 12) 

[3] (Gode et al. 2011b, 104) 

3.3.2 Inställningar i beräkningsprogrammet BV2 
Nedan beskrivs de inställningar som tagits hänsyn till vid användandet av beräkningsprogrammet BV2.  

Grundinställningen som programmet kommer att justera beräkningarna efter väljs som BBR 25, 

flerbostadshus och Umeå. Marktemperaturen väljs enligt årsmedeltemperaturen i Umeå (SMHI, 2017). 

Glasytan antas uppta 90 % av fönsterarean (Löfberg 1987, 22). Solfaktorn fortsätter att antas att vara 

0,67 då för lite kunskap inom området finns. 

Tapptappvarmvattnet ställs in som 25 kWh/m2,år och den totala elförbrukningen (fastighets- och 

hushållsel) som 48 kWh/m2,år (Andersson et al. 2010, 12, 14). Byggnaden använder en mekanisk 

frånluftsfläkt och den minsta tillåtna inomhustemperaturen är 19,6 grader Celsius.  

En förenkling görs så att källaren, där drygt en meter är under markytan, se bilaga A, räknas som en 

platta på mark. Detta gör så att byggnaden ses som ett fyravåningshus istället för ett trevåningshus 

med källare. Plattan och dess U-värde fås genom att vikta U-värdet för de omgivande källarväggarna 

och källargolvet med den totala arean som de utgör (Andersson et al. 2011). 

3.3.3 Beräkningar av energi och CO2-ekv 
Programmet BV2 presenterar den totala primärenergin som byggnaden använder beroende på 

uppvärmningssystem utifrån BBR 25. Denna mängd primärenergi baseras på de indata som matats in 

över de U-värden som de olika konstruktionsdelarna har, golvarean, antal våningar, fläktsystem och 

minsta tillåtna inomhustemperatur. Programmet kan dock inte visa särskiljningen mellan vilket 

energislag – värme eller elektricitet – som utgör vilken del av det totala. Då fastighetselen är känd och 

likaså dess primärenergifaktor går det genom enkel subtraktion att få fram primärenergin som värmen 

utgör.  

När solceller läggs in i programmet BV2 som ett supplement till fastighetselen minskar den totala 

primärenergianvändningen som byggnaden förbrukar. Då elproduktionen inte påverkar byggnadens 

uppvärmningsbehov förblir värmeenergimängden densamma som i basfallet. Mängden som utgör 

elens primärenergi blir då differensen mellan den totala summan som BV2 rapporterar, den 

värmeenergi som överensstämmer med basfallet och den mängd el som solcellerna producerar. Elen 

som produceras av solcellerna multipliceras inte med någon primärenergifaktor då den inte är köpt. 

Genom att sedan multiplicera värdet på primärenergin med dess tillhörande emissionsfaktor och 

byggnadens area, fyra våningar om 390 m2 vardera, går det att få fram mängden CO2-ekv utsläpp som 

byggnaden ger upphov till under ett år vid normalt bruk. Den procentuella minskningen som varje 

åtgärd orsakar i form av minskad energianvändning och CO2-ekv utsläpp beräknas för att göra 

resultatet överskådligt. Antalet år som det tar att tjäna in varje enskild energieffektiviseringsåtgärd 

beräknas utifrån den totala summan de utgör, inklusive transporter, dividerat med besparingen de 

orsakar per år; detta görs för både energianvändningen och CO2-ekv utsläppen för varje 

uppvärmningssystem. 
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3.3.4 U-värdeberäkningar 
Alla energieffektiviseringsåtgärder som undersöks, med undantag av solcellspanelerna, kommer via 

sin implementering att förbättra byggnadens klimatskal genom ett minskat U-värde. Detta kan 

antingen ske genom tilläggsisolering eller byte av fönster och balkongdörrar. Nedan beskrivs 

beräkningsmetoden för att justera dessa värden. 

De U-värden för de ingående konstruktionsdelarna som finns i referensbyggnaden, vilka 

beräkningarna baseras på, kommer från en undersökning gjord av Andersson et al. (2011) där samma 

byggnad har undersökts. Vid beräkning av det nya U-värdet för väggar och tak har därför det angivna 

värdet inverterats och olika värmegenomgångsmotstånd lagts till eller tagits bort beroende på vad 

åtgärden gör för något innan det på nytt beräknas till ett nytt U-värde. 

Dessa antaganden har gjorts vid beräkning av det nya U-värdet: 

- Minerit (fibercementskiva) har ett lambdavärde på 0,25 W/mK (Cembrit AB 2015, 5) 

- Puts har lambdavärde på 1,0 W/mK (Jernkontoret, u.å) 

- Alla väggar får en träfasad, vilket innebär att de alla får en ventilerad luftspalt. Det nya 

värmegenomgångsmotståndet vid utsida går därför från 0,04 till 0,13 m2K/W (Sandin 2010, 

45). 

I programmet BV2 anges endast det totala U-värdet för vardera fasad beroende på vilken 

kompassriktning de har, byggnaden har däremot flera olika sorters konstruktioner inom varje fasad. 

