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Sammanfattning 

I det här arbetet studeras och utvärderas olika metoder för att energieffektivisera ett K-märkt 

hyreshus i Skellefteå som jag har valt att jobba med. 

Mitt arbete har tagits fram genom olika beräkningsmetoder för energieffektivisering. Dessa 

förslag lämnas till hyresvärden för beaktning. 

Energibesparingarna kommer på sikt att leda till ökad lönsamhet för fastigheten. 

Vid studiens beräkningar och diagram konstaterades att fönster, självdragsventilationen samt 

ett dåligt isolerat tak var de största energibovarna. 

En totalrenovering var inte aktuell eftersom det är privata ägare av fastigheten som inte har 

ekonomiska resurser till detta. Tilläggsisolering i takbjälklaget och insättning av energiglas 

gör dock att man sänker kostnaderna rejält i förhållande till investeringskostnaden. En 

återbetalningstid på ca 15år har uppskattats vilket i sammanhangen känns rimligt. 

Energiförbrukningen har beräknats sjunka från 278 till 223 MWh per år. 

Transmissionsförlusterna minskade från 1069 till 766 W/K, alltså hela 28% efter åtgärderna. 

Fönster och dörrar har förbättrats genom energiglas och nya tätningslister med 54%. 

Efter utförande av energieffektiviserande åtgärder för det här huset har beräkningar visat att 

de kommer att sänka energiförbrukningen med 21 % vilket får anses bra med tanke på den 

förhållandevis låga investeringen vad gäller både tid och pengar. 
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Abstract 

In this work I studied and evaluated different approaches to energy efficiency of a heritage 

listed building in Skellefteå that I have chosen to work with. 

 

My work has been produced by different calculation methods for energy efficiency. These 

proposals are submitted to the landlord for consideration. 

 

Energy savings will ultimately lead to increased profitability for the property. 

 

Baseline calculations and graphs showed that windows, natural ventilation, and a poorly 

insulated roof were the biggest energy culprits. 

 

A complete renovation was not timely because the private owner of the property does not 

have the financial resources to do so. However, additional insulation in the ceiling beams and 

introduction of energy-efficient glass can lower the costs significantly, in relation to the 

investment cost. A payback of about 15 years has been estimated that in context seems 

reasonable. 

 

Energy consumption has been estimated to fall from 278 to 223 MWh per year. Transmission 

losses decreased from 1069 to 766 W / K, in other words 28% after the proposals. Windows 

and doors have been improved by energy glass and new seals by 54%. 

 

After the carrying out energy-efficiency measures for this house, the calculation have shown 

that they will reduce energy consumption by 21%, which is considered good given the 

relatively low investment in terms of time and money. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Miljöfrågor och energipriser är ett samtalsämne som blir mer aktuellt för varje år som 

passerar. Vi får ta del av flera rapporter från olika organ varje år som visar på konsekvenserna 

av vårt energislöseri i dess olika former. Kraven från ledare på europeisk och svensk nivå höjs 

varje år för både fordon och hushållsanvändning av energi. Sparkraven är förhållandevis 

tydliga för nytillverkade hus och andra produkter men det är till största delen de gamla 

omoderna husen som verkar som de riktiga energibovarna. Det är därför en god idé att genom 

energieffektiviseringar förbereda sig för de krav som med stor sannolikhet kommer att införas 

för befintliga hus i framtiden. 

I Sverige har vi fortfarande förhållandevis låga energikostnader. Det finns egentligen bara en 

väg priset för energi kan gå, och det är upp. Med tanke på vårt klimat kan det komma att 

drabba oss hårt ekonomiskt sett i framtiden. 

Energieffektivisering är ett ord som också är på tapeten. Det innebär att en befintlig 

konstruktion av ett hus effektiviseras och de byggnadsdelar som tenderar att skapa slöseri vad 

gäller energi eller hållbarhet förbättras eller byts. I det här arbetet utvärderas olika metoder för 

att energieffektivisera det objekt som valts.  

1.1 Mål 

Objektet är ett K-märkt hyreshus i Skellefteå. Det är byggt 1929 och är beläget i centrala 

Skellefteå, har 2 våningar och varm källare. Huset har trästomme på stensockel och fasader i 

liggande och stående fasspåntpanel med listverk och konsolfris under det tunna taksprånget. 

Målet är att hitta lösningar för energieffektiviseringar som sänker uppvärmningskostnaden för 

hyreshuset. Detta med en begränsad budget vilket gör att totalrenovering i form av 

exempelvis fasadrenovering och tilläggsisolering inte är aktuellt. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete var att med de kunskaper som förvärvat under denna 

utbildning till byggnadsingenjör vid Umeå Universitet göra beräkningar och förslag till 

energieffektiviserande åtgärder av ett K-märkt hyreshus i Skellefteå.  

I första hand har energiförbrukningen för huset beräknats och sedan har det genom 

beräkningar identifierats vart de största energibovarna fanns. Detta för att hyresvärden ska 

kunna åtgärda de problem och brister som huset i dagsläget lider av, ur energisynpunkt. Det 

ska även påvisas i sifferform hur mycket varje ingrepp kan spara i form av kWh. 

Detta för att höja standard och trivsel för hyresgästerna samt för att minska energikostnaderna 

vilket kommer skapa bättre lönsamhet på sikt. 
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1.3 Avgränsningar 

Avgränsat till att endast komma med förslag till energiförbättringsåtgärder inom rimligt 

ekonomiska gränser. Fastigheten ägs av en privatperson och därför finns inte ett stort företags 

ekonomiska resurser.  

Åtgärderna har inte omfattat utsidan då denna är starkt skyddad av att huset är K-märkt samt i 

gott skick. Yttervägg kommer inte att tilläggsisoleras eftersom fasad är i gott skick samt att 

det bedöms dyrt och omständligt i förhållande till den energibesparing detta skulle ge. 

1.4 Metod 

Genom beräkningar visar arbetet på hur mycket energi man sparar vid varje utförd åtgärd, 

exempelvis en tilläggsisolering. Energikostnaden sänks till följd av att husets isolerande 

förmåga förbättras. Inget av förslagen är genomförda i praktiken, utan bara teoretiskt 

beräknade som förslag till hjälp för hyresvärden. 

Rådfrågning och samtal med personer i och utanför Peabkoncernen i Skellefteå har gjorts, 

inläsning av energiberäkningsmetoder samt regler och lagar för k-märkta hus. Genom böcker 

i byggnadsfysik samt lånat material på biblioteket har metoder och tillvägagångssätt för 

energiberäkningar hittats. Det aktuella huset har besökts och mätts upp på plats. Det finns 

inga ritningar att tillgå. 

I de flesta fall är det kommunen som skyddar kulturhistoriskt värdefulla byggnader med hjälp 

av plan- och bygglagen. Därför har plan- och bygglagen studerats för att se hur den påverkar 

min tänkta ombyggnation av detta kulturmärkta hus. 
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2. Byggnaden 

Den aktuella byggnaden 

Huset är byggt 1929, beläget i centrala Skellefteå och har 2 våningsplan samt uppvärmd 

källare. 

Det har trästomme på stensockel och fasader i liggande och stående fasspåntpanel med 

listverk och konsolfris under det tunna taksprånget. 

Byggnadens källarvåning har alltid en temperatur motsvarande resten av huset (20°C). 

Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10 °C begränsade av 

klimatskärmens insida, även kallad Atemp utgör 1008m
2
 

Källarareas mått är 12 x 28m = 336m
2  

Byggnaden har inte genomgått några större om eller tillbyggnationer som utgör förändringar 

byggnadstekniskt sett sedan den byggdes. 

I ett brev från bygg- och miljökontoret meddelas att huset som valts att studera av Skellefteå 

museum utsätts till ett av de hus som ska bevaras enligt nivå 2.  

Nivå 2 innebär ”Huset betraktas som särskilt värdefullt varför förändringar och underhåll ska 

utföras med varsamhet och hänsyn till ursprungliga värden så att husets särart bevaras” 

Att tänka på: 

- Bevara fasspåntpaneler på fasaderna. 

- Bevara den tunna takfotsprofilen och konsolfrisen. 

Plan- och sektionsritningar finns inte att tillgå denna fastighet. Därför utgör egna mätningar 

på plats grunden till de data som används för beräkningar. 
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2.1 Byggnadsdelar 

 

Källargolv 

Golvet i källaren består av armerad betong, uppskattningsvis och vad som kan ses från 

ritningar och hur golvgjutning utfördes vid det aktuella årtalet cirka 100mm tjocklek 

 

Källarvägg  

 

200mm gjuten betong i betongsuggor. 

 

Yttervägg 

Består av bärande och värmeisolerande stomme av 70mm stående, spontade plankor. Utsidan 

är klädd med panel 12mm. Insidan är klädd med pappspänning och tapet på underliggande 

träpanel. 

