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Sammanfattning 
Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt lönsam som möjligt 

för brukarna, samtidigt som den ska vara hållbar för samhället för att uppnå en minskad miljö- och 

klimatbelastning. I mitt examensarbete har jag på uppdrag av Skelleftebostäder undersökt en av 

deras flerbostadsfastigheter, Läkaren 1. Syftet har varit att studera möjliga energieffektivise-

ringsåtgärder så som byte av ventilationssystem samt vissa klimatskalsomfattande åtgärder 

(fönsterbyten och tilläggsisolering av vindbjälklag). Även livscykelkostnader för respektive åtgärd 

har beräknats för att ta reda på hur mycket respektive åtgärd kostar baserat på dess livslängd, 

jämfört med ifall ingen åtgärd skulle ha utförts.   

Arbetet har huvudsakligen bedrivits genom litteraturstudier och genom simuleringsprogrammet 

IDA ICE, där en modell av fastigheten har byggts upp efter gällande förutsättningar och energibe-

hov. Därefter har simuleringar genomförts för respektive energieffektiviseringsåtgärd och sedan 

jämförts med referenshuset.  

Resultaten visade att samtliga undersökta åtgärder skulle minska energianvändningen för fastig-

heten, främst byte av ventilationssystemet som skulle förbättra fastighetens energiprestanda med 

upp till 35 %. Lägst besparing ur energisynpunkt skulle tilläggsisolering av vindbjälklaget ge, som 

endast skulle förbättra energiprestandan med 4 %.  Av alla åtgärder och med hänsyn till deras livs-

längd, så var det däremot bara byte av fönster som visade sig vara ekonomisk lönsamt för den 

undersökta fastigheten. 
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Abstract 
Energy efficiency could be described as ”using less energy to provide the same service”.  There are 

many motivations to improve energy efficiency in buildings, for example financial cost savings to 

consumers and at the same time a reduction of the environmental and climate impact.  

In my thesis, I have on behalf of the real estate ”Skelleftebostäder” investigated one of their multi-

residential properties to study possible energy efficiency improvements, such as replacement of 

the ventilation system, new windows and insulation of the attic floor. Life cycle cost analyzes have 

also been calculated to analyze how much each action will cost based on its lifetime, compared to 

if no action would be done. 

The work has mainly been conducted through literature studies with the use of the simulation pro-

gram IDA ICE, where a model of the property has been constructed according to current condi-

tions and energy needs. Subsequently, the simulations carried out for each energy efficiency act 

have then been compared with a reference house. 

The results showed that all the investigated energy efficiency acts would reduce the property´s en-

ergy use mainly by changing the ventilation system (which would reduce the property's energy 

performance by up to 35 %). Minimum savings of energy would additional insulation of the attic 

floor give; It would only reduce the energy performance by 4%. Of all the investigated energy effi-

ciency acts and with regard to their life-length, it is however only new windows which turned out 

to be economical profitable for this building. 
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Nomenklatur 
 

𝑨𝒕𝒆𝒎𝒑: Den invändiga arean i fastigheten som värms till mer än 10 ℃. 

BBR: Boverkets byggregler. 

DeDu: Skelleftebostäders energistatistikprogram. 

Energiprestanda: Ett mått på hur väl en byggnad använder energi (s.3). 

F-vent:  Fläktstyrt frånluftsventilation (s.17). 

FTX-vent: Fläktstyrt från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning (s. 18). 

Graddagar: Graddagar används vid normalårskorrigering av uppmätt energi för värmning efter rå-

dande uteklimat, för att kunna jämföra olika år trots att utetemperaturen varierar (s. 11). 

IDA ICE: IDA Indoor Climate and Energy – ett simuleringsprogram som används för energiberäk-

ningar i byggnader. 

LCC: Livscykelkostnadsanalys, en beräkningsmetod för att analysera hur mycket en produkt eller 

åtgärd kostar baserat på hela dess ekonomiska livslängd (s. 5). 

OVK: Obligatorisk ventilationskontroll. 

SFP: Specifik fläkteffekt, förbrukningen av elektrisk energi som används till att transportera luft. 

Sveby: ”Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader”. Ett utvecklingsprogram som 

drivs av bygg- och fastighetsbranschen. 

U-värde: ”den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då 

skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av konstruktionen är en grad” 

𝜆-värde:  ”den värmemängd som per sekund passerar genom en m2 av ett material med en meters 

tjocklek då temperaturdifferensen är en grad” 
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1. Inledning 
Projektets bakgrund, syfte & mål samt avgränsningar presenteras nedan. 

 

1.1 Bakgrund 
Energieffektivisering handlar om att göra energianvändningen så ekonomiskt lönsam som möjligt 

för brukarna, samtidigt som den ska vara hållbar för samhället för att uppnå en minskad miljö- och 

klimatbelastning. Genom teknikutveckling och nya lösningar så som bränslesnåla bilar, lågenergi-

lampor och värmepumpar så uppnås energieffektivisering, medan energibesparing däremot syftar 

till att ändra en brukares beteende och levnadsvanor t.ex. genom samåkning och att släcka lampor 

som inte används.  

Genom nya lagar, forskning och utveckling går energieffektiviseringen framåt. Ofta räcker det inte 

enbart med ny teknik som leder till en minskad energianvändning, utan tekniken måste också vara 

lönsam att investera i då ekonomi ofta är den största drivkraften. 

Sverige har flera nationella mål gällande energieffektivisering. Ett av dessa mål är att vi till och 

med år 2020 ska ha minskat energianvändningen med 20 % jämfört med förhållandena år 2008 [1]. 

I förhållande till BNP mäts målet i tillförd energi och innefattar hela samhället. För att kunna 

uppnå detta mål krävs det bland annat insatser för att energieffektivisera de gamla flerbostadshu-

sen, vilket också kan gynna fastigheternas värde och förlänga deras brukstid. 

 

1.1.1 Skelleftebostäder 

Skelleftebostäder (Skebo) är Skellefteås största fastighetsbolag som äger och förvaltar ca 7000 lä-

genheter och lokaler. De arbetar ständigt med ett långsiktigt energieffektiviseringsarbete genom 

att försöka renovera och rusta upp byggnader, med målsättningen att minska på miljöbelast-

ningen och samtidigt spara på driftkostnader [2]. Skebo är även med i Skåneinitiativet, ett initiativ 

av SABO där anslutna bostadsföretag hade som målsättning att minska sin gemensamma energi-

användning med 20 % från år 2009 till och med år 2016. 

 

En av Skebos fastigheter som är i behov av energibesparande åtgärder består av tre äldre byggna-

der med totalt 103 lägenheter. De är byggda år 1954 och är belägna på Läkarvägen (fastigheten 

Läkaren 1). Fastigheten har idag en hög energianvändning med enbart frånluftsventilation, där 

fläktarna är av äldre modell och ingen värme återvinns i frånluften.  
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att studera möjliga energieffektiviseringar av Läkaren 1 samt vilka av dessa 

som är lämpliga att kombinera, för att reducera miljöpåverkan och samtidigt uppnå en bättre eko-

nomi. Läkaren 1 har idag en hög energianvändning; Fläktsystemet består av äldre frånluftsfläktar 

utan värmeåtervinning, fönsterna är gamla och isoleringen av vindbjälklaget är bristfällig. Genom 

att se över delar av fastighetens klimatskal och energisystem är förhoppningen att energianvänd-

ningen ska minskas. 

En energikartläggning över fastigheten kommer att göras, för att därefter jämföras och analyseras 

med olika förslag på energieffektiviseringsåtgärder. Resultaten av åtgärderna kommer att analyse-

ras och diskuteras både utifrån ett energiperspektiv samt ur ett ekonomiskt livscykelperspektiv för 

att se vilka eventuella fördelar en energieffektivisering kan ge på skikt. 

Energi- och ekonomiberäkningar och jämförelser kommer att göras på: 

 Till- och frånluftsventilation med återvinning (FTX) 

 Förvärmd FTX-ventilation; Luften förvärms av geoteknisk värme (bergvärme utan värmepump) 

och för den vidare till förvärmningsbatterier. 

  Byte av fönster 

 Tilläggsisolering av vindbjälklag med fuktberäkning 

 

1.3 Avgränsningar 
Projektet omfattar enbart jämförelser mellan de ovan nämnda energieffektiviseringsåtgärderna. 

Beräkningar på andra eventuellt tänkbara åtgärder kommer inte att göras, så som t.ex. installation 

av solpaneler eller isolering av ytterväggar.  Anledningen till att primära energikällor inte kommer 

att undersökas grundar sig i svårigheten att bedöma framtidens fjärrvärmepris och därmed upp-

kommer svårigheter kring att jämföra med andra energikällor på ett rättvist sätt.  

Anledningen till att beräkningar inte kommer att göras på tilläggsisolering av ytterväggar beror på 

problematiken kring isoleringens placering. Ifall isoleringen placeras inåt så måste lägenhetsytorna 

ändras, vilket inte är önskvärt. Ifall isoleringen istället placeras utåt så måste fasaden ändras, vilket 

inte heller är önskvärt eftersom fastighetens fasad redan är i gott skick. 
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2. Energianvändning i bostäder 
I följande kapitel presenteras först kortfattat information kring allmänna regler från Boverket gäl-

lande energi, samt grundläggande teori och fakta som ligger till grund för energiberäkningar i bo-

städer. 

 

2.1 Krav från BBR 
I Boverkets byggregler (BBR) återfinns föreskrifter och allmänna råd gällande byggnader t.ex. bo-

stadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, hälsa och miljö. I BBR ställs också generella krav gäl-

lande en byggnads energianvändning, som innebär ”den energimängd som vid normalt brukande 

behöver levereras till byggnaden under ett normalår”. Energimängden omfattar: Uppvärmning, 

komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Genom att dividera den årliga energimängden 

med antal m2 uppvärmd area (𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝) fås den specifika energianvändningen med enheten kWh/m2 

och år och kallas för en byggnads energiprestanda [3]. 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝är den invändiga arean för alla vånings-

plan i fastigheten som värms till mer än 10 ℃ [4]. Kravet på den specifika energianvändningen skil-

jer sig åt och är beroende av en rad faktorer: Var i landet byggnaden är placerad, typ av byggnad 

samt om den är eluppvärmd eller inte.  Hushållsenergi eller verksamhetsenergi räknas inte in i den 

specifika energianvändningen. BBR tar dock hänsyn till ”gratisvärme” från tappvarmvatten, hus-

hållsenergi, personnärvaro, sol m.m [3]. 

 

2.2 Energi- och effektbalanser 
Vid beräkning av energi i byggnader används energi- och effektbalanser enligt ekvation 1 och 2 [5], 

vilka visar på den mängd energi som måste tillföras en byggnad för att uppnå ett önskat inomhus-

klimat. 