Detta gör att en viktning sker mellan de olika konstruktionernas värde och area mot den totala arean 

som fasaden utgör. I detta tillkommer källarväggarna som finns ovan markytan, även om de inte 

kommer att justeras i form av tilläggsisolering. Fullständig beräkning av byggnadens U-värde finns i 

bilaga B. 

Värden över mått och beräknade areor av byggnaden har hämtats från en undersökning gjord av 

Andersson et al. (2011). Dessa värden återfinns i bilaga B. Följande ändringar har tillämpats: 

- Nytt U-värde och area beräknas för den franska balkongen. Tidigare sågs den franska 

balkongen och fönstret i direkt anslutning till den vara en enhet. Area för den franska 

balkongen antas vara samma som för de övriga balkongdörrarna i byggnaden 

- Fönsterna bredvid balkongdörren antas vara två tredjedelar av storleken av fönsterna som är 

ovanför entrén, detta då de utgör ungefär samma yta men balkongdörren tar upp den sista 

tredjedelen, se bilaga A 

- Arean för balkongdörr adderas på fasad öst och väst. Summan dras bort från Vägg typ 1. 

I rapporten gjord av Andersson et al. (2011) hänvisas det till en vägg vid namns Balkongvägg 

(lättbetong 300 mm). Vid undersökning av ritningarna syns det att vid själva väggen där 

balkongdörrarna och fönsterna är placerade så är det en träregelvägg. Vidare är själva arean för 

Balkongvägg (lättbetong 300 mm) mindre än den totala arean som fönsterna och balkongdörrarna 

skulle utgöra, dock finns de inte representerade i underlaget, trots detta så är U-värdet troligtvis 

anpassat utifrån en viktning med fönsternas och balkongdörrarnas U-värde annars skulle det inte vara 

möjligt att få ner det till ett sådant lågt värde. I denna undersökning har arean som Balkongvägg 

(lättbetong 300 mm) utgör fått återgå till Vägg typ 2 från vilken den bortdragits ifrån och istället har 

alla fönster och balkongdörrar som utgör en del av Vägg typ 2 subtraherats från den. Detta 

tillvägagångssätt har tillämpats för att kunna hantera de U-värden som varje fasad och samlingar av 

fönster utgör separat, då det anses ge ett mer verklighetstroget resultat vid beräkningar av de olika 

åtgärder som kommer att göras i byggnaden. 
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4. Resultat 
Nedan kommer de resultat som hör till projektets undersökning att presenteras. De är uppdelade 

utifrån om det handlar om de utsläpp som energieffektiviseringsåtgärderna orsakade vid sin 

tillverkning och transport, eller om det handlar om den energibesparing och följande minskning av 

CO2-ekv utsläpp som byggnaden upplevde vid implementering av sagda åtgärder. Sist presenteras 

även den inbesparingstid som det skulle ta att tjäna in varje åtgärd utifrån ett miljömässigt perspektiv. 

Åtgärderna som har undersökts kommer alla att i kommande delar även att benämnas med hjälp av 

förkortningar, speciellt i tabeller och figurer. En förklaring över dess betydelse ges i tabell 30. 

Tabell 30. Förklaring över de förkortningar som används i projektet. 

Förkortning Förklaring 

F1 Byte av fönster och balkongdörrar 

F2 Byte av fönster, källarfönster och balkongdörrar 

I1 Isolering av fasad 50 mm 

I2 Isolering av fasad 80 mm 

I3 Isolering av fasad 100 mm 

T1 Takisolering 500 mm 

T2 Takisolering 1000 

F2+I3+T2 Byte av fönster, källarfönster och balkongdörrar; isolering av fasad 100 

mm och takisolering 1000 mm 

S1 Installering av solceller 

 

4.1 Energieffektiviseringsåtgärder 
Varje energieffektiviseringsåtgärd och dess slutgiltiga energianvändning och utsläpp av CO2-ekv 

redogörs var för sig. En grafisk sammanställning presenteras i slutet för att kunna ge en visuell 

överblick.  

4.1.1 Byte av fönster och balkongdörrar 
Nedan följer resultaten kring de utsläpp av CO2-ekv och mängd energi som användes vid tillverkandet 

och transporteringen av de material som användes vid byte av fönster och balkongdörrar. 

Tabell 31 visar det totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid tillverkandet 

av den totala mängden komponenter som åtgärderna kräver. De största utsläppen sker för fönster och 

källarfönster, ungefär dubbelt så mycket som för balkongdörrarna. Jämförs dock mängden utsläpp per 

enhet så orsakar en balkongdörr större utsläpp än ett fönster då det tillverkades ungefär fyra gånger 

fler fönster än balkongdörrar. 
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Tabell 31. Totala mängden energi och utsläpp av CO2-ekv som sker vid de olika åtgärderna. 