 

Våningsbjälklag och takbjälklag 

Består av 22mm spånskiva, 600mm träbjälkar och 22mm innertak spånskiva. 

 

Fönster 

Huset är utrustat med standard 2-glas fönster med kopplad båge. U-värde uppskattas till 2.4 

W/m
2 

C 

 

Uppvärmning och ventilation 

Huset är anslutet till det lokala fjärrvärmenätet och värms upp av ett vattenburet rörsystem. 

Värmeväxlaren skickar ut och tar emot värme till och från radiatorerna som är utplacerade i 

huset. 

Ventilationen i huset sker genom mekanisk frånluftsventilation. Detta är ett vanligt system i 

äldre hus och fungerar så att luft kommer in i huset genom luftkanaler och läckage för att 

sedan pressas ut med hjälp av frånluftsfläktar. 
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3. Teori 

3.1 Kravet för specifik energianvändning 

Vid nybyggnation är BBR:s krav på maximala tillåtna energianvändningen per kvadrat 

reglerat så att energiförbrukningen inte får överstiga 130kWh/m
2
 år. [10] 

Detta beräknas genom att ta den totala energiförbrukningen dividerat med totala uppvärmda 

ytan. 

Qspecifik energi: I samband med de ändringar av avsnitt 9 Energihushållning i BBR som 

infördes 1 juli 2006 har Arne Elmroth, professor i byggnadsfysik, kommit ut med en skrift för 

att tydliggöra hur olika faktorer påverkar en byggnads specifika energianvändning. Enligt 

Elmroth kan en byggnads energibalans delas upp i poster enligt nedan.[6] 

 

Qspecifik energi= Qenergi / Atemp    (1.1) 

Qenergi: Normalårsbaserat totalt nettoenergibehov som måste tillföras genom 

systemgräns ”huset” vid normal och avsedd användning av huset. 

Atemp: Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas till mer än 10 °C 

begränsade av klimatskärmens insida (m
2
). 

3.2 Energibalans 

Det krävs normalt ett tillskott av energi för att balansera de energiförluster som uppstår i en 

byggnad. Energianvändningen i en byggnad brukar hänvisas till den el som köpts in och ska 

täcka behovet för uppvärmning, tappvarmvatten, kyla samt drift av byggnadens övriga 

maskiner och installationer. Energibalansen tar alltså hänsyn till fastighetselen, inte 

hushållselen. Värmen från spis och liknande i hushållen dras dock av eftersom det minskar 

behovet av inköpt el i beräkningen. 

Byggnadens energianvändning QEnergi (kWh/år) beskrivs med följande termer: [1] 

QEnergi = Qt + Qv + Ql + Qtvv + Qdr,el + Qvå + Qtillskott  (1.2) 

Qt = transmissionsförluster inkl. köldbryggor 

Qv = ventilationsförluster 

Ql = luftläckageförluster (otätheter i klimatskärmen, vädring) 

Qtvv = uppvärmning tappvarmvatten 

Qdr,el = distributions- och reglerförluster. Energi för pumpar och fläktar. 

Qvå = värme som tillgodogörs från värmeväxlare, värmepumpar, solfångare, solceller samt 

instrålning från fönster. 

Qtillskott = värme som tillgodogörs från personer, belysning, hushålls-maskiner etc. 
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”Beräkning av QEnergi  görs för normalårstemperaturer utomhus och avsedd temperatur 

inomhus samt för normalt brukande av tappvarmvatten och vädring” [1] 

 

Vid kontroll av energianvändningen genom till exempel mätningar utförs med fördel en 

normalårskorrigering. Detta för att de aktuella utomhustemperaturerna och eventuell onormal 

varmvattenanvändning och vädring korrigeras för att få jämförbara siffror. 

Normalårskorrigering finns som en tjänst hos SMHI där den kallas Graddagar. 

Kort fakta och omfattning av SMHI:s tjänst Graddagar: 

• Ger dig ett mått på hur temperaturen avvikit från den normala för en specifik ort 

 

• Gör det möjligt att jämföra olika förbrukningsuppgifter och få fram en tillförlitlig 

driftstatistik 

 

• Produceras för omkring 300 svenska orter indelat i 10 regioner. Värden finns såväl för 

SMHI:s mätstationer som för ett antal utvalda orter utan officiella mätningar, där 

värdena istället räknas fram 

 

• Erbjuds som dygns-, månads- eller årsvärden. För dygnsvärdena gäller dock begränsningen 

att de endast kan fås för stationer i SMHI:s stationsnät 

 

”För varje ort presenteras informationen i tabellform med uppgift om den senaste 

månadens/dygnets värden i antalet graddagar och hur dessa avviker från motsvarande 

normalvärden. Dessutom ingår uppgift om uppmätt medeltemperatur för ett antal platser.”[3] 

För en vanlig en eller två-plans villa kan det ofrivilliga luftläckaget i en normalt lufttät 

klimatskärm utgöra 20% av luftomsättningen från den normala ventilationen.[1] 
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3.2.1 Energideklaration och fastighetsel 

I hyresfastigheter ska det finnas en energideklaration. Det är fastighetsägaren som ansvarar 

för att en deklaration upprättas och att en sammanfattning av energideklarationen finns 

uppsatt i huset. När det gäller bostadsrätter är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att 

det finns en energideklaration. 

Energideklarationen ger dig en helhetsbild över energiprestandan i hyreshuset. Deklarationen 

ger dig också möjlighet att jämföra huset med liknande. I energideklarationen kan det också 

finnas förslag på vilka åtgärder som kan ge förbättringar i byggnaden när det gäller 

energiprestandan. Man får också information om det har utförts någon ventilationskontroll 

och om radonmätning har utförts i byggnaden. Energideklarationen ska alltid utföras av en 

oberoende energiexpert tillsammans med fastighetsägaren. Deklarationen är giltig i tio år.[7] 

En sammanfattning av energideklarationen ska visas för allmänheten på en väl synlig och 

framträdande plats i byggnaden. Denna visar byggnadens energiprestanda. 

Energiprestanda är ett mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, kyla, 

tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Energiprestandan mäts i antal 

kilowattimmar per kvadratmeter och år.  

Fastighetsel utgörs av den el som hyresgästerna egentligen inte kan styra över. Det kan vara 

belysning i trapphus och allmänna utrymmen, el till pumpar i värmesystem och 

ventilationsfläktar. 

Fastighetselen är dock viktig för fastighetsägaren eftersom denna utgör en stor del av 

totalkostnaden för elförsörjningen i fastigheten. Här kan kostnader minskas genom att byta ut 

och renovera de olika systemen, främst vad gäller ventilation och värme. 

Fastighetens energiprestanda som redovisas i energideklarationen redovisar hur energieffektiv 

fastigheten är. Energideklarationen utgörs av ett certifikat eller diplom som sätts upp i 

trapphuset. Se exempel i figur 1. 
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Figur 1. Energianvändning för ett certifierat exempelhus enligt Boverket [4] 

 

Förteckning över de olika delarna av energideklarationen i figur 1: [4] 

 

1. Sammanfattningens rubrik. 

2. Energideklarations-ID, unikt för varje deklaration. 

3. Med ett litet hus i en femsidig figur med sju nivåer anges om byggnaden använder lite eller 

mycket energi för uppvärmning.   

4. Denna byggnads energinivå. Markeringen visar i vilken nivå byggnadens energiprestanda 

ligger.  

5. Byggnadens adress. 

6. Här anges hur mycket energi detta hus använder, angett i kWh/m
2
, år.   

7. Här anges hur stor del av energianvändningen som är el och anges i kWh/m
2
, år. 

8. Här anges energiprestanda för liknande byggnader i ett statistiskt intervall. 

9. Krav vid uppförande av ny byggnad. Här anges högsta tillåtna energiprestanda enligt 

Boverkets byggregler (BFS 2011:6), som skulle gälla om byggnaden vore ny. 

10. Uppgift om radonmätning är utförd.  

11. Uppgift om ventilationskontroll har utförts.  

12. Upplysning om var energideklarationen i sin helhet finns att tillgå. 

13. Mer information om energideklarationer finns på Boverkets webb. 

14. Vem som har utfört energideklarationen och vid vilken tidpunkt. 

15. Upplysning om att åtgärdsförslag finns. 

16. Boverkets logotyp. 
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Begreppet hushållsel förekommer bland annat i svenska myndighetstexter och definieras där 

som "den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är 

knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år”. [5] 

Värmeförlusterna för en bostad varierar mycket beroende på vilka maskiner och vilken typ av 

utrustning som används. Som utgångsvärde vid beräkningar används uppskattningen 500-

1000 kWh per år och bostad. [1] 

 

3.3.2 Gradtimmar 

Vid energiberäkningar är det bekvämare att använda enheten gradtimmar som erhålls genom 

att multiplicerar graddagtalet med 24. Gradtimmar är summan av det antal grader som 

utomhustemperaturen understiger den temperatur som kräver att energi tillförs för 

uppvärmning av huset.  Vid vilken temperatur som detta ska ske beror naturligtvis på flera 

olika faktorer i huset men normalt vid beräkning används +17 °C. Gradtimmar för Sverige 

redovisas i tabell 1 nedan. 