 

En byggnads totala värmeförlust, �̇�𝑡𝑜𝑡: 

�̇�𝑡𝑜𝑡 =  �̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + �̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 + �̇�𝑜𝑣  [W]         (1) 

   

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 =  Transmissionsförluster [W] 

�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 = Ventilationsförluster [W] 

�̇�𝑜𝑣 = Ventilationsförluster på grund av ofrivillig ventilation [W] 

 

Total värmeförlustfaktor, 𝐹𝑡𝑜𝑡: 

𝐹𝑡𝑜𝑡 = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 + 𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙ (1 − 𝑛) + 𝐹𝑜𝑣 [kWh/graddag]        (2) 

 

𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = Specifik värmeförlustfaktor för transmission [kWh/graddag] 

𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 = Specifik värmeförlustfaktor för ventilation [kWh/graddag] 

n = Värmeväxlarens verkningsgrad 

𝐹𝑜𝑣 = Specifik värmeförlustfaktor för ofrivillig ventilation [kWh/graddag] 
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2.2.1 Transmissionsförluster 
Transmissionsförluster är den värme som läcker ut via en byggnads klimatskal. Ju tätare och bättre 

isolerad en byggnad är, desto mindre värme går till spillo genom väggar, fönster, tak och golv [6]. 

 

Transmissionsförlusterna beräknas enligt ekvation 3 [5]: 

�̇�𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠 = 𝑈𝑚 ∙ 𝐴𝑜𝑚 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) = 𝐹𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠  ∙ (𝑇𝑖𝑛 −  𝑇𝑢𝑡)  [W]      (3) 

 

𝑈𝑚= Den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten [W/m2∙K] 

𝐴𝑜𝑚 = Byggnadens omslutande area [𝑚2] 

𝑇𝑖𝑛 = Inomhustemperatur [℃] 

𝑇𝑢𝑡 = Utomhustemperatur [℃] 

 

2.2.2 Ventilationsförluster 
Ventilationsförluster är den värme som leds ut av ventilationssystemet. Genom att ta tillvara på 

värmen i frånluften kan dessa förluster kraftigt reduceras [6]. 

 

Ventilationsförluster då uteluften värms med värmeväxlare, beräknas enligt ekvation 4 [5]: 
�̇�𝑣𝑒𝑛𝑡 =  𝜌 ∙  𝑐𝑝 ∙ �̇� ∙ (1 − 𝑛 ) ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) =  𝐹𝑣𝑒𝑛𝑡 ∙  (1 − 𝑛 )  ∙  (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) [W]    (4) 

 
𝜌 = Luftens densitet, normalt 1,2 kg/m3  

𝑐𝑝 = Luftens värmekapacitet, normalt 1001 kJ/(kg∙ ℃) 

�̇� = Uteluftflöde [m3/s] 

𝑛 = Värmeväxlarens temperaturverkningsgrad [%/100] 

 
En byggnad har även ofrivillig ventilation, som uppkommer från vädring samt luftläckage i otät-
heter. Den ofrivilliga ventilationen bestäms av storleken på dessa otätheter, samt vilka drivkrafter 
som påverkar huset (skillnad i temperaturer, den fria höjden i huset, samt vindbelastning) [7]. 
 

Ventilationsförluster på grund av ofrivillig ventilation, beräknas enligt ekvation 5 [5]: 

 

�̇�𝑜𝑣 =  𝜌 ∙  𝑐𝑝 ∙ 𝑉𝑜𝑣
̇ ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡) = 𝐹𝑜𝑣 ∙ (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑢𝑡)  [W]       (5) 

 

�̇�𝑜𝑣 = Läckageflöde  [m3/s] 
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3. Livscykelkostnadsanalys - LCC 
Livscykelkostnadsanalys är en beräkningsmetod för att analysera hur mycket en produkt eller åt-

gärd kostar baserat på hela dess ekonomiska livslängd [8]. Metoden används främst vid långsiktiga 

lösningar, där resultatet förväntas bestå under årtionden. I renoveringssammanhang jämförs den 

besparingen som energieffektiviseringsåtgärderna förväntas ge mot investerings- och driftkostna-

derna ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

Vid en LCC enligt ekvation 6 [5], så summeras de framtida kostnaderna (omvandlat till dagens pen-

ningvärde) med grundinvesteringskostnaderna, därefter dras eventuella intäkter och restvärde 

bort. 

         

𝐿𝐶𝐶 = 𝐺 + 𝐾𝑁 − 𝐼𝑁 − 𝑅𝑁  [kr]          (6) 

 

𝐺 = Grundinvestering [kr] 

𝐾𝑁 = Nuvärdet för alla kostnader under livslängden [kr] 

𝐼𝑁 = Nuvärdet av intäkter under livslängden [kr] 

𝑅𝑁 = Nuvärdet av anläggningens restvärde [kr] 

 

Nusummefaktorn, enligt ekvation 7 och 8, talar om hur mycket en framtida utgift kostar i dagens 
penningvärde [5]: 

 

𝑓𝑛 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
            (7) 

𝑓𝑛 = 𝐾0 ∙ (1 + 𝑟)−𝑥            (8) 

 

𝑓𝑛 = Nusummefaktorn [dimensionslös] 

𝑟 = Kalkylränta [%/100] 

𝑛 = Ekonomisk livslängd [år] 

𝐾0 = Antal kronor åtgärden kostar om den skulle göras nu [kr] 

𝑥 = Antal år tills åtgärden genomförs [år] 
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4. Metodik 
Projektet har genomförts genom inläsning av litteratur, forskningsrapporter samt via rådfrågning 

av handledare och kurskamrater.  

De flesta energiberäkningarna har gjorts med simuleringsprogrammet IDA Indoor Climate and 

Energy (IDA ICE), men även via handberäkningar. I simuleringsprogrammet kan en modell för en 

byggnad konstrueras för att efterlikna den verkliga byggnaden så mycket som möjligt. Förutom 

byggnadens konstruktion och energisystem, så kan även interna laster så som personnärvaro, be-

lysning och apparater ställas in. Klimatdata för byggnadens ort finns också oftast att tillgå [9]. Vid 

beräkningar av energi- och effektbehov använder sig IDA ICE av ekvationerna 9-15. 

Energistatistik har hämtats från Skebos energiberäkningsprogram DeDu, med ingående data om 

fastighetens energianvändning gällande värme, vatten och el. Även genomförda energideklarat-

ioner från år 2007 har används som hjälpmedel, men uppgifter i dessa gällande specifik energian-

vändning har inte används pga. att energistatiken från DeDu anses vara mer tillförlitlig för denna 

fastighet enligt Skebo. 

Vid de ekonomiska kalkylerna har Microsoft Excel används för att underlätta beräkningarna. 

Plan- och fasadritningar över fastigheten, områdeskarta, byggnadsbeskrivning samt information 

kring lägenhetsbestånd har tillhandahållits av Skebo. 
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5. Referenshuset och indata i IDA ICE 
Fastigheten består av tre byggnader med en total 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 på 7655 m2 enligt energideklarationen från 

år 2007. Den ena byggnaden är belägen på Läkarvägen 2AB (1501 m2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝), den andra på 2CDEF 

(2725 m2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝) och den tredje på Norrhammargatan 1AB, 3AB och 5 (3429 m2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝).  Figur 1 vi-

sar en översiktbild över området och samtliga byggnader. Tillsammans ingår de alla inom fastig-

heten Läkaren 1. 

 

 

Figur 1, områdeskarta över Läkaren 1. 

 

Husen är byggda år 1954 och är tidstypiska lamellhus med fyra våningar, varav ett källarplan, med 

totalt sett 103 lägenheter. Husen har även en ouppvärmd vind där hyresgästernas förråd är be-

lägna. I källarplanen återfinns bland annat tvättstuga, garage, hobbyrum, skyddsrum, uthyrningslo-

kal, matkällare och panncentral. I Bilaga A hittas fasadritningar för de tre husen. 
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5.1 Konstruktion 
Inga fullständiga konstruktionsritningar för byggnaderna fanns att tillgå. Däremot fanns det en 

byggnadsbeskrivning med övergripande information kring fastighetens uppbyggnad. Husen är 

uppbyggda på en grund som består av 200 mm betong samt 200 mm grus. Även stommen är av 

betong och fasaderna består av 120 mm tegel och puts samt 300 mm lättbetongblock. Taket är ett 

sadeltak med betongtaktegel och vindbjälklaget är isolerat med 400 mm kutterspån. Fönster och 

dörrar är av 2-glas med träkarm. Figur 2 visar en bild över ett av husen inom Läkaren 1. 

 

 

Figur 2, Bild på huset som ligger på Norrhammargatan 1-5. 

 

Med hjälp av denna information och U-värdena som återfinns i kapitel 5.1.1 har modellen byggts 

upp i IDA ICE. Även boken ”Så byggdes husen 1880-2000” har varit behjälplig för att få en uppfatt-

ning om hur lamellhus byggdes under 50-talet [10]. 

 
5.1.1 U-värden 
U-värdet (värmegenomgångstalet) definieras som ”den värmemängd som per tidsenhet passerar 

genom en ytenhet av konstruktionen då skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av konstrukt-

ionen är en grad”. Det är det vanligaste måttet för att bedöma energieffektiviteten, ju lägre U-

värde desto högre är motståndet mot värmeöverföring. 

Värmekonduktiviteten 𝜆 definieras som ”den värmemängd som per sekund passerar genom en m2 

av ett material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en grad”. Ju lägre värdet är på 

𝜆, desto bättre isoleringsförmåga har materialet [11]. 

Värmegenomgångstalet för parallella skikt, med homogent 𝜆, beräknas enligt ekvation 9 [5]: 
 

𝑈 =  
1

𝑅𝑖𝑛+∑
d

λ
+𝑅𝑢𝑡

  [W/m2∙K]          (9) 
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𝑅𝑖𝑛 = Värmemotstånd för en väggs insida, 0,13 [(m2∙K)/W] 

𝑅𝑢𝑡 = Värmemotstånd för vägg- och takkonstruktioners ytterytor, 0,04 [(m2∙K)/W] 

d = Skiktets tjocklek [𝑚] 

𝜆 = Skiktets värmeledningstal [W/m∙K] 

 

Värmemotståndstalen fås genom standarden SS-EN ISO 6946 [12]. 

(För andra skikt: 𝑅𝑔𝑜𝑙𝑣,𝑖𝑛=0,17 utan golvvärme, 𝑅𝑔𝑜𝑙𝑣,𝑖𝑛=0,10 med golvvärme, 𝑅𝑡𝑎𝑘,𝑖𝑛=0,17) 

 

Värmeledningstalet för parallella skikt med icke-homogent 𝜆 (t.ex. för ett reglat isoleringsskikt) 

beräknas enligt 𝜆-värdesmetoden och U-värdesmetoden för att sedan ta ett medelvärde av de 

båda enligt ekvationerna 10-15 [5]. 

 

𝜆-värdesmetoden 

 λ1 =  p𝐴 ∙  λ𝐴1 + p𝐵 ∙  λ𝐵1 …  [W/m∙K]         (10) 
 

p𝐴 = Andelen av material A i skikt 1 [%/100] 

p𝐵 = Andelen av material B i skikt 1 [%/100] 

λ𝐴1 = Värmeledningstal för material A i skikt 1 [W/m∙K]  

λ𝐵1 = Värmeledningstal för material B i skikt 1 [W/m∙K]  

 

På motsvarande sätt beräknas  λ2, λ3 osv. 