Åtgärd Material CO2-ekv (kg) Förnyelsebar 

primärenergi 

(MJ) 

Icke-

förnyelsebar 

primärenergi 

(MJ) 

Total 

primärenergi 

(MJ) 

F1 Fönster 10,2 x 10^3 98,2 x 10^3 19,1 x 10^4 29 x 10^4 

 Balkongdörr 4368 30 x 10^3 77,2 x 10^3 10,7 x 10^4 

 Totalt 14,6 x 10^3 12,8 x 10^4 26,8 x 10^4 39,7 x 10^4 

F2 Fönster 11 x 10^3 10,6 x 10^4 20,6 x 10^4 31,1 x 10^4 

 Balkongdörr 4368 30 x 10^3 77,2 x 10^3 10,7 x 10^4 

 Totalt 15,4 x 10^3 13,6 x 10^4 28,3 x 10^4 41,8 x 10^4 

 

Tabell 32 visar det totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid transporten 

av den totala mängden komponenter som de olika åtgärderna kräver. Frakten av balkongdörrarna 

orsakade större utsläpp då transportsträckan var längre. 

Tabell 32. Totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid transporten av den totala 

mängden komponenter som de olika åtgärderna kräver. 

Åtgärd Material Fordon Ort till ort Avstånd 

(km) 

C02-ekv 

(kg) 

Total 

energianvändning 

(MJ) 

F1-F2 

(per 

åtgärd) 

Fönster Lastbil Moi – 

Umeå 

1323 1490 18,6 x 10^3 

 Balkongdörr Lastbil Wolszlyn – 

Umeå 

1945 

 

2192 27,4 x 10^3 

 Totalt    3682 46 x 10^3 

 

4.1.2 Tilläggsisolering av fasad 
Nedan följer resultaten kring de utsläpp av CO2-ekv och mängd energi som användes vid tillverkandet 

och transporteringen av de material som användes vid tilläggsisolering av fasad.  

Tabell 33 visar det totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid tillverkandet 

av den totala mängden material som krävs vid tilläggsisolering av fasaden. Varje mineralullstjocklek 

redovisas för sig. Som syns av tabellen ökar både utsläppen och energianvändningen vid ökande 

tjocklek av mineralullen. Då trä kan lagra koldioxid under sin livstid står den därför som negativt 

värde med hur mycket koldioxid som den släppt ut. Sett till mängden primärenergi så använder 

träfasaden mest jämfört med de andra komponenterna, dock så är en stor del av den förnyelsebar. 
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Tabell 33. Totala mängden energi och utsläpp av CO2-ekv som sker vid de olika åtgärderna. 

Åtgärd Material CO2-ekv (kg) Förnyelsebar 

primärenergi 

(MJ) 

Icke-

förnyelsebar 

primärenergi 

(MJ) 

Total 

primärenergi 

(MJ) 

I1 Mineralull, 50 

mm 

1485 15,4 x 10^3 41,6 x 10^3 57 x 10^3 

 Spikläkt -1181 11,6 x 10^3 6408 18 x 10^3 

 Träfasad -9203 19,2 x 10^4 71,9 x 10^3 26,3 x 10^4 

 Totalt -8899 21,9 x 10^4 12 x 10^4 33,8 x 10^4 

I2 Mineralull, 80 

mm 

2317 23,8 x 10^3 65,4 x 10^3 89,1 x 10^3 

 Spikläkt -1181 11,6 x 10^3 6408 18 x 10^3 

 Träfasad -9203 19,2 x 10^4 71,9 x 10^3 26,3 x 10^4 

 Totalt -8067 22,7 x 10^4 14,4 x 10^4 37 x 10^4 

I3 Mineralull, 

100 mm 

2971 30,3 x 10^3 83,2 x 10^3 11,3 x 10^4 

 Spikläkt -1181 11,6 x 10^3 6408 18 x 10^3 

 Träfasad -9203 19,2 x 10^4 71,9 x 10^3 26,3 x 10^4 

 Totalt -7413 23,4 x 10^4 16,2 x 10^4 39,4 x 10^4 

 

Tabell 34 visar det totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid transporten 

av materialet som krävs till åtgärden. Varje transportfordon och delkomponent redovisas i egen rad. 

Som ses av tabellen orsakar transport med tåg det allra minsta utsläppet av CO2-ekv trots att den har 

den näst längsta sträckan. 

Tabell 34. Totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid transporten av materialet som 

krävs till respektive åtgärd. 

Åtgärd Material Fordon Ort till ort Avstånd 

(km) 

C02-ekv 

(kg) 

Total 

energianvändning 

(MJ) 

I1-I3 

(per 

åtgärd) 

Mineralull 

(50, 80 och 

100 mm) 

Tåg Billesholm 

- Söråker 

948 58 1597 

  Lastbil Söråker – 

Umeå 

243 274 3421 

 Spikläkt Lastbil Skien – 

Umeå 

1015 1143 14,3 x 10^3 

 Träfasad Lastbil Skien – 

Umeå 

1015 1143 14,3 x 10^3 

 Totalt    2618 33,6 x 10^3 

 

4.1.3 Tilläggsisolering av vind 
Nedan följer resultaten kring de utsläpp av CO2-ekv och mängd energi som användes vid tillverkandet 

och transporteringen av de material som användes vid tilläggsisolering av vind. 
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Tabell 35 visar det totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid tillverkandet 

av den totala mängden lösull som används vid tilläggsisolering av vinden. Som syns av tabellen ökar 

både utsläppen och energianvändningen vid ökad mängd materialåtgång. 