Tabell 1. Värmeförbrukningstal för Sverige enligt [1] 

 Värmeförbrukningstal Kh/år (gradtimmar/år) 

Inomhustemperatur 

 18°C 20 °C 22 °C. 

Kiruna 158600 173200 187700 

Umeå 120000 133200 146300 

Östersund 122300 135400 148500 

Karlstad (Västerås) 96000 107700 119300 

Kalmar 87600 99300 110900 

Göteborg 76800 86900 97100 

Malmö 75400 85600 95800 

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Byggnadsfysik&action=edit&redlink=1
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3.3.3 Transmissionsförluster 

Transmissionsförluster räknas ut för att dimensionera en bostads klimatskärm som en 

maximal transmissionsförlust. Klimatskärmen är den yta som skiljer husets insida från utsidan 

i form av tak, väggar, fönster, golv och dörrar. Transmissionsförlusterna räknas ut som 

summan av faktorerna för köldbryggor och transmission genom konstruktionsdelar.[1] 

Qt = ∑U
.
A+

 
∑Ψ.

l+∑Xj     (1.3) 

 

Där 

Qt har enheten (W/°C) 

 

∑U = U-värde för en specifik yta eller byggnadsdel 

 

A = Aren för en specifik yta 

 
Ψ= förlustfaktorn för köldbryggor, (W/ °C) 
 

∑Xj = U-värde för Punktformiga köldbryggor 

 

 

3.3.4 Ventilationsförluster 

För att skapa ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat i våra bostäder krävs det god 

ventilation. Det innebär att flödet styrs av luft som kommer in och ut ur huset antingen genom 

självdrag och ventiler eller genom mekaniska system som kan justeras med hög precision. 

Vilken typ av ventilation som finns installerat i ett hus avgör hur mycket värmeenergi som går 

till spillo, med andra ord hur mycket värme som strömmar ut ur huset. 

Förlusterna från ventilationen minskar avsevärt om det finns ett elektroniskt styrt system med 

återvinning. Detta gör att FTX-aggregatet använder en del av luften som är på väg att lämna 

huset till att värma upp den nya utomhusluften. 

För vanliga bostäder anges luftomsättningen till lägst 0,35 l/s per m
2
 golvarea.[1]  

Detta motsvarar 0,53 luftomsättningar per timme vid en takhöjd på 2,4m. Beroende på vilken 

aktivitet som utförs i lokalen kan luftomsättningen behöva ökas eller sänkas. 

Qv = n
.
V

.ρ.
c / 3600  = Qvent

.Atemp
. ρ.c / 1000   (1.4) 

Där 

Qv  har enheten (W/°C) 

n = luftomsättningen oms/h  

ρ= luftens densitet, normalt 1.2 kg/m
3

 

c = luftens värmekapacitet, normalt 1000 J/kg,°C 
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3.3.5 Luftläckageförluster 

Luftläckageförluster utgörs av de värmeförluster som sker till följd av läckage och vädring. 

Vädring sker under kontrollerade former av husägaren och hyresgästerna. Svårt att ta hänsyn 

till detta vid beräkningar eftersom det är svårt att uppskatta hur mycket dem vädrar. 

Lufttätheten i klimatskalet beror däremot på hur tät själva klimatskärmen är. 

Vanlig rumsvädring utgör inga problem så länge temperaturen i huset inte sänks mycket. 

Vädring sker hellre genom ett stort öppet fönster under kort tid än ett fönster på glänt i flera 

dagar. 

Luftläckaget i en byggnad utgörs av otätheter i tak och väggar samt de anslutningar som finns 

mellan olika byggnadsdelar. Fönster, dörrar och ventilation är delarna som skapar den 

luftomsättning som sker i byggnaden. 

Luftotätheter i en byggnad skapar ett okontrollerat luftläckage som för bort värme. 

Ventilationssystemets bortförande av värme sker kontrollerat och kan även förbättras genom 

värmeåtervinning genom apparater som återför en del av ventilationsförlusterna till den 

inkommande luften. 

Riktvärden för lufttätheten i klimatskärmen brukar sättas till att luftläckaget inte ska överstiga 

0,8l/sm
2 
vid ±50 Pa för bostäder. [1] 

Enhetens area är klimatskärmens alla ytor som har kontakt med inneluften samt golvarean. 

För små bostadshus sätts riktvärdet till 0,6 l/sm
2 
 

Ql = 0,04
.
(qläckage50pa /(1000))

.
Aom

.
 c ρ    (1.5) 

Där 

Ql  har enheten (W/°C) 

qläckage = luftläckage l/sm
2
 [1] 

Aom= Byggnadens omslutande area 

ρ= luftens densitet, normalt 1.2 kg/m
3   

c = luftens värmekapacitet, normalt 1000 J/kg,°C 

 

För att beräkna Qenergi med enhet KWh/år multipliceras Q:ekvationer (1.3),(1,4) och (1,5) med 

G gradtimmar. 

Den ej kontrollerbara ventilationen via uteluftsventiler eller frånluftsdon (för F-system):[16] 

Qokont = qvent
.
 Atemp/1000 

.
 ρ

.
c (W/K)    (1.6)

      

Där 

ρluft = 1.2 kg/m3 c luft = 1000 J/kg K 

qvent,krav = 0.02  l/s,m2  

Atemp= 1008 m
2
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3.3.6 Uppvärmning tappvarmvatten 

Hur mycket energi som behövs för att klara uppvärmningen av tappvarmvattnet i ett hushåll 

varierar kraftigt. Detta beror självklart på vilken typ av värmesystem huset har och i vilken 

mån varmvatten förbrukas. Ungdomar och barnfamiljer använder betydligt mer varmvatten än 

äldre personer. 

Den genomsnittliga förbrukningen för bostäder ligger runt 30 (kWh/m
2
) och år eller 0,5 kW 

per lägenhet som omfattar cirka 150 kvm.[1] 

Vid räkneexempel brukar det genomsnittliga energibehovet anges till 2000-5000 kWh per år 

och bostad. 

 

3.3.7 Solinstrålning 

Solinstrålning kallas den solenergi som når en viss yta under en viss tid. Måttet sätts till 

kWh/m
2
 och år eller dag beroende på vad som ska beräknas. Solens kapacitet är som störst 

när solen står i zenit. Solens energi bromsar kraftigt av moln och partiklar.[2] 

Även om solen genom strålning genom glas och fönsterytor kan bidra till uppvärmningen tas 

den inte med i beräkningarna vid energibalansen.[1]  

 

3.3.8 Värmetillskott hushållsel 

Hushållsel syftar, som hörs på namnet, till den del av elen som går till hushållet. Detta kan till 

exempel vara kyl, frys, spis, Tv och belysning. 

Fastighetens energiprestanda eller energiprotokoll tar sällan upp hushållselen. 

70-80 % av den förbrukade hushållselen omvandlas till värme som hjälper till att öka 

värmetillskottet i huset. Resterande 20 % försvinner i avlopp och genom spisfläkt och 

liknande.  

Förbrukning av total hushållsenergi ligger mellan 2000-7000 kWh per år och bostad men vid 

beräkningar brukar man använda sig av 4000-5000 kWh som ett medelvärde.[1] 

 

3.3.9  Värmetillskott tappvarmvatten 

Varmvatten som används i hushållet innehåller mycket energi. Det krävs mycket energi för att 

värma upp och håll vattnet uppvärmt i till exempel en vattenberedare. Allt värmeenergi som 

lagras i varmvattnet försvinner dock inte vid till exempel dusch och tvätt.  

Vid användning av tappvarmvattnet uppskattas att 20 % av uppvärmningen återges till 

bostaden i form av uppvärmning.[1] 
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3.3.10 Värmetillskott Personstrålning 

En vuxen person avger enligt tabellvärden 50-100 W vid promenad. Vid tungt fysiskt arbete 

ökar energiavgivningen till cirka 600 W. 

Vid räkneexempel uppskattas att ett tvåpersonhushåll avger cirka 1000 kWh per år och bostad 

under en uppvärmningssäsong. Dessa siffror tas i min räknekalkyl med i hushållsel.[1] 

 

3.4.1 Felmarginaler och andra faktorer som påverkar resultatet av värmebalansen 

Varje hus är unikt och varje familj eller hushåll ser olika ut vad gäller användning av energi i 

vardagen. En elektronikintresserad barn och tonårsfamilj förbrukar för det mesta avsevärt 

mycket mer energi till elektronisk utrustning, dusch och slöseri gentemot vad ett äldre par 

gör. Värmekällor som ger punktvärme som en öppen spis eller braskamin ger ofta en ojämn 

temperatur, ökat behov av vädring och tar inte tillvara på värmekällans energitillförsel fullt ut. 