 

Det totala värmemotståndet blir: 

 
1

𝑈 λ−metod
= 𝑅 λ−metod [(m2∙K)/W]          (11) 

 

U-värdesmetoden 

𝑈𝐴 =
1

1

𝛼𝑖𝑛
+

𝑑1
λ𝐴1

+
𝑑2

λ𝐴2
…+

1

𝛼𝑢𝑡

     [W/m2∙K]         (12) 

På motsvarande sätt beräknas 𝑈𝐵, 𝑈𝐶 𝑜𝑠𝑣. 

 

Det totala värmegenomgångstalet blir: 

𝑈𝑈−𝑚𝑒𝑡𝑜𝑑 =  𝑝𝐴 ∙ 𝑈𝐴 + 𝑝𝐵 ∙ 𝑈𝐵 …  [W/m2∙K]         (13) 
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Det totala värmemotståndet blir:  
1

𝑈 U−metod
= 𝑅 U−metod [(m2∙K)/W]         (14) 

 

Resulterande totalt värmemotstånd blir: 

𝑅𝑇 =
𝑅 λ−metod+𝑅 U−metod

2
  [(m2∙K)/W]         (15) 

 

På grund av bristfällig information kring byggnadernas konstruktion har genomsnittliga U-värden 

för flerbostadshus byggda före år 1960 använts vid vissa byggnadsdelar i modellen, se tabell 1. U-

värden på fönster har dock bestämts via samråd med Skebo och U-värde för vindbjälklaget har 

kunna beräknas i enlighet med ekvation 7-8, efter information från anställda om ingående bygg-

nadsdelar samt med hjälp av byggnadsbeskrivningen. Beräkning av U-värde och ingående material 

för vindbjälklaget presenteras senare i rapportens resultatdel 7.2.2 (tabell 8).  

 

Tabell 1, genomsnittliga U-värden [W/(m2∙K)] för flerbostadshusens klimatskal byggda -1960, ur en BETSI-undersökning år 2010 
av Boverket [13] (Gäller ej fönster och vindbjälklag). 

Byggnadsdel W/(m2∙K) 

Platta på mark/källargolv 0,36 

Ytterväggar 0,58 

Fönster 2,90 

Horisontellt vindsbjälklag 0,18 

Källarväggar under mark 0,89 

Källarväggar ovan mark 1,82 

Snedtak 0,46 

 

5.1.2 Köldbryggor 

En köldbrygga är ett avgränsat område där huset är bristfälligt isolerat vilket medför kalla ytor på 

insidan samt energiförluster. I värsta fall kan det även bildas kondens och mögel.  Köldbryggor 

finns oftast kring fönster, skarvar, mellan våningsplan, i ytterhörnen på hus, balkonginfästningar 

m.m. Med hjälp av en värmekamera kan man fotografera huset utanpå eller inuti för att kontrol-

lera en eventuell källa till värmeläckage, bra mätningar är även årstidsberoende [11, 14]. 

I detta fall så finns det inga mätningar på fastighetens köldbryggor, utan de har uppskattats i simu-

leringsprogrammet utifrån en skala på ”Inga, bra, typiska, dåliga, mycket dåliga”. Fastighetens 

köldbryggor uppskattades till något sämre än ”typiska” och värden på dessa framgår enligt tabell 

2. 
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Tabell 2, indata för värden på köldbryggor 1. 

Byggnadsdel Värmeförlust 

Yttervägg/inre platta 0,128 W/K/(m skarv) 

Yttervägg/innervägg 0,1184 W/K(m skarv) 

Yttervägg/yttervägg 0,1424 W/K(m skarv) 

Fönster 0,0456 W/K(m omkrets) 

Dörrar 0,0456 W/K(m omkrets) 

Tak/yttervägg 0,1992 W/K(m skarv) 

Yttre platta/yttervägg 0,2232 W/K(m skarv) 

Balkonggolv/yttervägg 0,512 W/K(m skarv) 

Yttre platta/innervägg 0,1184 W/K(m skarv) 

Tak/innervägg 0,1184 W/K(m skarv) 

 

5.2 Värmesystem 
Värmesystemet i de tre byggnaderna är kopplat till det kommunala fjärrvärmenätet och uppvärm-

ningen sker med vattenradiatorer belägna i varje lägenhet samt trapphus. Ur Skebos energiberäk-

ningsprogram DeDu har en graddagskorrigerad energirapport för värmeanvändningen hämtats, se 

Bilaga B. Graddagar används vid normalårskorrigering av uppmätt energi för värmning efter rå-

dande uteklimat, för att kunna jämföra olika år trots att utetemperaturen varierar. Utifrån rappor-

ten i Bilaga B så har medelvärdet för värmeanvändningen under de senaste tre åren (2013, 2014, 

2015) beräknats, vilket pekar på ett värmebehov på 1 144 354 kWh per år eller 149,9 kWh/m2. I 

dessa värden är även uppvärmning av tappvarmvatten inräknat. 

 

Inomhustemperaturen i lägenheterna under uppvärmningssäsong är det normerande värdet på 

21 °C i vistelsezon. Ingen kylning förekommer i fastigheten.  

 

5.3 Tappvarmvatten 
För fastigheten fanns det enbart värden på en total vattenanvändning att tillgå, dvs. för både kall- 

och varmvatten enligt Bilaga C. Undersökningar sammanställda av Sveby talar dock för ett stan-

dardvärde för varmvattenanvändning i svenska flerbostadshus som ligger på 18 m3 per person och 

år, vilket är det värde som använts vid simuleringarna [15]. Det finns även mätningar samman-

ställda av Energimyndigheten som talar för att 40 % av vattenanvändningen värms till varmvatten, 

vilket verkar stämma rätt bra överens med värdena på den totala vattenanvändningen och indata-

värdet som använts på 18m3 per person och år [16]. 

 

20 % av värmen från tappvarmvattnet räknas kunna komma en byggnad till godo [15]. 

 

                                                             
1 Data hämtat från IDA ICE. 
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5.4 Ventilation 
Byggnaderna har ett frånluftsventilationssystem med ett kontinuerligt flöde. Inga uppmätta luft-

flöden finns tillgängliga, inte heller i OVK-protokollet från år 2002. Luftflödet har därför bestämts 

utifrån gällande normer för bostadshus samt i samråd med Skebo. Minsta tillåtna luftflöde är en-

ligt BBR-krav 0,35 l/s per m2 golvarea och det är detta värde som använts vid simuleringarna [15]. 

 

Fläktverkningsgraden antas till 50 % och SFP-värdet till 1,25. SFP står för Specific Fan Power (speci-

fik fläkteffekt) och definieras som förbrukningen av elektrisk energi som används till att transpor-

tera luft. Dagens rekommendationer i nya BBR 2 för nybyggnationer med frånluftssystem är att 

SFP-värdet inte bör överskrida 0,6 vid dimensionerande flöde för att räknas som el-effektiva [17]. 

Då denna fläkt är av äldre modell och troligtvis räknas som ”mindre el-effektiv” har värdet 1,25 an-

tagits utifrån indikatorer hämtade från Miljösamverkan Sverige [18]. 

 

5.4.1 Luftläckage 
För byggnaderna har vinddriven infiltration med ett flöde på 0,8 l/s m2 (omgivande yta) vid en 

trycksättning på 50 Pa antagits, enligt gamla BBR-krav (I de nya reglerna ingår luftläckningen i 

energikravet) [15]. 

 

5.5 Klimatfil 
Då det inte fanns tillgänglig klimatdata att ladda ner för Skellefteå, så har den klimatfil som stäm-

mer bäst överens gentemot Skellefteå valts vid simuleringarna – Bjuröklubb (7,2 km ifrån) [19]. En-

ligt SMHI:s mätstationer är årsmedeltemperaturer 0,2 grader kallare i Bjuröklubb [20]. Denna lokala 

klimat- och väderdata i IDA ICE resulterar och tar hänsyn till temperaturvariationer och väderför-

hållanden såsom anliggande vind mot fasaden, fukthalt, solstrålning med mera [9]. 

 

Placeringen av husen har även orienterats i rätt väderstreck i simuleringsprogrammet. 

 

5.6 Personvärme 
I IDA ICE har aktivitetsnivån ställts in på 1 MET för varje person, vilket motsvarar 58,2 W/m2 kropp-

syta som en inaktiv (sittande) person antas släppa ut. 100 % av personvärmen beräknas kunna till-

godogöra byggnaden i form av intern värme. Enligt undersökningar sammanställda av Sveby upp-

skattas närvarotiden för boende till 14 timmar per dygn [15]. För att efterlikna detta har närvaroti-

den i programmet ställts in efter ”House living” (Ute 08-15, halvt ute 15-17; hemma hela helgen). 

Uppgifter kring hur många personer som befinner sig i huset har beräknats genom information 

gällande lägenhetsbestånd från Skebo, samt standardvärden från Sveby kring genomsnittligt antal 

boende per lägenhet. Detta presenteras i tabell 3. 
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Tabell 3, lägenhetsbeståndet i alla tre byggnader samt genomsnittligt antal boende utifrån typ av lägenhet. [15] 

Typ av lägenhet Antal lägenheter Antal boende/lägenhet 

1 rok 36 1,42 

2 rok 36 1,63 

3 rok 22 2,18 

4 rok 5 2,79 

5 rok 4 3,51 

 

Beräkningar utifrån ovanstående tabell ger totalt 185,7 stycken boende baserat på hela fastig-

heten. Fördelningen av de boende i de tre byggnaderna ser ut som följande: 37,18 personer bor på 

Läkarvägen 2AB, 65,44 personer bor på Läkarvägen 2CDEF och 83,13 personer bor på Norrham-

margatan 1AB, 3AB och 5.  

 

5.7 Hushållsel 
Även om inte själva hushållselen ingår i byggnadens specifika energianvändning, så är det en viktig 

post att ta hänsyn till vid energiberäkningar då den tillför byggnaden ”gratisvärme” som leder till 

minskad uppvärmning och därmed köpt energi. Uppemot 70 % av hushållselanvändningen beräk-

nas kunna komma en byggnad till godo i form av värme och detta har även ställts in i IDA ICE.  

Enligt energistatistikundersökningar sammanställda av Sveby har följande standardvärden an-

vänds för beräkning av hyresgästernas användning av hushållsel [15]: 

2 000 kWh per hushåll + 800 kWh per person och år. 

Enligt tabell 4 beräknas hyresgästernas hushållselanvändning under ett år uppgå till totalt 354 600 

kWh, varav 21 % utgörs av belysning och resterande 79 % av apparater och övrig elanvändning. 

Hushållselen har även ställts in efter ”House lightning” (Påslaget 06-08, 15-23 varje dag) för att för-

dela den interna lasten under dygnets timmar. 

 

Tabell 4, total hushållselanvändning användning för fastigheten, samt den procentuella fördelningen mellan belysning och appa-
rater/övrig elanvändning. 

Hushållselanvändning [kWh] [kWh/m2] 

Totalt 354 600 46,32 

Belysning (21 % ) 74 466 9,73 

Apparater m.m. (79 %) 280 134 36,59 

 
5.8 Fastighetsel 
I en byggnads fastighetsel, även kallad driftel ingår el för att upprätthålla byggnaders funktioner 

t.ex. cirkulationspumpar, fläktar och belysning i allmänna utrymmen [15]. 