Tabell 35. Totala mängden energi och utsläpp av CO2-ekv som sker vid de olika åtgärderna. 

Åtgärd Material CO2-ekv (kg) Förnyelsebar 

primärenergi 

(MJ) 

Icke-

förnyelsebar 

primärenergi 

(MJ) 

Total 

primärenergi 

(MJ) 

T1 Lösull, 500 

mm 

160 975 4290 5265 

 Totalt 160 975 4290 5265 

T2 Lösull, 1000 

mm 

319 1950 8580 10,5 x 10^3 

 Totalt 319 1950 8580 10,5 x 10^3 

 

Tabell 36 visar det totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid transporten 

av den totala mängden av materialet som krävs för de olika åtgärderna. Transportfordon redovisas 

åtskilt. Som ses av tabellen orsakar transport med tåg det allra minsta utsläppet av CO2-ekv trots att 

den har den längsta sträckan. 

Tabell 36. Totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid transporten av den totala 

mängden av materialet som krävs för de olika åtgärderna. 

Åtgärd Fordon Ort till ort Avstånd (km) C02-ekv (kg) Total 

energianvändning 

(MJ) 

T1-T2 (per 

åtgärd) 

Tåg Billesholm - 

Söråker 

948 58 1597 

 Lastbil Söråker – 

Umeå 

243 274 3421 

 Totalt   332 5018 

 

4.1.4 Installering av solceller 
Nedan följer resultaten kring de utsläpp av CO2-ekv och mängd energi som användes vid tillverkandet 

och transporteringen av de material som användes vid installering av solceller. 

Tabell 37 visar det totala utsläppet av CO2-ekv som har använts vid tillverkandet av den totala 

mängden solcellspaneler som används till åtgärden. Mängden energi är okänd då det inte fanns 

beskrivet i det använda schablonvärdet. 
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Tabell 37. Totala utsläppet av CO2-ekv som sker vid de olika åtgärderna. 

Åtgärd Material C02-ekv 

(kg) 

Förnyelsebar 

primärenergi 

(MJ) 

Icke-

förnyelsebar 

primärenergi 

(MJ) 

Total 

användning av 

primärenergi 

(MJ) 

S1 Solcellspanel 28,8 x 

10^3 

- - - 

 Totalt 28,8 x 

10^3 

   

 

Tabell 38 visar det totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid transporten 

av den totala mängden material som har krävts för åtgärden. Transportfordon redovisas åtskilt. Som 

ses av tabellen orsakar transport med fartyg det allra största utsläppet av CO2-ekv. Sträckan är 

omkring 15 gånger längre än den för lastbil men släpper trots det ut mer är 6000 gånger mer CO2-ekv. 

Tabell 38. Totala utsläppet av CO2-ekv och mängden energi som har använts vid transporten av den totala 

mängden av materialet som krävts för åtgärden. 

Åtgärd Fordon Ort till ort Avstånd (km) C02-ekv (kg) Total 

energianvändning 

(MJ) 

S1 Fartyg Vietnam – 

Helsingborg 

17 750 9,3 x 10^6 

 

10,6 x 10^7 

 

 Lastbil Helsingborg 

– Asarum 

164 185 2309 

 Lastbil Asarum – 

Umeå 

1160 1307 16,3 x 10^3 

 Totalt   9,3 x 10^6 10,6 x 10^7 

 

4.1.5 Sammanställning av samtliga åtgärders miljöpåverkan 
En sammanställning av alla de olika energieffektiviseringsåtgärderna görs för att få en överskådlig bild 

där jämförelser kan ske mellan dem.  

Nedan visas hur stora utsläpp som sker av tillverkningen av åtgärderna från ett vagga-till-grind 

perspektiv och med transporten av dem. Diagrammet som visar utsläppen av CO2-ekv har delats upp i 

två, figur 1 och 2. Detta för att läsaren ska kunna se hur stor andel själva transporten av solcellerna 

från Asien till Sverige har gjort, då den annars överskuggar de resterande åtgärdernas inverkan. Som 

syns i figur 1 står tillverkningen av solcellspaneler för de största utsläppen av CO2-ekv även när 

transporten av dem inte är inräknade. 
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Figur 1. Totalt utsläpp av CO2-ekv som tillverkning och transport av samtliga åtgärder orsakar. Transport av 

solcellspaneler är uteslutna. 

 

Figur 2. Totalt utsläpp av CO2-ekv som tillverkning och transport av samtliga åtgärder orsakar. Transport av 

solcellspaneler är inräknade. 