Antalet fönster och dess kvadratyta mot solinstrålning varierar även en hel del mellan olika 

hus och kan bidra till ökad energitillförsel. Då förutsatt att extra värme som solinstrålningen 

medför ej vädras ut. 

3.5.1 U-värde eller värmegenomgångskoefficient 

U-värde eller värmegenomgångskoefficient som det egentligen heter är ett mått på 

isoleringsförmågan hos en hel eller delar av en byggnadsdel. Desto högre U värde 

byggnadsdelen har, desto bättre isoleringsförmåga. Enheten är W/m
2 

K. 

U-värdeberäkning för inhomogena skikt: 

Beräkningen skall göras genom två metoder, U-vardesmetod och λ -värdemetod.(1) 

 

U-värdemetod:      

Ett specifikt materials värmekonduktivitet -λ (tabellvärde), används för att beräkna 

värmemotståndet R för ett skikt med tjockleken d meter genom: 

R = d/λ 

 

Totala värmemotståndet RT, addera alla värmemotstand:  (1.7) 

RT
U
 = Rsi + R1 + R2 + ….. Rn + Rse 

 

U
U
=PA·(1/RTA)+PB·(1/RTB) 

RT
U 

= 1/(U
U
) 

 

Där 

PA= Fältandel A 

PB= Fältandel B 

 

RTA= Värmemotstånd fält A 

RTB= Värmemotstånd fält B 
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λ–värdemetod:      

 

För varje skikt beräknar man ett sammanvägt λ-värde. Räkna fält 

för fält med formeln: 

 

λ 1 = pA · λ pA1 + pB · λ pB1+ pC · λ pC1+ pD · λ pD1  (1.8) 

 

pA = andel av materialet i= A,B,C,D vinkelrätt värmeflödets riktning. 

λ pA1 = beräkningsvärde för värmeledningsförmågan för materialskikt 1 med ytandelarna i= 

A,B,C,D. 
 

 

När man har λ-värden för varje skikt kan man se hela konstruktionen som en hel 

byggdel med homogena materialskikt. Detta ger: 

 

RT 
λ
 = Rsi + d1/ λ p1 + d2/ λ p2 + d3/ λ p3 + Rse   (1.9) 

 

Rsi är övergångsmotståndet vid insidan.  

Rse är övergångsmotståndet vid utsidan. 

 

RT delas sedan för att få fram ett medelvärde: 

 

RT = (RT 
λ
 + RT

U)/2     (1.10) 

3.5.2 R-värde 

R-värde eller värmemotstånd anger hur bra ett visst materials isolerande förmåga är. Precis 

som för U-värdet är ett högre värde lika med högre isoleringsgrad. Enheten för 

värmemotstånd är m
2 

K/W 

3.5.3 Värmekonduktivitet 

Anges med den grekiska bokstaven lambda λ. Värmekonduktiviteten är ett mått på 

byggnadsdelars värmeledningsförmåga. Enheten som används är W/m
2 

K 

 

3.5.4 Köldbryggor 

Köldbryggor är områden eller delar i en byggnadskonstruktion som har en dålig isolerande 

förmåga där isolermaterialen måste brytas av ett annat material. Det är många gånger svårt att 

få bort problemen med köldbryggor men det kan helt klart minimeras med rätt kunskap och 

tillvägagångssätt. Ett vanligt ställe där det uppstår köldbryggor är i anslutningar mellan till 

exempel yttervägg och mellanbjälklag. Balkonger är i speciellt äldre hus också en energibov 

vad gäller köldbryggor. 

Värmeförluster och kalldrag är det största problemen som de boende känner av på grund av 

köldbryggor. 

Eftersom de konstruktionsritningar som finns till detta hus är i de närmaste noll är det svårt att 

göra en bra uträkning i sammanhanget. Huset har inga balkonger, stora glaspartier eller 

svårisolerade hörn och brytningar i konstruktionen vilket minimerar risken för stora 

köldbryggor. 



 Sid19 (41) 

 

Eftersom huset är gammalt och en del av de tekniska lösningarna för att undvika köldbryggor 

är bristfälligt utförda gent emot dagens metoder så valdes en uppskattning av husets 

köldbryggor till 20% av de totala transmissionsförlusterna. Detta i samråd med konstruktörer 

hos Peab som räknat tidigare räknat på liknande byggnader. På grund av dålig tillgänglighet 

till huset samt att svåråtkomligt för inspektion, valdes att i beräkningar hålla köldbryggorna 

till detta uppskattade värde.[15] 

Om det funnits tillgång att se huset infästningar och dylikt hade man kunnat beräkna ett 

relativt riktigt värde genom Swedisols förenklade beräkningsmetoder figur 2 och 3. 

Ψ-värde på projekthusets vägg vid anslutning till fönster eller dörr från Swedisols förenklade 

beräkningsmetod[14]: 

 
Figur 2. Ψ-värde projekthusets vägganslutning, Swedisols förenklade beräkningsmetod. 

 

 

Figur 3. Ψ-värde projekthusets yttervägg/golvbjälklag, Swedisols förenklade beräkningsmetod.
 

 

3.5.5 U-medelvärde – Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

Det genomsnittliga U-värdet för alla byggnadsdelar: Tak, golv, vägg, fönster, och dörr 

adderas samman och delas sedan med omslutande area för att få fram ett medelvärde på hur 

god värmegenomgångskoefficienten är på huset. 
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Formeln ser ut på följande vis: 

Um= ( ∑Ui
.
Ai+∑lk

.
ψk+ψ+∑χj ) / Aom    (1.11) 

Där 

Um = Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (W/m
2 
K) 

Ui= Värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdel(W/m
2 
K) 

Ai= Arean för byggnadsdelens yta mot uppvärmd inneluft (m
2
) 

ψk= Värmegenomgångskoefficienten för en linjär köldbrygga(W/m
2 

K) 

lk= Linjära köldbryggans längd mot inneluft 

χj= värmegenomgångskoefficienten för en punktformig köldbrygga 

Aom = Sammanlagda arean för omslutande byggnadsdelars ytor mot uppvärmd inneluft (m3) 

Enligt BBR får medelvärdet för värmegenomgångskoefficienten inte överstiga:[1] 

- 0.70 W/m
2 

K för byggnad anpassad för lokaler 

- 0.50 W/m
2 

K för byggnad anpassad för bostäder 

 

3.5.6 Korrigerade U-värden 

Detta är korrigerade värden av värmegenomgångskoefficienten för att få ut mer realistiska 

värden. Man använder olika korrektionsfaktor för alla byggnadsdelar. Först görs korrektioner 

med olika faktorer från tabell[1]. De korrigerade värdena för varje byggnadsdel justeras sedan 

med avseende på markens värmelagring, innetemperatur samt fönstrens mörker-u-värde. 

Formeln ser ut på följande vis: 

Ukorr= U + ∆Uf + ∆Ug + ∆Ur    (1.12) 

Beteckningar: 

Ukorr = korrigerad värmegenomgångskoefficient (W/m2 K). 

U - värmegenomgångskoefficient, beräknad utan korrektion (W/m2 K). 

∆Uf - korrektion för köldbryggor i form av fästanordningar o.d. 

∆ Ug - korrektion för springor och spalter. 

∆Ur - korrektion för nederbörd och vindpåverkan vid omvända tak. 

3.6 Förslag på åtgärder samt lämplig ordningsföljd 

Den fastighet som jag försöker energieffektivisera är byggd 1929. Många byggnadsdelar når 

inte upp till dagens standard vad gäller isoleringsförmåga och hållbarhet. Husets värmesystem 

utgörs idag av ett fjärrvärmesystem med en givare placerad på två ställen utomhus. Vinden är 

dåligt isolerad med endast 30cm sågspån som utgör isoleringen på vindsbjälklaget. Denna har 

också sjunkit ihop under åren och ger en dåligt isolerande effekt.  
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Fastigheten är K-märkt vilket gör en del yttre delar inte får bytas ut hur som helst. Detta 

skapar ett behov av att behålla befintliga fönster. 

 

Nedan ges förslag på åtgärder samt lämplig ordningsföljd: 

 Investera i ett innegivarsystem som sammankopplas med fjärrvärmesystemet och 

automatiskt reglerar värmen i huset. 

 Tilläggsisolering av vinden med 400mm lösull eller liknande. 

 Montera in energiglas på befintliga fönsterbågar. 