Enligt Skebos energiberäkningsprogram DeDu står fastighetselen (tidskorrigerad) för 97 420 kWh 

per år.  Se Bilaga D för en detaljerad rapport fördelat över årets månader. 
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Utifrån detta värde så har fastighetselen fördelats över de tre byggnaderna i tre kategorier; ”HVAC 

aux, belysning och apparater”. HVAC auxillary omfattar den el som går åt till fläktar, pumpar, 

elektriska värmare m.m.  Förutom el till bland annat tvättstuga så består en stor del av posten ”ap-

parater” i detta fall också av motorvärmare som är belägna utomhus och därför inte tillför någon 

intern värme till själva byggnaderna. Det finns dock även motorvärmare och garage som är be-

lägna inne i husets källare, så därför uppskattas (utifrån fördelningen av motorvärmare inne re-

spektive utanför fastigheten) att endast 20 % av fastighetselen från apparater ska komma byggna-

den till godo, jämfört med Svebys rekommenderade värde på 70 %. Belysningens internvärme är 

satt till 70 % [15]. Även för fastighetselen har schemat ”house lightning” ställts in. 

 

5.9 Genomförande av simulering 
Simuleringen av huset baserades på en årlig energianvändning utifrån tidigare beskrivna indata. 

Figur 3 visar den slutliga uppbyggnaden av fastigheten Läkaren 1 i IDA ICE. Vid uppbyggnaden av 

modellen har olika zoner tillämpats för att kunna bygga upp modellen så verklighetstroget som 

möjligt.  I varje zon har specifika inställningar gjorts gällande bland annat konstruktion, tempera-

tur, interna laster och ventilation. Då husen totalt sett består av 103 lägenheter, så har det inte 

varit möjligt rent tidsmässigt att göra en zon för varje lägenhet. Zonerna baseras däremot på varje 

våningsplan och fördelningen av de interna lasterna har därmed skett våningsvis och beroende på 

vad för typ av utrymme det rör sig om.  

 

Figur 3, uppbyggnad av simuleringsmodellen i IDA ICE och överblick över alla tre byggnader inom fastigheten Läkaren 1. 
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6. Energieffektiviseringsåtgärder 
I följande kapitel presenteras och diskuteras de undersökta energieffektiviseringsåtgärderna för 

fastigheten. Åtgärderna är baserade på önskemål från Skebo och fokuserar främst till att förbättra 

klimatskärmen och ventilationssystemet. 

 

6.1 Fönsterbyten 
Närmare 30 % av värmeförlusterna genom byggnader sker genom fönstren [21]. Totalt beräknas 

fastighetens fönster uppgå till 200 m2 och utgör 7,7 % av byggnadernas klimatskal 2. 

Fastighetens fönster består av gamla 2-glas fönster med ett högt U-värde som ligger på 2.9 

W/(m2∙K). Dagens fönster har ofta mycket lägre U-värden; för ett normalt standard 3-glas fönster 

ligger U-värdet på ca 1.9 W/(m2∙K), men det finns även fönster med betydligt lägre U-värden än så 

[5]. 

 

För att få en uppfattning om hur stor energibesparing ett fönsterbyte kan ge så har byggnaderna 

simulerats i IDA ICE med två olika sorters fönster. 

Det ena fönstret är ett vanligt 3-glas fönster med ett U-värde på 1.9 W/(m2∙K) och det andra fönst-

ret är ett energieffektivt fönster med ett U-värde på 1.0 W/(m2∙K). Det energieffektiva fönstret be-

står av tre glasrutor med ett lågemissionsskikt på en ruta och är även fylld med 12 mm argon. Lå-

gemissionsskiktets uppgift är att förändra glasets strålningsegenskaper så att värmeförlusterna 

minskar, medan ädelgasen har en isolerande förmåga som därmed också minskar värmeförlus-

terna [22].  

Det finns även fönster med lägre U-värde än 1.0 W/(m2∙K), men orsaken varför inte dessa fönster 

valts är för att de kan ge rimfrost på utsidan vid viss väderlek vilket gör att fönstret förlorar dess 

syfte dvs. man ser inte ut 3. 

 

                                                             
2 Data hämtat från IDA ICE. 
3 Patrik Sundberg teknisk chef Skebo, e-post 5 april 2016 
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6.2 Tilläggsisolering av vindbjälklag 
Genom att tilläggsisolera vindbjälklaget kan energibesparingar uppnås, då det är en relativ billig 

och enkel åtgärd om rätt förutsättningar finns. En nackdel i det här fallet är dock att hyresgäster-

nas förråd är belägna på vinden, så om en eventuell tilläggsisolering av vindbjälklaget blir aktuell 

så kommer dessa att behöva flyttas vilket medför extrakostnader. 

Isoleringen som idag återfinns i vindbjälklaget består av 400 mm kutterspån, vilket motsvarar un-

gefär 200 mm mineralull [23]. Mineralull är den idag mest förekommande isoleringen på grund av 

dess goda isoleringsförmåga samt andra viktiga egenskaper (brinner inte, ruttnar inte, absorberar 

inte, sjunker inte ihop).  Så länge kutterspånen är torra och inte visar spår av fuktskador så kan den 

ligga kvar under den nya isoleringen med mineralull. Kutterspånen har nämligen en fuktbuffrande 

förmåga (dvs. kutterspån kan ta upp, fördela och ge ifrån sig fukt), så tar man bort dessa måste 

man täta med plast under mineralullen [24]. Energimyndigheten rekommenderar 40-50 cm isolering 

på vinden [23]. Då arbetet utgör en stor del av kostnaden, så har en simulering för 30 cm gjorts för 

att uppnå det högsta rekommenderade värdet på vindisoleringens tjocklek (baserat på att 40 cm 

kutterspån motsvarar 20 cm mineralull).  

 

6.2.1 Tilläggsisolering ur fuktsynpunkt 
Tilläggsisolering har i många fall lett till fuktproblem, ofta på grund av att bjälklaget inte har tätats 

ordentligt. Innan en utförd tilläggsisolering så är vindsutrymmet relativt varmt tack vare ett värme-

flöde inifrån, men efter en tilläggsisolering blir vinden kallare och luftfuktigheten högre, vilket 

medför risk för kondensation. Därför är det också viktigt att se till att vindsutrymmet är bra venti-

lerat efter en eventuell tilläggsisolering, om öppningar finns vid takfoten bör man vara uppmärk-

sam på att dessa inte täpps igen [23, 24]. 

Fuktberäkningar har gjorts för att få en uppfattning om eventuella risker för fuktproblem vid en 

eventuell tilläggsisolering.  

Beräkningarna har gjorts enligt nedanstående temperatur- och ånghaltsekvationer (ekvation 16-

20) [5] och är baserade på att kutterspånen helt har ersatts med 500 mm mineralull samt med en 

skyddande plast under. 

 

Ånghalten, 𝑣, beräknas enligt ekvation 16 [5] och beskriver hur stor mängd vattenånga luften inne-

håller: 

𝑣 =
𝑣𝑠

𝜙
  [g/m3]            (16) 

𝜙 = Relativ fuktighet [%/100] 

𝑣𝑠 = Mättnadsånghalt [g/m3] (Mättnadsånghalten är den maximala ånghalten där luften inte kan 

innehålla mer än en viss mängd vattenånga vid en viss temperatur [12].) 

 

Ånghalten inne, 𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒, fås genom att addera 𝑣𝑢𝑡𝑒 med det rådande fukttillskottet inomhus, 𝑣𝐹𝑇, en-

ligt ekvation 17 [5]: 

𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒 =  𝑣𝑢𝑡𝑒 + 𝑣𝐹𝑇             (17) 
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Ånggenomgångsmotståndet, Z, definieras som ett motstånd mot transporten av ånga och beräk-

nas enligt ekvation 18 [5]:   

𝑍 =  
𝑑

𝛿
 [s/m]            (18) 

𝑑 = Skiktets tjocklek [𝑚] 

𝛿 = Ånggenomsläpplighetskoefficient [m2/s] 

 

Slutligen beräknas temperatur och ånghalt i önskat skikt enigt ekvation 19 och 20 [5]: 

∆𝑇𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 =  𝑇𝑢𝑡𝑒 −
∆𝑅𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡∙(𝑇𝑢𝑡𝑒−𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒)

𝑅𝑡𝑜𝑡
 [℃]         (19) 

𝑅𝑡𝑜𝑡 = Skiktens totala värmemotstånd [(m2∙K)/W] 

 

∆𝑣𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 =  𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒 −
∆𝑍𝑠𝑘𝑖𝑘𝑡 ∙(𝑣𝑖𝑛𝑛𝑒−𝑣𝑢𝑡𝑒)

𝑍𝑡𝑜𝑡
  [g/m3]        (20) 

𝑍𝑡𝑜𝑡 = Skiktens totala ånggenomgångsmotstånd  [s/m]  

Utifrån ett beräknat värde på den relativa fuktigheten i de olika skikten enligt ovanstående ekvat-

ioner, kan riskvärdena för mögel- och rötangrepp i trämaterial avläsas i tabell 5. 
 

Tabell 5, risk för mögel- och rötangrepp baserat på den relativa fuktigheten [11]. 

 Ingen risk Liten/måttlig risk Stor risk 

Röta    

RF [%] <75 75-95 >95 

    

Mögel    

RF [%] <70 70-85 >85 
 

Man bör dock ha i åtanke att det är i princip omöjligt att ange några generella kritiska fukttillstånd 

för mögel-och rötangrepp då det är så många andra faktorer förutom fukttillståndet som inverkar 

t.ex. temperatur, lufthastighet, ljus och varaktighet [11]. 

 

6.3 Byte av ventilationssystem 

Eleffektiviteten för äldre frånluftssystem är ofta låg och saknar värmeåtervinning, så även för den 

undersökta fastigheten. Det är inte heller ovanligt att systemet ger upphov till dragproblem. Syste-

met bygger på att luften sugs ut ur bostaden med hjälp av fläktar och kommer in genom ventilat-

ion vädringsfönster [25]. 

Genom att se över ventilationssystemet och ta till vara på värmen i frånluften borde en stor 

mängd energi kunna sparas. Nedan presenteras två olika alternativ på åtgärdsförslag för fastighet-

ens ventilationssystem.  
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6.3.1 Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning (FTX) 

Ett FTX-system är ett fläktstyrt till -och frånluftssystem med värmeåtervinning, som även kallas för 

balanserad ventilation. Ett byte av F-ventilationen mot ett FTX-system skulle innebära energibe-

sparingar, men kräver dock indragning av tilluftskanaler. I kanalerna transporteras använd luft bort 

medan ny och frisk luft tillförs. Innan den gamla och redan uppvärmda luften skickas ut, så passe-

rar den en värmeväxlare som tar till vara på energin för att kunna använda den till att värma den 

kalla inkommande luften, se figur 4 för princip. Även ur komfortsynpunkt är ett FTX-system en för-

del, då luftomväxlingen blir god och risken för kallras är minimal [26]. 