Nedan visas hur stor energianvändning som krävs vid tillverkningen av åtgärderna från ett vagga-till-

grind perspektiv samt med transporten av dem. Diagrammet som visar energianvändningen har delats 

upp i två, figur 3 och 4. Detta för att läsaren ska kunna se hur stor andel själva transporten av 

solcellerna från Asien till Sverige har gjort, då den annars överskuggar de resterande åtgärdernas 

inverkan. Av figurerna nedan syns det tydligt att för alla åtgärder, förutom solcellerna, så utgör 

transporten en mindre del av den totala summan. Då uppgifter om den mängd energi som används vid 

tillverkning av solcellspanelerna saknas är därför stapeln S1 utan värde i figur 3. 
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Figur 3. Total energianvändning vid tillverkning och transport av samtliga åtgärder. Uppgifter om 

solcellspanelernas energianvändning vid tillverkning saknas. 

 

Figur 4. Total energianvändning vid tillverkning och transport av samtliga åtgärder. 
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4.2.1 Minskad användning av primärenergi 
I tabell 39 visas den totala mängden primärenergi (kWh/m2,år) som byggnaden kräver vid normalt 

bruk. Dessa är åtskilda utifrån åtgärd och energitillförselsystem. På grund av det begränsade utrymmet 

är alla värden avrundade till det närmaste heltalet. För noggrannare siffror och redogörelse över hur de 

togs fram, se bilaga C. 

Som syns i tabellen sker de största skillnaderna vid jämförelse mellan de olika typerna av åtgärder och 

inte inom olika varianter av samma slags åtgärd. En kombination av flera åtgärder minskar den totala 

energianvändningen mest, medan byte av fönster är den enskilda åtgärd som ger störst 

energiminskning. 

Tabell 39. Den totala mängden primärenergi (kWh/m2,år) som byggnaden kräver beroende på vilken åtgärd som 

implementerats. Visas för fyra olika energitillförselsystem.  

Energitillförselsystem Åtgärd 

 Bas F1 F2 I1 I2 I3 T1 T2 F2+I3+T2 S1 

Bergvärmepump 73 63 62 70 70 69 73 72 57 64 

Elpanna 167 139 138 159 157 156 165 164 125 158 

Fjärrvärme 107 90 90 103 101 101 106 106 82 99 

Pellets 130 109 108 124 122 121 128 128 98 121 

 

4.2.2 Minskade utsläpp av CO2-ekv 
I tabell 40 visas det totala utsläppet av CO2-ekv (kg/m2,år) som byggnaden orsakar vid normalt bruk. 

Dessa är åtskilda utifrån åtgärd och energitillförselsystem. På grund av det begränsade utrymmet är 

alla värden avrundade till närmaste decimal. För noggrannare siffror och redogörelse över hur de togs 

fram, se bilaga C. 

Som syns i tabellen är det elpanna, med den högsta emissionsfaktorn, som orsakar de största 

utsläppen. Pellets, med den lägsta emissionsfaktorn, orsakar de minsta utsläppen. Oavsett 

energitillförselsystem ger installering av solcellspaneler den allra största inbesparingen av CO2-ekv 

utsläpp. 

Tabell 40. Totala mängden CO2-ekv (kg/m2,år) som byggnaden släpper ut beroende på vilken åtgärd som 

implementerats. Visas för fyra olika energitillförselsystem. 

Energitillförselsystem Åtgärd 

 Bas F1 F2 I1 I2 I3 T1 T2 F2+I3+T2 S1 

Bergvärmepump 9,5 8,2 8,1 9,2 9 9 9,5 9,4 7,5 5,9 

Elpanna 21,7 18,2 18 20,7 20,4 20,3 21,5 21,4 16,4 18,1 

Fjärrvärme 9 8 7,9 8,7 8,6 8,6 8,9 8,9 7,4 5,5 

Pellets 6,4 6 6 6,3 6,2 6,2 6,3 6,3 5,8 2,7 

 

4.2.3 Sammanställning av samtliga energitillförselsystem 
En sammanställning av den minskade primärenergianvändningen och det minskade utsläppet av CO2-

ekv görs för att få en överskådlig bild där jämförelser kan ske mellan dem. För detaljerade beräkningar 

för varje energitillförselsystem, se bilaga C. 

Figur 5 visar en uppställning över varje åtgärds totala procentuella minskning av energianvändningen 

för byggnaden vid normalt bruk. Som synes följer staplarna ganska snarlikt samma kurva där det inte 

skiljer sig så mycket beroende på vilket energitillförselsystem som åtgärderna utfördes på. Den minsta 
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förändringen sker vid isolering av vind och den största energiminskningen vid en kombination av 

åtgärder. Den största enskilda energiminskningen sker vid byte av fönster och balkongdörrar. 

 

Figur 5. Energiminskning i procent för olika uppvärmningssystem uppdelat per åtgärd. 

Figur 6 visar en uppställning över varje åtgärds totala procentuella minskning av CO2-ekv för 

byggnaden vid normalt bruk. Oberoende uppvärmningssystem så följer kurvorna varandra väldigt 

snarlikt, förutom vid installerandet av solceller, där den största mängden CO2-ekv sparas in överlägset 

de andra. Den minsta förändringen sker vid isolering av vind.  