 Kontrollera skicket på tätningslister i fönster och dörrar 

 Installera snålspolande munstycken i alla kranar i huset. 

 Utvärdera om det finns lönsamhet i att tilläggsisolera fasaden. 

Denna ordningsföljd är förklarad nedan: 

3.6.1 Investera i ett innegivarsystem  

Investera i ett innegivarsystem som sammankopplas med fjärrvärmesystemet och automatiskt 

reglerar värmen i huset är det första och viktigaste som bör utföras för att sänka sina 

värmekostnader. 

Många gånger byter folk fönster till moderna treglasfönster med mycket lågt u-värde och 

effekten av det är bara att innetemperaturen höjs med två grader och att det mesta av kallraset 

försvinner. 

Systemet bör vara av den typ som är helautomatiskt, dvs. att du anger digitalt en önskad 

temperatur för huset som sedan systemet själv ser till att uppnå. 

Ett vanligt fel vid centralstyrning är att temperaturgivaren placeras i hallen där även 

golvvärme finns för att torka skor och dylikt. Givaren påverkas av golvvärmen och signalerar 

att det är varmt i hela huset vilket gör att elementen går på halvfart trots att det är -25grader 

utomhus. 

En centralgivare ska placeras 160cm från golvet där solen inte kan påverka dess resultat. 

Ett bra elektroniskt reglersystem kostar från cirka 10.000kr inklusive installation.[11] 

 

3.6.2 Tilläggsisolering av vinden med 400mm lösull 

Innan val av material för tilläggsisolering bör det klargöras vilket det befintliga materialet är. 

Är det ursprungliga till exempel organiskt material (träspån) bör man helst tilläggsisolera med 

organiskt material. 

Fördelen med organiska material är att de kan ta upp och i viss mån släppa ifrån sig frukt 

vilket gör att mögel och risk för andra problem till viss del vädras ut sommartid. 

Vanliga organiska isoleringsmaterial är sågspån, torv och träfiber. Oorganiska material utgörs 

av bland annat sten- och glasull. 
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I den aktuella byggnaden är det 30cm sågspån som utgör isoleringen på vindsbjälklaget. 

Denna har under åren sjunkit ihop och till viss del blåst in från kanterna till mitten. 

En tilläggsisolering av vindsutrymmet gör mycket för energibesparingen. Enligt boverkets 

beräkningar rekommenderas 40cm isolering på kallvind då detta utgör brytpunkten för 

mängden isolering sett till kostnaden.[10] 

Vid en tilläggsisolering är det viktigt att ventilationen på vinden är god med bland annat 

friskluftsventiler och en luftspalt mellan isolering och snedtak. Detta är speciellt viktigt om 

det finns lite utrymme för isolering så att det efter tilläggsisolering skapas platsbrist på 

vinden, det blir svårt att röra sig. 

 

Som tidigare nämnt är det att rekommendera tilläggsisolering av samma material som redan 

finns i byggnaden. I det här fallet är det självklart organiskt material. Största skillnaden 

mellan organiskt och oorganiskt material är fuktupptag och fuktutdrivning. En kubikmeter 

organiskt material kan suga upp 50kg fukt medan samma siffra för oorganiskt är 0,25kg. 1m
3 

[12]
 

 

Tabell 11. Prisexempel isolermaterial [11] 

Material 

      

Mängd          Pris 

      

Träfiber 1m
3
 600 

Ecofiber 1m
3
 500 

Stenull 1m
3
 400 

Gullfiber 1m
3
 400 

      

    

Här är det valt att tilläggsisolera med 400mm träfiber eftersom det befintliga 

isoleringsmaterialet utgörs av sågspån och därmed är ett organiskt material.  

Tillverkarna Termoträ och Warmcell uppger att materialet sjunker ihop med 20 % ett år efter 

åtgärd, därför bör vi räkna på 625mm vid utförandet. 

Både Termoträ och Warmcell uppger att deras organiska fiberlösningar har ett lambda värde 

på 0.038 och kostar 150kr/m2. Detta används som prisreferens.[12] 

Tabell 11 visar prisexempel på isoleringsmaterial. 
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3.6.3 Montera in energiglas på befintliga fönsterbågar 

Ett bra alternativ till fönsterbyte att installera energiglas på de befintliga fönsterbågarna.  

 

Det finns tre stora fördelar med detta.  

 Undviker att måttbeställa specialgjorda fönster som ska passa resten av husets gamla 

karaktär. 

 Här användes de fönsterbågar som redan finns på huset och som faktiskt är i gott 

skick. 

 Kostnaden för montering av energiglas på befintliga bågar kostar en bråkdel av att 

byta ut hela fönstret. 

Det viktigaste med ett energiglas är att det sitter på insidan av fönstret. Energiglaset har i 

uppgift att återstråla den värme som försöker ta sig från insidan av huset och ut. [13] 

 
Bild 1. Invändigt energiglas. [11] 

3.6.4 Kontrollera skicket på tätningslister i fönster och dörrar 

Det är viktigt att tätningslisterna runt dörrar och fönster är i gott skick. Uppskattningsvis 

beräknas livslängden till ca 10-15 år och att det kan skilja 5-10 % på energibehovet med bra 

respektive dåliga tätningslister. 

Listerna bör vara av silikon för att klara vårt klimats stränga temperaturskiftningar. 
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3.6.5 Installera snålspolande munstycken i alla kranar i huset. 

Det är svårt att uppskatta den faktiska besparingen av att byta ut kranarna i huset till 

snålspolande. En generell uppfattning hos många tillverkare verkar vara 20-30% vilket låter 

rimligt. 

Att värma varmvatten är kostsamt och en normal dusch släpper igenom 18 liter per minut 

medan en snålspolande endast släpper igenom 10 liter. 

3.6.6 Utvärdera om det finns lönsamhet i att tilläggsisolera fasaden. 

Detta hus har en omodern lösning vad gäller väggens uppbyggnad och isolerande förmåga. 

Det är i de flesta fall för dyrt och krångligt att tilläggsisolera fasaden. Denna yttervägg med 

ett beräknat u-värde på 0,637 W/m
2 

K skulle med en tilläggsisolering med 150mm lösull nå 

en u-värdes nivå på cirka 0,23 W/m
2 

K. Kostnaderna för detta skulle dock inte vara 

försvarbara gent emot den energikostnad som sparas. Framförallt finns inte de ekonomiska 

resurserna i företaget. 

Problemet med att detta hus dessutom är K-märkt vilket leder till att en eventuell 

tilläggsisolering måste ske inomhus gör att det känns ännu mer ointressant eftersom 

boendeytan minskar – hyresintäkterna minskar. 

Fasadens skick är dessutom i gott skick och det bedöms inte att det finns något 

renoveringsbehov inom den närmsta framtiden talar också emot en tilläggsisolering. 
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4. Resultat 

Nedan redovisas de olika byggnadsdelarnas U-värden (värmegenomgångskoefficient) i tydlig 

tabellform var för sig för att sedan sammanställas och ge en tydlig bild av de olika 

transmissionsförlusterna som huset har.  

I tabell 9 ses en sammanställning och fördelning av de olika värmeförluster som beräknats. 

Här ingång transmissionsförluster, köldbryggor, styrd och ej styrd ventilation. Dessa värden 

används sedan för att beräkna byggnadens energianvändning QEnergi (kWh/år). 

Efter att QEnergi är beräknat syns tydligt hur byggnaden ligger till i förhållande till BBR:s krav 

på maximala tillåtna energianvändningen per kvadrat. Utifrån detta görs ett ställningstagande 

för vilka åtgärder som bör göras för att energieffektivisera byggnaden. 

 

 

4.1 U-värde - Värmegenomgångskoefficient för de olika byggnadsdelarna 

Här beräknas och sammanställs de olika byggnadsdelarnas U-värden för att sedan kunna 

utföra beräkningen av de totala transmissionsförlusterna för byggnaden. Detta är det första 

steget för att kunna gå vidare med uträkningen av Byggnadens energianvändning QEnergi. 

 

De värden som används i uträkningarna bygger på egna mätningar utförda på byggnaden och 

gäller främst kontrollräkning av ytor på golv och fönsterstorlekar. 

Byggnaden har källargrund som brukas till tvättstuga och hobbyrum, det är alltid en 

temperatur motsvarande resten av huset (20°C). 

A-temp: 1008m
2
 

Källararea: 12 x 28m = 336m
2 

Takhöjd är 2500mm på varje våningsplan. 

 

4.1.1 Vindsbjälklag 

Bjälklaget består av ett ej homogent skikt. Vid en tvärsnittsvisning ses både träbjälkar och 

sågspånsisolering i samma nivå vilket gör att det gemensamma R-värde som de båda 

materialen tillsammans skapar räknas ut. Det finns helt enkelt två vägar för värmen att färdas, 

därför utvärderas två fall. 