 

Figur 4, princip för ett hus med FTX-system. 

 

Vid simuleringen har ett kontinuerligt luftflöde på 0,35 l/s m2 behållits. Fläktverkningsgraden har 

däremot höjts till 0,6 att jämföra med 0,5 som användes vid simuleringen av referenshuset med 

det gamla F-systemet. Värmeväxlingsverkningsgraden ligger idag ofta kring 75-85 % [27], för mo-

dellen har en verkningsgrad på 80 % använts. 

SFP-värdet har i enlighet med nya BBR 2:s rekommendationer satts till 2 kW/(m3/s) för att effekt-

behovet ska begränsas och energin användas effektivt [28]. I modellen har även kylningen tagits 

bort då den inte behövs i detta fall, medan eftervärmare har behållits för att uppnå önskad tempe-

ratur.  
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6.3.2 FTX-ventilation med förvärmd luft 

Våren 2012 lanserades en ny typ av FTX-system av HSB, som kallas ”HSB FTX”.  Principen är den-

samma som för ett vanligt FTX-system som finns beskrivet i kapitel 6.3.1, men med skillnaden att 

värmebatteriet som vanligen sitter efter värmeväxlaren är flyttat så att det nu istället sitter före 

aggregatet, se figur 5. Med hjälp av geoenergi ur borrhålsvatten så förvärms uteluften med 5-10 

grader innan den når värmeväxlaren.  

 

 

Figur 5, Principskiss över HSB-FTX med förvärmd luft via bergvärme vid en utomhustemperatur på - 15°C 

 

Det som händer när man har bra verkningsgrad i ett vanligt FTX-system är att det finns ett behov 

av avfrostning för värmeväxlaren. Detta beror på att när avluftstemperaturen närmar sig 0 grader 

och att det finns uppfuktning av frånluft i byggnaden, som kan kondensera och frysa i värmeväxla-

ren. Om utetemperaturen istället kan hållas uppe, som vid HSB FTX, så kan värmeväxlaren gå för 

fullt utan risk för frysning. 

Den första installationen som beprövats är gjord på ett flerbostadshus (9000 m2 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝) i Nacka [29], 

där energianvändningen är beräknad att minska med 8 kWh/m2 år jämfört med ett vanligt FTX-

system. Utifrån att Skellefteå har ett kallare utomhusklimat så blir nyttan av förvärmningen större, 

därför har en energibesparing på uppvärmningsbehovet antagits till 12 kWh/m2 vid beräkningarna 
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för Läkaren 1, dvs. en minskning med 30 %. Vid installationen i Nacka har man borrat sex stycken 

borrhål a 165 meter. Faktorer som påverkar borrdjupet är hur långt ner det är till berg samt hur 

stort energibehov som finns. Själva jorddjupet till fast berg varierar allt mellan 0 till 50 meter, 

varav medelvärdet i Sverige ligger på 11 meter. Vid borrning för Läkaren 1 har samma antal och 

djup på hålen antagits som för det beprövade huset i Nacka. Läkaren 1 har en mindre 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝, men 

samtidigt finns det ett större effektbehov på grund av klimatet.  

 

Belastningen på borrhålen är inte heller kontinuerlig som vid en värmepumpinstallation, utan upp-

står endast när det är minusgrader och återladdas varma sommardagar [29, 30]. 

 

6.4 Kombination av energieffektiviseringsåtgärder 
Ytterligare ett energieffektiviseringsalternativ för fastigheten är kombinationer av några av de 

ovanstående presenterade åtgärderna. Genom simuleringar kombineras alternativ för att se hur 

de påverkar varandra och vad som ger störst utslag, dvs. om det är mer lönsamt att utföra flera 

åtgärder samtidigt än vad det skulle vara att utföra åtgärderna var för sig. 

 

Kombinationer som undersökts är följande: 

 Tilläggsisolering av vindbjälklag med 30 cm mineralull samt fönsterbyte med U-värde 1.0 

W/(m2∙K). 

 Installation av ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning samt tilläggsisolering av 

vindbjälklag med 30 cm mineralull. 

 Installation av ett från- och tilluftssystem med återvinning, fönsterbyte med U-värde 1.0 

W/(m2∙K) samt tilläggsisolering av vindbjälklag med 30 cm mineralull. 
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7. Resultat 
I resultatdelen presenteras först resultatet för energianvändningen av simuleringen för själva refe-

renshuset i kapitel 7.1, därefter resultaten för de olika energieffektiviseringsåtgärderna. Kapitlet 

avslutas med LCC-kalkyler för respektive åtgärd, för att undersöka huruvida en energieffektivise-

ring även är ekonomiskt sett lönsam. 

 
7.1 Simulering av referenshuset 
I tabell 6 visas den allra första simuleringen – simuleringen av referenshuset. Energiprestandan för 

referenshuset blev 162,37 kWh/m2 att jämföra med den verkliga som enligt data hämtat från Ske-

bos energiberäkningsprogram låg på 162,22 kWh/m2. Felmarginalen utifrån fastighetens verkliga 

energianvändning är alltså 0,15 kWh/m2. 

 

Tabell 6, simuleringsresultat av referenshuset att jämföra med den kända verkliga energianvändningen med energistatistik  
hämtat från DeDu. 

Energikälla     Verklig energianv. Referenshusets energianv. 

 [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] 

     

Fjärrvärme 1 144 364 149,49 1 145 509 149,64 

Uppvärmning - - 95 0762 124,20 

Varmvatten - - 194 747 25,44 

     

Fastighetsel 97 420 12,73 97 427 12,73 

HVAC aux - - 36 385 4,75 

     

Totalt (Energiprestanda) 1 241 784 162,22 1 242 936 162,37 

     

Hushållsel - - 354 426 46,30 

Belysning - - 74 417 9,72 

Apparater - - 2 800 09 36,58 

     

 

Referenshusets hushållsel presenteras som en egen post för sig i tabellen, med anledning av att 

den inte ingår i fastighetens energiprestanda, utan det är något som hyresgästerna själva står för. 

Av samma anledning kommer hushållselen fortsättningsvis inte att presenteras i resultattabel-

lerna. 
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7.2 Energieffektiviseringsåtgärder 
Simuleringsresultaten för de olika energieffektiviseringsåtgärderna presenteras nedan. 

 

7.2.1 Fönsterbyten 
Ifall ett byte av fönster med U-värde 1.9 W/(m2∙K) blir aktuellt skulle det årliga uppvärmningsbeho-

vet sjunka från 124,2 till 115,8  kWh/m2, dvs. en minskning med 8,4 kWh/m2. Detta innebär en 

procentuell förbättring av fastighetens energiprestanda med drygt fem procent. Ifall energieffek-

tiva fönster med ännu bättre U-värde väljs (U=1.0 W/(m2∙K)), skulle det årliga uppvärmningsbeho-

vet förbättras med 14,6 kWh/m2 och fastighetens energiprestanda med nio procent. Den samman-

ställda energianvändningen presenteras i tabell 7. 

 

Tabell 7, referenshusets energianvändning med 2-glas fönster U=2.9 W/(m2∙K), att jämföra med energianvändningen för fastig-

heten med fönster som har U-värde 1.9 respektive 1.0 W/(m2∙K).  

Energikälla Referenshusets 
energianv. 

Energianv. med 
3-glas fönster U=1.9 

Energianv. med 
3-glas fönster U=1.0 

 [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] 

       

Fjärrvärme 1 145 509 149,64 1 080 415 141,14 1 033 624 135,03 

Uppvärmning 950 762 124,20 885 668 115,70 838 877 109,59 

Varmvatten 194 747 25,44 194 747 25,44 194 747 25,44 

       

Fastighetsel 97 427 12,73 97 434 12,73 97 434 12,73 

HVAC aux 36 385 4,75 36 385 4,75 36 385 4,75 

       

Totalt (Energi-
prestanda) 

1 242 936 162,37 1 177 849 153,87 1 131 058 147,75 
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7.2.2 Tilläggsisolering av vindbjälklag 
Genom att behålla kutterspånen och tilläggsisolera med 30 cm mineralull så har U-värdet för 

vindbjälklaget minskat från 0,1841 till 0,0727 W/(m2∙K), se tabell 8. Beräkning av U-värden har 

skett enligt ekvation 9. 
 

Tabell 8, ingående material samt beräknade U-värden för Läkaren 1 innan och efter tilläggsisolering av vindbjälklaget med 30 cm 
mineralull. 

Material Innan tilläggsisolering av vind Efter tilläggsisolering av vind 

 d [m] λ [W/m∙K] d [m] λ [W/m∙K] 
     
Betongplatta 0,20 1,70 0,20 1,700 
Kutterspån 0,40 0,08 0,40 0,080 
Mineralull - - 0,30 0,036 
Trägolv 0,02 0,14 0,02 0,140 
     
𝐔𝐭𝐨𝐭 0,1841 W/(m2∙K) 0,0727 W/(m2∙K) 

 

I tabell 9 presenteras fastighetens energianvändning före och efter tilläggsisolering av vindbjälkla-

get. Den ökade isoleringen har lett till att uppvärmningsbehovet har minskat från 124,2 kWh/m2 

till 119,3 kWh/m2, dvs. en energibesparing på drygt 5 kWh/m2 och år. Procentuellt sett så har upp-

värmningsbehovet minskat med nästan fyra procent. 

 

Tabell 9, den årliga energianvändningen för Läkaren 1 före och efter tilläggsisolering av 30 cm mineralull. 

Energikälla Referenshusets energianv. 
Energianv. efter tilläggsisolering 

av vind 

 [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] 

     

Fjärrvärme 1 145 509 149,64 1 108 121 144,76 

Uppvärmning 950 762 124,20 913 374 119,30 

Varmvatten 194 747 25,44 194 747 25,44 

     

Fastighetsel 97 427 12,73 97 437 12,73 

HVAC aux 36 385 4,75 36 385 4,75 

     

Totalt (Energiprestanda) 1 242 936 162,37 1 205 558 157,49 
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7.2.2.1 Fuktberäkning av vindbjälklaget efter tilläggsisolering 

Fuktberäkningar för de olika skikten i vindbjälklaget har gjorts baserat på temperatur- och ånghalt-

sekvationer (ekvation 16-20) för olika utomhustemperaturer under året. Beräkningarna är base-

rade på att kutterspånen helt har ersatts med 500 mm mineralull med en skyddande plast under 

som fuktspärr. Inomhustemperaturen har bestämts till 21℃ och fukttillskottet till 4 g/m3, vilket lig-

ger inom ett normalt intervall för bostäder 
[11]. Information om de ingående skiktens egenskaper 

finns i Bilaga E. 

I tabell 10 redovisas resultaten av beräkningarna och den relativa fuktigheten (RF) mellan minera-

lullen och trägolvet i vindbjälklaget. I tabellen utläses att RF ligger mellan 62-83 % under årets må-

nader. Enligt tabell 5 för mögel- och rötangrepp i kapitel 6.2.1, råder det därför mestadels en li-

ten/måttlig risk för mögel och röta efter tilläggsisolering av 500 mm mineralull.  