 

Figur 6. Minskning av CO2-ekv utsläpp i procent för olika uppvärmningssystem uppdelat per åtgärd. 
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4.3 Inbesparingstid 
Den tid det tar att tjäna in varje energieffektiviseringsåtgärd, sett ur ett miljöperspektiv, redovisas 

nedan i figurer för att kunna ge en överskådlig bild där jämförelser kan ske mellan dem. Tiden som 

krävs hör ihop med hur mycket varje åtgärd sparade in vid vanligt brukande av byggnaden. För 

detaljerade beräkningar, se bilaga C. 

I figur 7 redovisas antalet år det skulle ta att tjäna in energin som varje åtgärd förbrukade vid sin 

tillverkning och följande transport. Av figuren syns det att oavsett uppvärmningssystem så följs de åt 

väldigt lika varandra, förutom bergvärmepump som tar några fler år än genomsnittet att tjäna in de 

renoveringsåtgärder som utförts. Tilläggsisolering av fasaden utgör den kategori som tar längst tid att 

tjäna in sig själv, bortsett från solcellspanelerna. Inbesparingstiden för solcellerna är alla 2000 år eller 

mer, för att hålla grafen skalenlig så det går att läsa utav de övriga utelämnas därför den av praktiska 

skäl. 

 

Figur 7. Inbesparingstid av energiutsläpp i år för olika uppvärmningssystem uppdelat per åtgärd. 

Solcellspanelerna är uteslutna för att hålla det skalenligt. 

I figur 8 redovisas antalet år det skulle ta att tjäna in CO2-ekv som varje åtgärd släppte ut vid sin 

tillverkning och följande transport. Till skillnad från figur 7 så är det pellets som ger den längsta 

inbesparingstiden och elpanna som tar allra kortast. Inbesparingstiden för solcellerna är alla 1600 år 

eller mer, för att hålla grafen skalenlig så det går att läsa utav utelämnas därför den av praktiska skäl. 
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Figur 8. Inbesparingstid av CO2-ekv utsläpp i år för olika uppvärmningssystem uppdelat per åtgärd. 

Solcellspanelerna är uteslutna för att hålla det skalenligt. 
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5. Diskussion 
Nedan kommer diskussioner kring metoden som valts, de resultat som projektet har utmynnats i och 

de framtida arbeten som går att genomföra, att tas upp. 

5.1 Metod 
Projektet tog inte hänsyn till källarväggarna vid åtgärden tilläggsisolering av fasad, detta är dock 

något som har påverkat det totala U-värdet hos fasaden negativt då de är oisolerade och trots allt utgör 

minst 15 % av varje fasadyta. Hanteringen av källarväggarna är alltså en felmarginal som troligtvis har 

påverkat resultatet av nyttan med tilläggsisolering markant. 

Tillverkning av fasadisoleringen kräver en hög energianvändning, dock bestod den till stor del av 

förnyelsebar energi. Denna särskiljning känns viktig vid analysering av resultatet och det anses därför 

att den, och alla andra energimängder som var förnyelsebara, borde kanske ha hanterats på ett annat 

sätt. 

Jämfört med de övriga transportfordonen var det fraktfartygets bränsle HFO som hade det allra största 

energiinnehållet och bränsleanvändningen. En noggrannare undersökning där även olika val av lastvikt 

och annan bränslesort hade tagits i beaktning kunde möjligtvis ha påverkat utsläppen som har 

dokumenterats så att de hamnat närmare de andra fordonens storleksordning. 

De felmarginaler som följde med vid användandet av de givna U-värdena är något som är konstant 

genom hela projektet. Även om det är en osäkerhet så har den gett samma felmarginal till varje åtgärd, 

men då detta är en undersökning som syftar till att jämföra olika alternativ så anses det vara en mindre 

detalj i helheten.  

I projektet har endast EPD:er godkända av en tredje part använts för att säkerställa att värdena som 

hämtas ska vara tillförlitliga. Det intressanta med dem är dock att vid genomläsning så kan det stå att 

de har använt schablonvärden eller generella värden från industrin. Detta är väldigt intressant eftersom 

beroende på vilka leverantörer de använder sig av så borde självklart även slutresultatet skilja sig åt. 

EPD:er är ett slutresultat som en intresserad part kan ta del av. Det finns ingen egentlig insyn över de 

många små delarna som utgör helheten eller vad som orsakar störst utsläpp. Förståelsen finns över att 

det även handlar om yrkeshemligheter men det skulle vara önskvärt ifall det blev ett uppsving över 

viljan hos företag att genomföra en egen livscykelanalys över deras produktion – för många är endast 

en del i ledet till en färdig produkt – så att företag skulle kunna välja utifrån fler parametrar än 

ekonomi. 

LCA är verkligen ett jämförelseverktyg, med väldigt många olika parametrar som påverkar. Det är 

uppenbart varför den är tänkt att användas inom ett företag för att jämföra olika produkter. Just nu så 

kan den som mest endast ge riktlinjer över ett resultat och inte ett definitivt resultat då många företag 

använder olika basparametrar, exempelvis vilken slags elektricitet de köpt och vilket år, men även 

olika program för att göra sina beräkningar.  