Består av 22mm spånskiva, 270mm c/c 1200 träbjälkar och 22mm innertak spånskiva. Se 

figur 2. 
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Figur 2. Bjälklagets uppbyggnad 

 

Här används U-värdesmetoden och Lambdametoden för beräkning av R vid skiktet 

sågspånisolering och träbalkar. Detta på grund av att skiktet i bjälklaget inte är homogent. 

 

En sammanställning av de olika byggnadskomponenternas värmemotstånd ses i tabell 3, där 

det totala värmemotståndet uppgår till 2,64 W/m
2
 K .[2] 

Fall 1 - Spånskiva/ Regel / spånskiva    (1.7) 

R = 0,157+1,928+0,157+0,17= 2,41 W/m
2
 K 

Fall 2 - Spånskiva/ sågspån / spånskiva 

R = 0,157+2,25+0,157+0,17= 2,73 W/m
2
 K 

 

RU= 1/ ( (0,0375/2,41)+(0,9625/2,734) )=2,72 W/m
2
 K 

λ–värdemetod:      

 

För varje skikt beräknar man ett sammanvägt λ-värde. Räkna fält 

för fält med formeln: 

 

λ 1 = 0,0375 x 0,14 + 0,9625 · 0,12= 0,13    (1.8) 

R =0,27/0,13=2,076 

 

R = 0,13+2,076+0,157+0,157+0,04=2,56 W/m
2
 K   (1.9)

  
 

 

Medelvärde: 

RT= (2,56+2,72) / 2 = 2,64 W/m
2
 K    (1.10) 

 

U= 1/ (2,64) = 0,379 W/m
2
 K    (1.7) 
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Tabell 3. Totalt värmeförbrukningstal för Vindsbjälklag 

Material Tjocklek (m) λ (W/m
2
 K) Värmemotstånd: 

      R=d/λ(W/m
2
 K) 

Spånskiva 0,022 0,14 0,157 

Spånskiva innertak 0,022 0,14 0,157 

Sågspån isolering 0,27 0,12 λ-metod vid bjälkar 

Träbjälkar 0,27 0,14 1,928 

Rsi 
 

0,13 0,13 

Rse   0,14 0,04 

R-totalt 
  

2,64 

 

 

4.1.2Källarbjälklag 

Golvet i källaren består av armerad betong, uppskattningsvis och vad som kan ses från 

ritningar och hur golvgjutning utfördes vid det aktuella årtalet cirka 100mm tjocklek. En 

sammanställning av de olika byggnadskomponenternas värmemotstånd ses i tabell 4, där det 

totala värmemotståndet uppgår till 1,007 W/m
2
 K 

Tabell 4. Totalt värmeförbrukningstal för källarbjälklag 

Material Tjocklek (m) λ (W/m2 K) Värmemotstånd: 

      R=d/λ(W/m
2
 K) 

Armerad 

betongplatta 
0,12 1,7 0,071 

Sågspån 0,08 0,12 0,667 

Rsi 
 

0,13 0,13 

Rse   0,14 0,14 

R-totalt 
  

1,007 

 

 

4.1.3 Källarvägg 

 

200mm gjuten betong i betongsuggor. 30mm puts. Obefintlig isolering. En sammanställning 

av de olika byggnadskomponenternas värmemotstånd ses i tabell 5 där det totala 

värmemotståndet uppgår till 0,418 W/m
2
 K 
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Tabell 5. Totalt värmeförbrukningstal för källarvägg 

Material Tjocklek (m) λ (W/m
2
 K) Värmemotstånd: 

      R=d/λ(W/m
2
 K) 

Puts 0,03 1 0,030 

Betong 0,2 1,7 0,118 

Rsi 
 

0,13 0,13 

Rse   0,14 0,14 

R-totalt 
  

0,418 

 

4.1.4 Yttervägg 

Består av bärande och värmeisolerande stomme av 70mm stående, spontade plankor. Utsidan 

är klädd med panel 12mm. Insidan är klädd med pappspänning och tapet på underliggande 

träpanel. Det spån som eventuellt infördes som isoleringsmaterial har med största sannolikhet 

fallit till botten och utgör ingen vidare isolerande påverkan. 

En sammanställning av de olika byggnadskomponenternas värmemotstånd ses i tabell 6, där 

det totala värmemotståndet uppgår till 1,595 W/m
2
 K 

Tabell 6. Totalt värmeförbrukningstal för yttervägg 

Material Tjocklek (m) λ (W/m
2
 K) Värmemotstånd: 

      R=d/λ(W/m
2
 K) 

Panel 0,012 0,14 0,086 

Spontade plankor 0,07 0,14 0,157 

Sågspån 0,12 0,12 1,000 

Träpanel+papp 0,014 0,17 0,082 

Rsi 
 

0,13 0,13 

Rse   0,14 0,14 

R-totalt 
  

1,595 

 

 

4.1.5 Fönster 

Huset är utrustat med standard 2-glas fönster med kopplad båge. U-värde uppskattas till 2.7 

W/m
2 

K efter att ha rådfrågat byggingenjör Arne Larsson på Peab samt läst i byggfysikboken. 

[1] 

 

4.1.6 Dörrar 

Huset är utrustat med kvalitetsytterdörr som är uppskattningsvis 15 år gammal. U-värde 

uppskattas till 2.2 W/m
2 
K efter att ha rådfrågat byggingenjör Arne Larsson på Peab samt läst 

i byggfysikboken.[1] 
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4.2 Korrigerade U-värden 

Beräkning av korrigerade u-värden utförs enligt ekvation 1.7.  

Detta är korrigerade värden av värmegenomgångskoefficienten för att få ut mer realistiska 

värden.[3] 

Formeln ser ut på följande vis: 

Ukorr= U + ∆Uf + ∆ Ug + ∆ Ur.[6]    (1.12) 

U= 1/Rtot 

∆ Ug (s.263, tabell 7.4, [1]) 

Vindsbjälklag 

Ukorr = 1/2,64 + 0 + 0,01 + 0 = 0,389 W/m
2 

K 

Källarbjälklag 

Ukorr = 1/1,007 + 0 + 0 + 0 = 0,993 W/m
2 
K 

Källarvägg 

Ukorr = 1/0,418 + 0 + 0 + 0 = 2,392 W/m
2 
K 

Yttervägg 

 

Ukorr = 1/1,595 + 0 + 0,01 + 0 = 0,637 W/m
2 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Sid30 (41) 

 

4.3 Resultat för beräkning av transmissionsförlusterna 

Nedan ses en sammanställning i tabell 7 av de olika transmissionsförlusterna som huset har. 

 

I diagrammet, figur 3, syns att det är fönster och en dåligt isolerad yttervägg som står för stora 

delar av de totala transmissionsförlusterna. 

 

Tabell 7. Resultat av beräkning - transmissionsförlusterna 

Byggnadskomp

onent 
U-värde Area (m

2
) U*A (W/K) Andel % 

          

Vindsbjälklag 0,389 336     130,70     12% 

Källarbjälklag 0,993 336     333,65     31% 

Yttervägg 0,637 360,4     229,57     21% 

Fönster 2,7 135     364,50     34% 

Dörrar 2,2 4,6     10,12     1% 

          

Totalt 6,92 1172      1069 
 

 

 

 

 
Figur 3. Procentuell fördelning - transmissionsförlusterna 

 

 

Vindsbjälklag

Källarbjälklag

Yttervägg

Fönster

Dörrar
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4.4 Resultat för beräkning av köldbryggor 

Konstruktionsritningar till detta hus existerar inte. Därför är det svårt att göra en bra uträkning 

för det specifika huset. Huset har inga balkonger, stora glaspartier eller svårisolerade hörn och 

brytningar i konstruktionen vilket minskar risken för stora köldbryggor. 

Husets köldbryggor uppskattas till 20% av de totala transmissionsförlusterna. Detta i samråd 

med konstruktörer hos PEAB som räknat tidigare räknat på liknande byggnader. På grund av 

dålig tillgänglighet till huset samt svåråtkomlighet för inspektion, valdes att i beräkningar 

hålla köldbryggorna till detta uppskattade värde med referens från liknande byggnad. 

I tidigare diagram och tabell visas att de totala transmissionsförlusterna i huset uppgår till 

1069 W/K vilket gör att köldbryggorna sätts till 213,8 W/K. 

20% anses vara ett rimligt antagande efter att ha läst och tagit del av liknande beräkningar 

från PEABs tidigare uppdrag på Moröhöjden i Skellefteå 2011. 

Referenshuset är byggt i samtid med mitt projekthus och har liknande anslutning mellan 

bjälklag och yttervägg. Fönsteranslutning samt infästning av balkong är utförda på samma sätt 

i de båda husen. [15] 

 

4.5 Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Umedel 

Beräkning av Umedel utförs enligt ekvation 1.6. 