 

Tabell 10, temperatur, ånghalt och den relativa fuktigheten under årets månader efter tilläggsisolering av 500 mm mineralull.  

 
Månad 

T ute  

[°C] 

v ute 

[g/m3] 

RF ute 

[%] 

T iso-golv 

[°C] 

v iso-golv 

[g/m3] 

RF iso-golv 

[%] 
 

Januari -6,2 2,5 84 -5,30 2,53 80 

Februari -5,8 2,5 82 -4,92 2,53 78 

Mars -2,8 3,1 80 -2,02 3,13 75 

April 2,2 4,3 76 2,82 4,33 69 

Maj 7,8 5,5 68 8,23 5,53 62 

Juni 12,7 7,8 70 12,97 7,83 69 

Juli 16,3 10,3 74 16,45 10,33 74 

Augusti 15,0 9,9 77 15,20 9,93 76 

September 10,4 7,8 81 10,75 7,83 79 

Oktober 4,9 5,6 83 5,43 5,63 80 

November 0,7 4,4 86 1,37 4,43 83 

December -2,7 3,3 85 -1,92 3,33 80 
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7.2.3 Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning 
Genom installation av ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning beräknas värmebehovet 

sjunka från 124,2 kWh/m2 till 82,31 kWh/m2, dvs. en minskning med drygt 42 kWh/m2. Däremot 

ökar behovet av fastighetsel med 10,17 kWh/m2 pga. det ökade elbehovet med två fläktar istället 

för en samt för värmeväxlaren.  Totalt och procentuellt sett innebär bytet ändå en besparing på 

närmare 20 % på fastighetens energiprestanda, se tabell 11. 

  

Tabell 11, den årliga energianvändningen före och efter byte av F-vent till FTX. 

Energikälla Referenshusets energianv. 
Energianv. efter installation av 

FTX-vent 

 [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] 

     

Fjärrvärme 1 145 509 149,64 824 820 107,75 

Uppvärmning 950 762 124,2 630 073 82,31 

Varmvatten 194 747 25,44 194 747 25,44 

     

Fastighetsel 97 427 12,73 175 090 22,90 

HVAC aux 36 385 4,75 114 075 14,90 

     

Totalt (Energiprestanda) 1 242 936 162,37 999 910 130,65 

 

7.2.4 FTX-ventilation med förvärmd luft 
Genom installation av ett HSB FTX-system så beräknas energibehovet för uppvärmning sjunka från 

124,2 kWh/m2 till 57,62 kWh/m2, dvs. en minskning med drygt 67 kWh/m2. Användningen av fas-

tighetsel har av samma anledningar som för ett vanligt FTX-system ökat. Totalt sett skulle en in-

stallation av HSB FTX innebära en besparing på 35 % på fastighetens energiprestanda, se tabell 12.  

 

Tabell 12, den årliga energianvändningen före och efter byte av F-ventilation till HSB FTX. 

Energikälla Referenshusets energianv. 
Energianv. efter installation av 

HSB FTX-vent 

 [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] 

     

Fjärrvärme 1 145 509 149,64 635 798 83,06 

Uppvärmning 950 762 124,2 441 081 57,62 

Varmvatten 194 747 25,44 194 747 25,44 

     

Fastighetsel 97 427 12,73 175 090 22,90 

HVAC aux 36 385 4,75 114 075 14.90 

     

Totalt (Energiprestanda) 1 242 936 162,37 810 888 105,93 

 

 



26 
 

7.2.5 Kombination av energieffektiviseringsåtgärder 
Resultaten av de kombinerande energieffektiviseringsåtgärderna presenteras nedan. 

 

Den första kombinationen som simulerades för var fastighetens årliga energianvändning efter 

fönsterbyte med U-värde 1.0 W/(m2∙K) samt 30 cm tilläggsisolering av vindbjälklag (sammanställ-

ning ses i tabell 13). Simuleringen visar på ett minskat uppvärmningsbehov från 124,2 kWh/m2 till 

104,70 kWh/m2, dvs. en minskning med 20,6 kWh/m2. Detta medför att fastighetens energipre-

standa förbättras med nära 13 %. 

 

Tabell 13, referenshusets årliga energianvändning att jämföra med energianvändningen efter ett fönsterbyte (U=1.0 W/(m2∙K)) i 
kombination med 30 cm tilläggsisolering av vindbjälklag. 

Energikälla Referenshusets energianv. 
Energianv. efter fönsterbyte 
(U=1.0 W/(m2∙K)), samt tilläggs 
isolering av vindbjälklag. 

 [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] 

     

Fjärrvärme 1 145 509 149,64 987 805 129,04 

Uppvärmning 950 762 124,2 793 058 103,60 

Varmvatten 194 747 25,44 194 747 25,44 

     

Fastighetsel 97 427 12,73 97 427 12,73 

HVAC aux 36 385 4,75 36 385 4,75 

     

Totalt (Energiprestanda) 1 242 936 162,37 1 085 232 141,78 
 

 

I tabell 14 utläses energianvändningen efter kombinationen av 30 cm tilläggsisolering av vindbjälk-

laget samt en installation av ett FTX-system. Värmebehovet har minskat från 124,2 till 74,9 

kWh/m2 och år, dvs. en minskning med 49,3 kWh/m2. För fastighetens energiprestanda innebär 

detta en besparing på 24 %. 
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Tabell 14, referenshusets årliga energianvändning att jämföra med energianvändningen efter installation av ett från- och tillufts-

system med återvinning i kombination med 30 cm tilläggsisolering av vindbjälklag. 

Energikälla Referenshusets energianv. 
Energianv. efter installation av 
FTX samt tilläggsisolering av vind 

 [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] 

     

Fjärrvärme 1 145 509 149,64 768 106 100,34 

Uppvärmning 950 762 124,2 573 360 74,90 

Varmvatten 194 747 25,44 194 747 25,44 

     

Fastighetsel 97 427 12,73 175 090 22,90 

HVAC aux 36 385 4,75 114 033 14.90 

     

Totalt (Energiprestanda) 1 242 936 162,37 943 196 123,24 

 

Resultatet av den tredje kombinationen av energieffektiviseringsåtgärder presenteras i tabell 15. 

Simulering har gjorts för den årliga energianvändningen efter byte till energieffektiva 3-glasfönster 

(U=1.0), 30 cm tilläggsisolering av vindbjälklag samt installation av ett FTX-system. Resultatet visar 

att energibehovet för uppvärmning har minskat med 63 kWh/m2 och år, medan fastighetselen har 

ökat med 10,17 kWh/m2 pga. det ökade elbehovet för FTX-systemet. Totalt sett så har fastighet-

ens energiprestanda förbättras med drygt 33 %. 

 

Tabell 15, referenshusets årliga energianvändning jämförs med energianvändningen utifrån en kombination av energieffektivise-
ringsåtgärderna: fönsterbyte (U=1.0), tilläggsisolering av vind 30 cm samt installation av ett från- och tilluftssystem med återvin-
ning. 

Energikälla Referenshusets energianv. 
Energianv. efter fönsterbyte 
(U=1.0), installation av FTX samt 
tilläggsisolering av vind 

 [kWh] [kWh/m2] [kWh] [kWh/m2] 

     

Fjärrvärme 1 145 509 149,64 663 233 86,64 

Uppvärmning 950 762 124,2 468 486 61.20 

Varmvatten 194 747 25,44 194 747 25,44 

     

Fastighetsel 97 427 12,73 175 090 22,90 

HVAC aux 36 385 4,75 114 033 14.90 

     

Totalt (Energiprestanda) 1 242 936 162,37 838 323 109,51 
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7.2.6 Sammanställning av energieffektiviseringsåtgärder 
Figur 6 ger en överblick över alla undersökta energieffektiviseringsåtgärder för fastigheten samt 

hur mycket energianvändningen förväntas att minska uttryckt i kWh/m2 och år, utifrån den energi-

användningen fastigheten har idag. Tydligt är att en installation av ett HSB FTX-system är den åt-

gärd som medför störst besparingar ur energisynpunkt, med en minskad energianvändning på hela 

66,58 kWh/m2. Inte ens de kombinerade åtgärderna med ett vanligt FTX-system + tilläggsisolering 

av vindbjälklag + byte av fönster U=1.0 W/(m2∙K) kommer upp i samma höga siffra. 

Den åtgärd som förväntas ge lägst energibesparing är tilläggsisolering av vindbjälklaget, som bara 

sänker energianvändningen med 4,9 kWh/m2 följt av byte av fönster med U-värde 1.9 W/(m2∙K) 

som ger en minskning på 8,5 kWh/m2. 

 

 

Figur 6, baserat på fastighetens energiprestanda presenteras besparingen av respektive energieffektiviseringsåtgärd under ett 
år, uttryckt i kWh/m2. 
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7.3 Livscykelkostnadsanalys - LCC 
I följande kapitel behandlas och undersöks LCC-kalkylerna, för att ge en uppfattning om huruvida 

respektive åtgärds minskade energianvändning är lönsam sett ur ett livscykelperspektiv. Med hjälp 

av tabeller och diagram åskådliggörs den förväntade kostnaden. 

 

Alla beräkningar för livcykelkostnadskalkylerna är beräknade enligt ekvationerna 6-8 som återfinns 

i kapitel 3. 

Vid de ekonomiska beräkningarna så har följande antaganden gjorts: 

 Kalkylränta: 5 % [31] 

 Elpris: 0,9 kr/kWh 4 

 Fjärrvärmepris: 0,75 kr/kWh 

 Kostnadsökning på 2 % per år för både el och fjärrvärme. Ökningen för el- och fjärrvärme inför 

framtiden är mycket oviss, kalkylerna kommer se annorlunda ut beroende på hur stor den blir. 

Beräkningarna är även baserade på respektive energieffektiviseringsåtgärds ekonomiska livslängd. 

Underhållskostnaderna är fördelat årsvis i beräkningarna. 

 

 

                                                             
4 El- och fjärrvärmepris är baserade på det värdet Skebo använder vid ekonomiska kalkyler. 
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7.3.1 LCC – Fönsterbyten 
Den ekonomiska livslängden för nya fönster har bestämts till 30 år. Detta skulle innebära en be-

sparing på 1 361 180 kr ifall fönster med U-värde 1.9 W/(m2∙K) väljs och 1 942 176 kr för fönster 

med U-värde 1.0 W/(m2∙K). Besparingen blir alltså 580 996 kr högre för de energieffektiva föns-

terna, tack vare en lägre värmeanvändning, se figur 7. 

I fastigheten finns det ca 440 stycken fönster med en totalarea på 200 m2. Investeringskostnaden 

beräknas till 7360 kr/m2 för aluminiumfönster 1-luft, 3-glas > 1m2 enligt REPAB Fakta 2015 [32] och 

då ingår demontering, transport, montering och komplettering. Till underhållskostnaderna räknas 

justering (1380 kr st, vart 20:e år), strykning utsida (770 kr st, vart 15:e år) och strykning mellan 

bågar (540 kr st, vart 15:e år). För de energieffektiva fönsterna med U-värde 1.0 W/(m2∙K), har in-

vesteringskostnaden uppskattats till 10 % högre, medan underhållskostnaderna är samma för de 

med U-värde 1.9 W/(m2∙K). Underhållskostnaderna för de nuvarande träfönsterna är högre och 

innefattar strykning bottenstycke (350 kr st), strykning utsida (810 kr st), strykning utsida och mel-

lan (1120 kr st) samt strykning utsida och botten (970 kr st) med ett intervall på 8 år som räknas 

som ett normalt slitage. 