5.2 Resultat 
Flera olika varianter av samma åtgärdsalternativ undersöktes även för att fastställa ifall det var någon 

markant skillnad om byte av fönster eller isolertjocklek skulle kunna påverka resultatet. Dock gav de 

inte så stora variationer sinsemellan att det går att dra slutsatser ifrån det. Istället verkar det därför vara 

klokast att undersöka vilka olika åtgärdstyper som ska prioriteras. 

Undersökningen har bland annat visat vikten vid val av transportfordon vid frakt av produkter. 

Solcellerna gav den överlägset största minskningen av CO2-ekv utsläpp för alla energitillförselsystem, 

däremot gör de stora utsläppen vid transporten att det inte är möjligt att tjäna in installerandet av dem 
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under en hel livstid. Detta är någonting väldigt intressant och borde komma upp i diskussioner 

angående miljövänliga åtgärder så att kunder ska kunna fatta medvetna val baserat på helhetsbilden 

och inte bara ett skede av produktens liv. Transporterna i allmänhet är någonting som förtjänar större 

uppmärksamhet, alla produkter fraktas vid något tillfälle av lastbil, och i många fall väldigt långa 

sträckor, men jämfört med utsläppen som sker av tågtransporter så är frakt via ett rälsburet system 

något som borde framhävas mer inom infrastrukturen och skapandet av framtida förbättrade logistiska 

lösningar. 

Resultaten som redovisades visar även på vikten att inte endast beakta en faktor och dra slutsatser 

därifrån. Sett utifrån den energibesparing som åtgärderna kan ge så är de alla likvärdiga mellan de 

olika energitillförselsystemen, dock kräver bergvärmepump den allra längsta inbesparingstiden av de 

alla, följt av fjärrvärme. Om perspektivet är att endast titta på minskningen av CO2-ekv så är byte av 

fönster och balkongdörrar den enskilt största åtgärden med mest nytta (solceller tas inte med då den 

inte kan tjänas in), följt av tilläggsisolering av fasaden. Förutsatt att tilläggsisoleringen även kräver 

byte till en träfasad så har den redan tjänat in sig själv.  

En blandning av alla åtgärder som hanterar klimatskalets U-värde ger de mest fördelaktiga resultaten 

sett ur både minskning av energianvändning och CO2-ekv utsläpp men även ur den totala 

inbesparingstiden även här gällande för både energi och CO2-ekv. Den otroligt korta 

inbesparingstiden av CO2-ekv utsläpp härrör till stor del från de koldioxidmängder som träfasaden har 

bundit vid sin tillväxt. 

Vid den procentuella minskningen av CO2-ekv utsläpp beror den stora miljövinsten vid installering av 

solcellspaneler av det faktum att elektriciteten, som har den allra högsta emissionsfaktorn, minskar 

eftersom nästan hela behovet av fastighetsenergi kunde ersättas med den solcellsproducerade. 

Energitillförselsystemens emissionsfaktor är också skälet till att de inbesparingstider sett ur ett CO2-

ekv perspektiv blev som de blev: den med hög emissionsfaktor tjänade snabbast in åtgärder eftersom 

den till vardags släpper ut så mycket, medan den med låg emissionsfaktor, i detta fall pellets, tog 

längst tid på sig att tjäna in de utsläpp som renoveringsåtgärderna orsakade. 

Vilket energitillförselsystem som lönar sig bäst att utföra renoveringsåtgärder på beror som visat på 

vilket perspektiv som väljs. Ur ett miljöperspektiv baserat på antal år det tar att tjäna in de utsläpp av 

CO2-ekv som åtgärderna orsakar, så är slutsatsen att elpannor är de som renoveringsåtgärder främst 

borde tillämpas på. För de resterande energitillförselsystemen var det inte en sådan stor skillnad 

mellan dem alla, men generellt kan nog sägas att ju mer elektricitet som används för att försörja en 

byggnad desto mer energieffektiviseringar borde satsas på den. Val av energieffektiviseringsåtgärder 

ger större effekt ju fler åtgärder som samverkar, dock har bytet av fasad spelat en stor roll. Därför 

anses i dagsläget byte av fönster och balkongdörrar vara det mest lämpliga alternativet. 

5.3 Framtida arbeten 
I projektet byttes fasaden från puts till trä för att förhindra fuktproblem på grund av avsaknad av 

luftspalt, detta byte av fasad gjorde att tilläggsisoleringen automatiskt tjänade in sig själv. Detta 

behöver inte vara fallet för alla byggnader och det skulle därför vara av intresse att undersöka hur olika 

typer av fasader, och vid möjlighet eventuell återvinning av dem, skulle påverka resultatet. 