Värden är hämtade från tabell 7 samt "Resultat för beräkning av köldbryggor". 

 

Umedel= ∑Ui
.
Ai +∑lk

.
ψk +∑χj / Aom    (1.11) 

Aom= 1172m2 

Umedel= 1069 + 213,8 / 1172 = 1,09W/m
2 
K 

Efter denna uträkning kan vi dra slutsatsen att detta hus inte klarar BBR:s krav för maximalt 

medelvärdesförbrukning för varken bostadshus (0,5 W/m
2 

K) eller lokaler (0,7 W/m
2 

K). 

 

4.5 Ventilationsförluster och läckage 

Enligt vattenfalls rapport "effekt- och energibehov" finns det två typer av 

ventilationsförluster.[8] 

Först har vi den okontrollerbara ventilationen som skapas av det oönskade luftflöde som letar 

sig in genom otätheter i klimatskalet. Det kostar pengar då den luft som kommer in är kall och 

värmesystemet måste värma upp den till samma temperatur som är i huset. 

Styrd ventilation är den luftväxling som skapas av det ventilationssystem som huset är 

utrustat med. Byggnaden ventileras genom att använd luft ersätts med ny frisk luft utifrån.[8] 
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Enligt Tillämpad byggnadsfysik används 0,53 oms/h som ett standard mått.[1] 

Beräkning av ventilationsförluster utförs enligt ekvation 1.4. 

 

Den styrda frånluftsventilationen: 

Qvent = qvent
.
 Atemp/1000 

.
 ρ

.
c (W/K)    (1.4)

    

Där 

ρluft = 1.2 kg/m3 cρ luft = 1000 J/kg K 

qvent,krav = 0.35 l/s,m2  

Atemp= 1008 m
2
  

 

Qv =0,35
.
1008/1000

.
1,2

.
1000 = 423,36 W/K 

 

Den ej kontrollerbara ventilationen via F-system: 

Qokont = qvent
.
 Atemp/1000 

.
 ρ

.
c (W/K)     

Där 

ρluft = 1.2 kg/m
3
 ρluft = 1000 J/kg K 

qvent,krav = 0.02  l/s,m2  

Atemp= 1008 m
2
  

 

Qv = 0,02
.
1008/1000

.
1,2

.
1000 = 24,19 W/K    (1.6) 

Luftläckage via otätheter antas vara mycket små. Endast luftläckage via luftventiler och 

uteluftsdon är betraktat. 

 

4.6 Resultat för beräkning av Värmeförlusterna 
Nedan i tabell 9 ses en sammanställning och fördelning av de olika värmeförluster som huset 

har. 

Transmissionsförlusterna som står för hela 68% av byggnadens totala värmeförluster. 

Ventilationen har en förhållandevis låg andel med tanke på att byggnaden inte är utrustad med 

ett modernt FTX-system. 
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Tabell 9. Resultat av beräkning - Värmeförlusterna 

Byggnadskomponent [W/K] Andel % 

      

Transmissionsförluster 1069 62% 

Köldbryggor 213,8 12% 

Styrd ventilation 423,4 24% 

Ej kontrollerbar ventilation 24,2 1% 

      

Totalt 1730 100% 

 

 

 

4.7 Resultat för beräkning av byggnadens energianvändning 

Byggnadens energianvändning QEnergi (kWh/år) beräknas med ekvationen 1.2. 

Antalet gradtimmar är hämtat från boken Tillämpad byggnadsfysik för Umeå.[1]  

QEnergi = Qt + Qv + Ql + Qtvv + Qdr,el + Qvå + Qtillskott  (1.2) 

Qt =  (1069+ 213,8) 
.
 133200

.
1/1000 = 170,86

.
10

3
 kWh 

Qv =  447,6 
.
 133200

.
 1/1000 = 59,6

.
10

3
 kWh 

Ql =  0,2
.
447,6 

.
 133200

.
 1/1000 =11,92 kWh 

Qtvv =   3000 
.
 4 = 12

.
10

3
kWh 

Qdr,el =   500 
.
 4 = 20 

.
10

3
 kWh 

Qvå =   Försumbart 

Qtillskott =   1000 
.
 4 = 4

.
10

3
 kWh 

 

QEnergi =  170,86 + 59,6 + 11,92 + 12 + 20 + 4 = 278
.
10

3
 kWh per år. 

 

4.8 Kravet för specifik energianvändning 

Vid nybyggnation är BBR:s krav på maximala tillåtna energianvändningen per kvadrat 

reglerat så att de inte får överstiga 130 kWh/m
2
 år. [9][10] 

Beräkning av specifik energianvändning utförs enligt ekvation 1.1. 
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I mitt fall blir beräkningen följande: 

Qspecifik energi= Qenergi / A-temp    (1.1) 

278
.
10

3
/1008 = 276 kWh/m

2
 år 

Här kan ses att husets standard är föråldrad vad gäller isolering och energieffektivitet. 

Energieffektivisering i form av tilläggsisolering eller andra åtgärder är i högsta grad 

nödvändiga och bör vidtas omedelbart. 

 

4.9 Resultat för energibesparande åtgärder 

I följande ordning var åtgärderna tänkt att utföras. 

 Investera i ett innegivarsystem som sammankopplas med fjärrvärmesystemet och 

automatiskt reglerar värmen i huset. 

 Tilläggsisolering av vinden med 400mm lösull eller liknande. 

 Montera in energiglas på befintliga fönsterbågar. 

 Kontrollera skicket på tätningslister i fönster och dörrar 

 Installera snålspolande munstycken i alla kranar i huset. 

 Utvärdera om det finns lönsamhet i att tilläggsisolera fasaden. 

 

4.9.1 Investera i ett innegivarsystem  

Investera i ett innegivarsystem som sammankopplas med fjärrvärmesystemet och automatiskt 

reglerar värmen i huset är det första och viktigaste som bör utföras för att sänka sina 

värmekostnader. 

Ett bra elektroniskt reglersystem kostar från cirka 10.000kr inklusive installation.[11] 

Installation bör utföras av certifierad återförsäljare och resulterar i en energibesparing på 10-

15% 

4.9.2 Tilläggsisolering av vinden med 400mm lösull 

Här vales att tilläggsisolera med 400mm träfiber eftersom det befintliga isoleringsmaterialet 

utgörs av sågspån och därmed är ett organiskt material. Tillverkarna Termoträ och Warmcell 

uppger att materialet sjunker ihop med 20 % ett år efter åtgärd, därför bör vi räkna på 625mm 

vid utförandet. 

Beräkning av reslutat för tilläggsisolering utförs enligt ekvation 1.7. 

Både Termoträ och Warmcell uppger att deras organiska fiberlösningar har ett lambda värde 

på 0.038 och kostar 150kr/m2. Detta används som prisreferens.[12] 
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Tabell 12. Resultat för tilläggsisolering av vinden med 400mm ull. 

Material 
Tjocklek 

(m) 
λ (W/m2 K) Värmemotstånd: 

      R=d/λ(W/m2 K) 

Spånskiva 0,022 0,14 0,157 

Spånskiva innertak 0,022 0,14 0,157 

Sågspån isolering 0,3 0,12 λ-metod vid bjälkar 

Träbjälkar 0,6 0,14 0,574 

Tilläggsisolering träfiber 0,4 0,038 10,53 

Rsi 
 

0,13 0,13 

Rse   0,14 0,14 

R-totalt 
  

11,68 

 

Tidigare: 

Ukorr = 1/1,158 + 0 + 0,01 + 0 = 0,87 W/m
2 

K   (1.12) 

Efter tilläggsisolering: 

Ukorr = 1/11,68 + 0 + 0,01 + 0 = 0,1 W/m
2 

K   (1.12) 

 

4.9.3 Montera in energiglas på befintliga fönsterbågar 

De befintliga fönstren i huset har ett uppskattat u-värde på 2.7 W/m
2 

K. Det finn supersnåla 

energifönster som har ett u-värde på endast 1,2 W/m
2 

K. Problemet med dessa supersnåla 

fönster är att det kan uppstå isbark på ytterglaset på grund av vår växlande yttertemperatur. 

Om hela fönsterbågarna ska bytas ut och sätta in nya energiglas uppgår kostnaden till 7-

10.000kr per fönster. 

För 135 m
2 

fönster kostar det 225.000kr vid installation av 4mm energiglas på befintlig båge 

och vid utbyte av hela bågen landar totalkostnaden på ca 900.000kr.[11] 

Eftersom en begränsad budget valts samt av den anledningen att de befintliga fönsterbågarna 

är i gott skick föreslås en installation av 4mm energiglas på insidan av de befintliga 

fönsterbågarna.  