 

 

Figur 7, kostnaderna ur ett livscykelperspektiv på 30 år jämförs innan och efter ett eventuellt fönsterbyte med olika U-värden 

W/(m2∙K). De olika staplarna är uppdelade i investerings-, underhålls-, fjärrvärme- och elkostnader. 

 

LCC total, grundfall: 22 376 736 kr 

LCC total, fönsterbyte U=1.9 W/(m2∙K): 21 015 556 kr 

LCC total, fönsterbyte U=1.0 W/(m2∙K): 20 434 560 kr 
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7.3.2 LCC – Tilläggsisolering av vindbjälklag 
En tilläggsisolering av vindbjälklaget med 30 cm mineralull skulle innebära en besparing på 

405 829 kr sett ur en 50-års period, se figur 8. 

Arean för bjälklaget är beräknad till 2432,4 m2 och investeringskostnaden är uppskattad till 135 

kr/m2 efter kontakt med Isab-isolering och då ingår både material samt arbetskostnad [33]. Bero-

ende på hur vindbjälklaget är uppbyggt och vilket skick de nuvarande kutterspånen är i, om de be-

höver tas bort eller inte, så kan investeringskostnaden komma att ändras. Ibland kan vissa förbere-

delsearbeten behövas som t.ex. montera vindavledare, bygga landgång, montera sarger m.m. Det 

kommer även att tillkomma extra kostnader p.g.a. flyttning av de nuvarande förråden som är be-

lägna på vinden, denna kostnad är inte heller inräknad i kalkylen. 

Underhållskostnaderna beräknas till 0 kr, under förutsättning att arbetet utförs på ett korrekt sätt. 

 

  

Figur 8, kostnaderna ur ett livscykelperspektiv på 50 år jämförs med och utan tilläggsisolering av vindbjälklaget med 30 cm mine-
ralull. Där de olika staplarna är uppdelade i investerings-, fjärrvärme- och elkostnader. 

 

LCC total, grundfall: 25 559 416 kr 

LCC total, vindisolering: 25 153 587 kr 
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7.3.3 LCC – Byte av ventilationssystem 
Utifrån tidigare projekt utförda av Skebo, så har investeringskostnaden för installation av ett från- 

och tilluftssystem med återvinning uppskattats till 58 900 kr per lägenhet. Fastigheten har 103 lä-

genheter, så totalt uppgår investeringskostnaden till 6 066 700 kr. Underhållskostnader för ett 

FTX-system enligt REPAB fakta 2015 är följande [32]: OVK- besiktning (6 kr/m2 vart 6:e år), Rensning 

av ventilationskanaler (20 kr/m2, vart 15:e år), injustering av ventilation (15 kr/m2, vart 15:e år), 

renovering av plattvärmeväxlare (138 720 kr, vart 15:e år). Underhållskostnaderna för ett F-system 

är lägre och innefattar: OVK-besiktning (4 kr/m2, vart 6:e år), rensning av ventilationskanaler (10 

kr/m2, vart 15:e år), injustering av ventilation (5 kr/m2, vart 15e år), renovering av F-aggregat 

(15 396 kr, vart 15:e år). 

Investeringskostnaden för HSB FTX uppgår totalt till 100 kr mer per kvadratmeter jämfört med ett 

vanligt FTX-system [32], varav kostnaden för sex stycken borrhål á 165 meter med kollektorslang 

uppskattas till 235 000 kr efter kontakt med Asfalt Nord Bergvärme AB [34]. Underhållskostnaderna 

antas vara samma som för ett vanligt FTX-system. 

Figur 9 visar att utifrån en livslängd på 20 år [31], så skulle en installation av både ett FTX-system 

och ett HSB FTX-system medföra ökade kostnader på 3 598 898 respektive 2 168 778 kr. Detta be-

ror främst på de höga investeringskostnaderna. Om man bara ser till kostnaden för fjärrvärmen så 

är de dock betydligt mindre ifall åtgärder vidtas för ventilationen. Totalt sett så är kostnaderna är 

1 430 120 kr högre med ett vanligt FTX-system jämfört med HSB FTX.  

 

  

Figur 9, kostnaderna ur ett livscykelperspektiv på 20 år jämförs innan och efter byte av ventilationen. De olika staplarna är upp-
delade i investerings-, underhålls-, fjärrvärme- och elkostnader. 
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Lägg även märke till att kostnaderna för elförbrukningen blivit högre genom installation av ett FTX-

system, jämfört med referenshuset som enbart har F-ventilation. Elkostnaderna har totalt sett bli-

vit 1 115 465 kr högre under den beräknade livslängden.  

LCC total, grundfall: 15 288 125 kr 

LCC total, FTX: 18 887 023 kr 

LCC total, HSB FTX: 17 456 903 kr 

 

7.3.4 LCC – Kombinerade åtgärder 
Då de kombinerade åtgärderna har olika lång ekonomisk livslängd, är kommande beräkningar 

istället baserat på en kalkylperiod på 15 år. Åtanke bör läggas vid att det inte riktigt ger en rättvis 

bild över den ekonomiska aspekten, bland annat eftersom investeringskostnaden utgör en större 

del på kort sikt jämfört med om åtgärden ses ur ett längre perspektiv.  

 

7.3.4.1 Fönsterbyte + vindisolering 

Ifall både byte av fönster med U-värde 1.0 W/(m2∙K) samt tilläggsisolering av vindbjälklaget utförs, 

så uppnås en besparing på 818 665 kr sett ur en 15-årsperiod, se figur 10. Förutom tidsperioden så 

är ingångsvärdena för beräkningarna samma som finns beskrivna i kapitel 7.3.1 ”LCC - fönsterbyte” 

och kapitel 7.3.2 ”LCC - tilläggsisolering av vindbjälklag”. 

 

  

Figur 10, kostnaderna beräknade på en kalkylperiod på 15 år innan och efter byte av fönster samt tilläggsisolering av vindbjälk-
lag för Läkaren 1. De olika staplarna är uppdelade i investerings- underhålls-, fjärrvärme- och elkostnader. 

 

LCC total, grundfall: 14 142 293 kr 

LCC total, fönsterbyte + vindisolering: 13 323 628 kr 
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7.3.4.2 FTX-system + vindisolering 

Baserat på en kalkylperiod på 15 år så skulle en installation av ett FTX-system och tilläggsisolering 

av vindbjälklaget medföra ökade kostnader på 3 838 608 kr, främst på grund av de höga investe-

ringskostnaderna som FTX-systemet medför, se figur 11. Förutom tidsperioden så är ingångsvär-

dena för beräkningarna samma som för ”LCC – byte av ventilationssystem” i kapitel 7.3.3 och ”LCC 

– tilläggsisolering av vindbjälklag” i kapitel 7.3.2. 

 

 

Figur 11, kostnaderna beräknade på en kalkylperiod på 15 år innan och efter installation av ett från- och tilluftssystem med åter-
vinning samt tilläggsisolering av vindbjälklag med 30 cm mineralull. De olika staplarna är uppdelade i investerings-, underhålls-, 
fjärrvärme- och elkostnader. 

 

LCC total, grundfall: 12 446 737 kr 

LCC total, FTX + vindisolering: 16 285 345 kr 
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7.3.4.3 FTX-system + vindisolering + fönsterbyte 

Om installation av ett från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, isolering av vindbjälklag 

samt fönsterbyte (U=1.0 W/(m2∙K)) utförs samtidigt skulle det bli en förlust på 3 195 076 kr under 

en 15-års period. Kostnaden för uppvärmning skulle dock ha minskat med 4 687 017 kr, men det 

räcker inte till främst pga. de höga investeringskostnaderna för FTX-systemet, se figur 12. 

Förutom tidsperioden så är ingångsvärdena för beräkningarna samma som finns beskrivna i kapitel 

7.3.3 ”LCC – byte av ventilationssystem”, kapitel 7.3.2 ”LCC - tilläggsisolering av vindbjälklag” och 

kapitel 7.3.1 ”LCC – fönsterbyte”. 

 

 

Figur 12, beräknad LCC innan och efter kombinerade energieffektiviseringsåtgärder, baserat på en kalkylperiod på 15 år. Stap-
larna visar fördelningen mellan investerings-, underhålls-, fjärrvärme- och elkostnader. 

 

LCC total, grundfall: 14 302 101 kr 

LCC total, FTX + vindisolering: 17 497 177 kr 
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8. Diskussion 
Det är tydligt att ventilationssystemet spelar en stor roll för fastighetens energianvändning. Den 

höga besparingen beror på värmeåtervinningen av frånluften, vilket idag helt saknas. Det är även 

anmärkningsvärt hur stor skillnad den förvärmda luften i ett HSB FTX-system faktiskt gör för vär-

mebehovet. Genom att den inkommande temperaturen höjs några grader av geoteknisk värme 

minskar energibehovet för uppvärmning från 124,2 kWh/m2 till 57,31 kWh/m2, att jämföra med 

ett vanligt FTX-system som skulle ligga på 82,31 kWh/m2. De ekonomiska beräkningarna tyder 

dock på att byte av ventilationssystemet inte skulle vara särskilt lönsamt, men i och med att ett 

ventilationsbyte där värme tas till vara i frånluften ändå minskar behovet för uppvärmning så pass 

mycket, så skulle det dock kunna visa sig vara lönsamt om den ekonomiska livslängden beräknades 

vara högre. Livslängden har antagits till 20 år, men efter 20 år är dragningen av tilluftskanalerna 

fortfarande kvar och ofta behövs inte hela aggregatet bytas ut bara för att dessa år har passerat.  

Resultatet av simuleringarna visar också på vilka stora skillnader valet av fönster gör för fastighet-

ens energianvändning; Ifall energieffektiva fönster med U-värde 1.0 W/(m2∙K) väljs sänks behovet 

för uppvärmning med 14.6 kWh/m2 att jämföra med 8,5 kWh/m2 för fönster med U-värde 1.9 

W/(m2∙K). Vid de ekonomiska beräkningarna har underhållskostnaderna för dagens fönster i fastig-

heten antagits vara mycket högre (utifrån prisuppgifter från REPAB Fakta 2015), jämfört med ifall 

nya fönster försedda med aluminiumkarm sätts in. Den stora skillnaden i underhållskostnader be-

ror främst på att dagens fönster har träkarm och underhåll förväntas att ske ca var 8:e år för nor-

malt slitage, medan de nya fönsterna är försedda med aluminiumkarm och har ett underhållsinter-

vall på ca 15-20 år och därmed inte behöver underhållas i lika stor utsträckning. Huruvida dessa 

tidsperioder ifråga om underhåll faktiskt stämmer överens med den undersökta fastigheten i verk-

ligheten är ovisst.  