Referensbyggnaden hade sedan en gång tidigare redan genomgått en energieffektivisering, detta kan 

därför antyda att den största energibesparingen redan har gjorts. Det rekommenderas därför att göra 

liknande undersökningar som denna på byggnader som är kvar i sitt originalskick. En möjlig 

undersökning skulle även vara att jämföra både energieffektivisering av flerbostadshus och villor då 

ytorna skiljer sig åt markant och därmed även energibehovet. 
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Något som hade varit intressant att undersöka är hur en installation av ett FTX-system hade påverkat 

resultatet. Dock består den av en mängd olika delar i olika material som alla tillverkas av olika 

leverantörer, detta försvårar undersökningen markant och skulle i sådana fall krävas att 

schablonvärden används. Något som även skulle behöva tas i beaktande vid installering av ett sådant 

system är att ett vagga-till-grind perspektiv inte skulle räcka, då själva monteringen av fläkten och 

rörsystemet – där nya rörgångar ibland kan bli aktuellt – kommer att kräva större energianvändning 

som inte kan försummas. Ett utökat perspektiv för de åtgärder som har studerats i detta projekt 

rekommenderas även då de alla har olika installeringsprocesser. 

Behovet av spetsvärme har försummats, dock skulle en noggrannare undersökning av de olika 

energitillförselsystemens verkliga uppvärmningsförmåga ge en närmare bild av verkligheten än vad 

detta projekt har gjort. 

Val av transportfordon och dess drivmedel har visats ha, i vissa fall, en markant inverkan på miljön 

vilket påverkar en åtgärds möjlighet att vara ett miljömässigt alternativ. En undersökning som 

fastställer hur långt bort som olika material högst får fraktas ifrån, beroende på transportfordon, för att 

de utsläpp som de orsakar fortfarande hinner tjänas in under dess tekniska livslängd skulle inte bara 

vara intressant utan även till nytta för konsumenter och företag. 
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Bilagor 

A. Ritningar 
Ritningar över referensbyggnaden. 

 

Figur A1. Fasadritning. 

 

 

Figur A2. Planritning. 
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Figur A3. Sektionsritning över fasadväggar. 

 

Figur A4. Sektionsritning över källarväggar. 

  



51 

B. U-värdeberäkningar 
U-värdeberäkningar över alla konstruktionsdelar och fasadtyper i referensbyggnaden. 

 

 

Figur B1. Ändrade U-värden för fasadtyper beroende på isolertjocklek. 
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Figur B2. Ändrade U-värden för tak beroende på isolertjocklek. 

 

Figur B3. U-värden för de olika konstruktionsdelarna i byggnadens basfall. 
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Figur B4. Grundfall med viktat U-värde för byggnadens alla fasadytor riktade syd, nord, öst och väst. 
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Figur B5. Grundfall med viktat U-värde för byggnadens källarvägg och källargolv. 
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Figur B6. Viktat U-värde för fasaderna vid 50 mm tilläggsisolering. 
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Figur B7. Viktat U-värde för fasaderna vid 80 mm tilläggsisolering. 
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Figur B8. Viktat U-värde för fasaderna vid 100 mm tilläggsisolering. 
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Figur B9. Viktat U-värde för fönsterytorna vid byte av fönster och balkonger. 
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Figur B10. Viktat U-värde för fönsterytorna vid byte av fönster, källarfönster och balkonger. 
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C. Energi- och CO2-ekv beräkningar 
Beräkningar av samtliga åtgärder och energitillförselsystem utifrån använd energi och utsläpp av CO2-

ekv. 

 

 

Figur C1. Totalt utsläpp av CO2-ekv och använd energi uppdelat i varje renoveringsåtgärd. 

 

 

Figur C2. Bergvärmepump: primärenergin är uppdelad mellan el och värme och varje åtgärds minskning av 

totalsumman som delsummorna är beskrivna. Beräkning av den procentuella minskningen av både CO2-ekv och 

energianvändning som varje åtgärd orsakar är beskrivet. Inbesparingstiden för varje renoveringsåtgärd 

uppdelat i CO2-ekv och energianvändning. 
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Figur C3. Elpanna: primärenergin är uppdelad mellan el och värme och varje åtgärds minskning av 

totalsumman som delsummorna är beskrivna. Beräkning av den procentuella minskningen av både CO2-ekv och 

energianvändning som varje åtgärd orsakar är beskrivet. Inbesparingstiden för varje renoveringsåtgärd 

uppdelat i CO2-ekv och energianvändning. 

 

 

Figur C4. Fjärrvärme: primärenergin är uppdelad mellan el och värme och varje åtgärds minskning av 

totalsumman som delsummorna är beskrivna. Beräkning av den procentuella minskningen av både CO2-ekv och 

energianvändning som varje åtgärd orsakar är beskrivet. Inbesparingstiden för varje renoveringsåtgärd 

uppdelat i CO2-ekv och energianvändning. 
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Figur C5. Pellets: primärenergin är uppdelad mellan el och värme och varje åtgärds minskning av totalsumman 

som delsummorna är beskrivna. Beräkning av den procentuella minskningen av både CO2-ekv och 

energianvändning som varje åtgärd orsakar är beskrivet. Inbesparingstiden för varje renoveringsåtgärd 

uppdelat i CO2-ekv och energianvändning. 

 

 

 