Detta medför att u-värdet uppskattningsvis sänks från 2,7W/m
2 

K till 1,2W/m
2 

K [11] 

4.9.4 Kontrollera skicket på tätningslister i fönster och dörrar 

Uppskattningsvis beräknas att livslängden är ca 10-15 år och att det kan skilja 5-10 % på 

energibehovet med bra respektive dåliga tätningslister. 

Listerna bör vara av silikon för att klara vårt klimats stränga temperaturskiftningar. 
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4.9.5 Installera snålspolande munstycken i alla kranar i huset. 

Att värma varmvatten är kostsamt och en normal dusch släpper igenom 18 liter per minut 

medan en snålspolande endast släpper igenom 10 liter. Här sparas ca 45% 

 

4.10 Resultat av tilläggsisolering, fönsterrenovering samt kontroll av tätningslister.  
Tabell 13. Resultat av tilläggsisolering, fönsterrenovering samt kontroll av tätningslister. 

Byggnadskomponent U-värde Area (m2) U*A (W/K) Andel % 
          

Vindsbjälklag 0,389 336  31,92     4% 
Källarbjälklag 0,993 336  333,65     44% 
Yttervägg 0,637 360,4  229,57     30% 
Fönster 1,2 135  162,00     21% 
Dörrar 1,9 4,6  8,74     1% 
          

Totalt 5,12 1172 766 
 

Det tidigare totalt beräknade U-värdet för klimatskalet: 

6,92 W/m
2 

K 

Efter åtgärd: -65% 

5,12 W/m
2 

K 

4.11 Resultat för beräkning av värmeförlusterna 

Nedan ses en sammanställning av de olika värmeförluster som huset lider av efter åtgärderna 

som föreslogs på 4.9 vidtagits. 

Här visas att transmissionsförlusterna minskat från 1069 till 766 W/K, alltså hela 38% efter 

åtgärderna. 

Fönster och dörrar har förbättrats genom energiglas och nya tätningslister med 54%. 
 

 

Tabell 14. Resultat för beräkning av värmeförlusterna 

Byggnadskomponent [W/K] Andel % 

      

Transmissionsförluster 766 62% 

Köldbryggor 213,8 12% 

Styrd ventilation 423,4 24% 

Ej kontrollerbar ventilation 24,2 1% 

      

Totalt 1730 100% 
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4.12 Resultat för beräkning av byggnadens energianvändning efter åtgärder 

Byggnadens energianvändning QEnergi (kWh/år) beräknas med ekvationen 1.2. 

Antalet gradtimmar är hämtat från boken Tillämpad byggnadsfysik för Umeå.[1] 

QEnergi = Qt + Qv + Ql + Qtvv + Qdr,el + Qvå + Qtillskott   (1.2) 

Qt = 766+ 123,2 
.
 133200

.
1/1000 = 118,44 

.
10

3
 kWh 

Qv = 447,6 
.
 133200

.
 1/1000 = 59,6 

.
 10

3
 kWh 

Ql = 0,2
.
447,6 

.
 133200

.
 1/1000 =11,92 

.
 10

3
 kWh 

Qtvv =  2400 
.
 4 = 9,6

.
 10

3
 kWh 

Qdr,el =  500 
.
 4 = 20 

.
 10

3
 kWh 

Qvå =  Försumbart 

Qtillskott =  1000 
.
 4 = 4 

.
 10

3
 kWh 

QEnergi = 118,44 + 59,6 + 11,92 + 9,6 + 20 + 4 = 224
.
 10

3
 kWh per år. 

 

Energibehovet har sänkts från 278 till 224*10
3
 kWh per år vilket är en minskning med 21% 

eller 54
.
10^3 kWh per år. 

 

4.13 Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten Umedel efter åtgärd 

Beräkning av Umedel utförs genom ekvationen (1.11) 

Värden är hämtade från tabell 6 samt "Resultat för beräkning av köldbryggor". 

 

 

Umedel= ∑Ui
.
Ai +∑lk

.
ψk +∑χj / Aom    (1.11) 

Aom= 1172m2 

Umedel= 766 + 213,8 / 1172 = 0,836W/m
2 
K 

Efter denna uträkning dras slutsatsen att detta hus nu nästan klarar BBR:s krav för maximalt 

medelvärdesförbrukning för lokaler (0,7 W/m
2 

K). 

 

 



 Sid38 (41) 

 

4.14 A-temp före och efter åtgärd 

Beräkning av A-temp utförs genom ekvationen 1.1. 

A-Temp innan åtgärd: 

Qspecifik energi= Qenergi / Atemp    (1.1) 

278
.
 10

3
/1008 = 276kWh/m

2
 år 

A-Temp efter åtgärd: 

Qspecifik energi= Qenergi / Atemp 

224
.
 10

3
/1008 = 222 kWh/m

2
 år 
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5. Diskussion 

Efter att ha framfört förslag på energieffektiviserande åtgärder för det här huset, har jag 

genom beräkningar visat att de kommer att sänka energiförbrukningen med 21%. Detta får 

anses bra med tanke på den förhållandevis låga investeringen vad gäller både tid och pengar. 

Som tidigare nämnt är fastighetsägaren en privatperson som inte har alltför stora ekonomiska 

resurser att utföra mer betydande renoveringar. Därför känns det bra att med denna rapport 

kunna visa upp väldigt goda energibesparande åtgärder trots en begränsad budget. Budgeten 

är som sagt inte satt till ett visst antal kronor men tillsammans med fastighetsägaren 

beslutades att en fasadrenovering och installation av FTX-aggregat inte var aktuellt i nuläget. 

 

Idén med fönstren kommer från Leif Kumlins bok ”energibesparing för småhus”. Det är en 

mycket bra inspirationskälla där han tar upp en rad olika förslag till energibesparande åtgärder 

för småhus och flerfamiljshus beroende på boendesituation och plånbok. Han har 15 års 

erfarenhet när det gäller energibesparande åtgärder och delar med sig av knep och tips. 

 

Ordningsföljden för de energibesparande åtgärderna är också något jag lärt mig värdesätta och 

förstå. Det finns ingen anledning att byta till moderna fönster med lågt U-värde om inte 

värmeanläggningen justeras eller styrs via en inomhusgivare. 

 

I de flesta äldre hushåll installerar man nya, dyra fönster med lågt U-värde och det ända som 

händer är att inomhustemperaturen stiger med 2 grader. Skönt, men inte så särskilt god 

energibesparing! 

 

Något som jag kan sakna i rapporten är riktiga tester och mätningar där man tydligt ser 

resultatet av en energibesparande åtgärd. Detta har jag inte kunnat göra eftersom ekonomiska 

förutsättningar fanns för tillfället. 
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6. Slutsats 

Som man kan se på de förslag och uträkningar som gjorts under detta arbete kan man dra 

slutsatsen att det absolut är lönsamt att genomföra vissa energieffektiviserande åtgärder. 

Eftersom hyresvärden är en privatperson med begränsade ekonomiska resurser valdes att inte 

föreslå och räkna på större ingrepp som fasadbyte. Dessa ingrepp hade i så fall utgjorts av en 

tilläggsisolering av ytterväggen samt byte till ett modernt ventilationssystem, FTX-system. 

Medvetet tas det inte upp så mycket kring ekonomi i sifferform, hur mycket man spar i antal 

kronor, utan arbetet visar på en förbättring på den faktiska energiförbrukningen. Vissa 

kostnader är dock redovisade från de källor som ansetts vara trovärdiga och givande i 

sammanhanget, för att visa på kostnad kontra vinst samt vilka skillnader olika lösningar kan 

innebära i en ekonomisk aspekt. 

Vid tilläggsisoleringen av vindsbjälklaget har beräkningarna baserats på att man sprutar in 

400mm träfiber. Detta är en procedur som är vanlig vid energiåtgärder. Man kan utföra det 

själv, men många rekommenderar att anlita ett professionellt företag som utför detta. 

Efter tilläggsisoleringen sjönk U-värdet på klimatskalet från 7,4 W/m
2 

K till 4,8 W/m
2 

K, 

vilket är en förbättring med 65%. Detta får anses som väldigt bra med tanke på den 

förhållandevis låga investeringskostnaden. Anledningen till att det blir så stor effekt av denna 

tilläggsisolering beror på att huset är väldigt gammalt och dåligt isolerat. 

Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten var tidigare 1,16 W/m
2 

K och sjönk efter 

mina åtgärder ner till 0,83 W/m
2 

K. BBR:s krav för lokaler är 0,7 W/m
2 

K, vilket betyder att 

huset nu är nära den gränsen vilket gör att huset håller förhållandevis bra standard vad gäller 

energihushållning.  

Man måste komma ihåg att huset är byggt 1929 och bör inte jämföras med moderna hus med 

bättre isolerande förmåga och byggnadstekniska lösningar. 
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