En tilläggsisolering av vindbjälklaget visade sig inte sänka energibehovet särskilt mycket, energi-

prestandan skulle endast förbättras med ca 4 %. Däremot är det ofta en relativ enkel och billig åt-

gärd som ändå kan visa sig vara lönsam. För Läkaren 1 är läget dock lite mer komplicerat, då hyres-

gästerna har sina förråd i vindsutrymmet. Ifall en tilläggsisolering av vindbjälklaget blir aktuell så 

tillkommer därför en kostnad för förflyttningen av dessa förråd. Vid beräkningarna har ingen hän-

syn tagits till denna kostnad pga. svårigheterna kring prissättning. Huruvida en tilläggsisolering 

skulle vara lönsam ifall hänsyn togs till den kostnaden är tveksam och bör undersökas noggrannare 

och offerter bör hämtas ifall det blir aktuellt. 

De kombinerade energieffektiviseringsåtgärderna är svåra att jämföra, på grund av att de ingå-

ende åtgärderna har olika lång livslängd. Detta ger inte riktigt ett rättvist värde då en LCC baseras 

på om en energieffektivisering är lönsam under hela dess ekonomiska livslängd. Endast en av de 

kombinerade åtgärderna visade sig vara ekonomisk lönsam under en kalkylperiod på 15 år 

(fönsterbyte med U-värde 1.0 + tilläggsisolering av vindbjälklaget). Anledningen varför inte fler av 

de kombinerade åtgärderna visade sig vara lönsamma, beror främst på att de höga investerings-

kostnaderna inte hinner löna sig under en sån kort tidsperiod. 

Alla ekonomiska beräkningar är även baserade utifrån ett elpris på 0,9 kr/kWh, fjärrvärmepris på 

0,75 kr/kWh och en kostnadsökning på 2 % per år. Huruvida dessa siffror kommer överensstämma 

med framtiden är väldigt svårt att veta och spelar också roll för hur stor den totala kostnaden 

kommer bli. 
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Vid alla åtgärder som förändrar klimatskalet krävs också injustering av värmesystemet och gärna 

övervakning av inomhustemperaturen, annars tenderar det minskade energibehovet övergå till en 

övertemperatur inomhus istället.  

 

Resultatet är även baserade på en del antagna värden för indata när simuleringsmodellen för refe-

renshuset skapades i IDA ICE t.ex. så är värden på köldbryggor och det ofrivilliga luftläckaget an-

tagna då mätvärden på dessa inte fanns tillgängliga för fastigheten. 
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9. Slutsats 
Utifrån ett energiperspektiv skulle den mest lönsamma av de undersökta åtgärderna för fastig-

heten vara en installation av ett HSB FTX-system, vilket skulle förbättra fastighetens energipre-

standa med hela 35 %, installation av ett vanligt FTX-system skulle förbättra energiprestandan 

med 20 %. Däremot visar LCC-kalkylerna att trots det stora minskade behovet för uppvärmning så 

väger det inte upp till de höga investeringskostnaderna som ett ventilationsbyte innebär, baserat 

på en livslängd på 20 år. En installation av ett FTX-system och ett HSB FTX-system skulle medföra 

ökade kostnader på 3 598 989 respektive 2 168 778 kr. Enbart kostnaderna för el skulle öka med 

1 115 465 kr jämfört med referenshuset som har F-ventilation.  

Ifall ett byte av fönster blir aktuellt, så skulle fastighetens energiprestanda förbättras med 5 % ifall 

fönster med U-värde 1.9 W/(m2∙K) väljs samt med 9 % för fönster med U-värde 1.0 W/(m2∙K). LCC-

kalkylerna för nya fönster visar på att det även är en ekonomiskt lönsam åtgärd. Baserat på en 

ekonomisk livslängd på 30 år för nya fönster, så skulle ett fönsterbyte för fastigheten innebära en 

besparing på 1 361 180 kr för fönster med U-värde 1.9 W/(m2∙K) och 1 942 176 kr för fönster med 

U-värde 1.0 W/(m2∙K). 

Allra lägst besparing ur energisynpunkt skulle en tilläggsisolering av vindbjälklaget ge, energipre-

standan skulle förbättras med endast 4 % ifall en tilläggsisolering görs med 30 cm mineralull. LCC-

kalkylen visar dock på att en tilläggsisolering ändå skulle vara lönsam, beräknat på en ekonomisk 

livslängd på 50 år så skulle 405 829 kr sparas. Ur fuktsynpunkt bör det heller inte vara några pro-

blem att tilläggsisolera så att vindbjälklaget totalt uppnår 50 cm isolering, risken bedöms 

som ”måttlig/liten”. 
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Bilaga A – Fasadritningar 

 

 

 

Figur A2, fasadritning över Läkarvägen 2AB (fram- och baksida). 
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Figur A3, fasadritning över Läkarvägen 2 CDEF (fram- och baksida 



III 
 

 

Figur A4, fasadritning över Norrhammargatan 1-5 (fram- och baksida). 



IV 
 

Bilaga B – Energirapport, värme 

 

FASTIGHET: 006 - LÄKAREN 1 

ENERGI-TYP: VÄRME 

NÄMNARE: ATEMP (7 769m²) 

GRADDAGSKORRIGERAD 

kWh 

 

 2013   2014   2015  

 kWh kWh/m² kWh kWh/m² Jmf. kWh kWh/m² Jmf. 
Januari 157 872  20,3 167 455  21,6  6,1% 164 133  21,1 -2,0% 

Februari 143 783  18,5 154 191  19,8  7,2% 158 251  20,4  2,6% 

Mars 136 789  17,6 140 853  18,1  3,0% 180 378  23,2  28,1% 
Kvartal 1 438 444  56,4 462 500  59,5  5,5% 502 762  64,7  8,7% 

April 95 390  12,3 100 125  12,9  5,0% 71 193  9,2 -28,9% 

Maj 76 331  9,8 63 662  8,2 -16,6% 68 454  8,8  7,5% 

Juni 38 892  5,0 26 186  3,4 -32,7% 33 583  4,3  28,2% 
Kvartal 2 210 613  27,1 189 972  24,5 -9,8% 173 230  22,3 -8,8% 

Juli 21 589  2,8 20 333  2,6 -5,8% 17 393  2,2 -14,5% 

Augusti 31 952  4,1 21 252  2,7 -33,5% 27 564  3,5  29,7% 

September 53 481  6,9 48 960  6,3 -8,5% 52 900  6,8  8,0% 
Kvartal 3 107 023  13,8 90 545  11,7 -15,4% 97 858  12,6  8,1% 

Oktober 100 245  12,9 96 499  12,4 -3,7% 93 818  12,1 -2,8% 

November 129 215  16,6 129 303  16,6  0,1% 128 919  16,6 -0,3% 

December 164 114  21,1 156 769  20,2 -4,5% 161 262*  20,8  2,9% 
Kvartal 4 393 574  50,7 382 571  49,2 -2,8% 383 999*  49,4  0,4% 

         

Totalt                1 149 655       148        1 125 589         145       -2.1%     1 157 848*       149       2,9% 
* = Prognos (Föregående års värde gånger årets utfall) 

SkeBo 

ENERGIRAPPORT 
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Bilaga C – Energirapport, vatten 

 

FASTIGHET: 006 - LÄKAREN 1 
ENERGI-TYP: VATTEN 

NÄMNARE: ATEMP (0m²) 

TIDSKORRIGERAD 

m^3 

 

 2013   2014   2015  

 m^3 l/m² m^3 l/m² Jmf. m^3 l/m² Jmf. 
Januari 201,90  26,0 563,44  72,5  179,1%    
Februari 182,36  23,5 508,91  65,5  179,1%    
Mars 201,90  26,0 563,44  72,5  179,1%    

Kvartal 1 586,15  75,4 1635,78  210,6  179,1%    
April 195,38  25,1 545,26  70,2  179,1%    
Maj 201,90  26,0 563,44  72,5  179,1%    
Juni 195,38  25,1 545,26  70,2  179,1%    

Kvartal 2 592,66  76,3 1653,96  212,9  179,1%    
Juli 201,90  26,0 563,44  72,5  179,1%    
Augusti 201,90  26,0 563,44  72,5  179,1%    
September 195,38  25,1 545,26  70,2  179,1%    

Kvartal 3 599,18  77,1 1672,13  215,2  179,1%    
Oktober 201,90  26,0 563,44  72,5  179,1%    
November 195,38  25,1 545,26  70,2  179,1%    
December 201,90  26,0 563,44  72,5  179,1%    

Kvartal 4 599,18  77,1 1672,13  215,2  179,1%    

Totalt                 2 377,16       306          6 634,00        854        179,1% 
* = Prognos (Föregående års värde gånger årets utfall) 

SkeBo 

ENERGIRAPPORT 
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Bilaga D – Energirapport, fastighetsel 

 

FASTIGHET: 006 - LÄKAREN 1 

ENERGI-TYP: FASTIGHETSEL 

NÄMNARE: ATEMP (7 769m²) 

TIDSKORRIGERAD kWh 

 

 2013   2014   2015  

 kWh kWh/m² kWh kWh/m² Jmf. kWh kWh/m² Jmf. 
Januari 11 914  1,5 12 242  1,6  2,8% 10 908  1,4 -10,9% 

Februari 9 605  1,2 8 241  1,1 -14,2% 8 782  1,1  6,6% 

Mars 10 029  1,3 8 603  1,1 -14,2% 8 368  1,1 -2,7% 
Kvartal 1 31 548  4,1 29 086  3,7 -7,8% 28 058  3,6 -3,5% 

April 7 308  0,9 7 420  1,0  1,5% 7 013  0,9 -5,5% 

Maj 6 943  0,9 6 985  0,9  0,6% 6 740  0,9 -3,5% 

Juni 6 477  0,8 6 357  0,8 -1,9% 6 271  0,8 -1,4% 
Kvartal 2 20 728  2,7 20 762  2,7  0,2% 20 024  2,6 -3,6% 

Juli 6 155  0,8 6 687  0,9  8,6% 6 501  0,8 -2,8% 

Augusti 6 938  0,9 7 107  0,9  2,4% 6 863  0,9 -3,4% 

September 6 913  0,9 6 958  0,9  0,7% 6 979  0,9  0,3% 
Kvartal 3 20 006  2,6 20 752  2,7  3,7% 20 343  2,6 -2,0% 

Oktober 7 564  1,0 8 396  1,1  11,0% 7 684  1,0 -8,5% 

November 9 168  1,2 9 087  1,2 -0,9% 8 575  1,1 -5,6% 

December 9 580  1,2 10 655  1,4  11,2% 10 244*  1,3 -3,9% 
Kvartal 4 26 312  3,4 28 138  3,6  6,9% 26 503*  3,4 -5,8% 

Totalt                   98 594  13    98 738     13  0,1%    94 928*      12      -3,9% 
* = Prognos (Föregående års värde gånger årets utfall) 

SkeBo 

ENERGIRAPPORT 
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Bilaga E – Vindbjälklagets ingående skikt och egenskaper 
 

 

Tabell D1, vindbjälklagets ingående skikt och egenskaper efter tilläggsisolering med 500 mm mineralull 5. 

 
Skikt 
 

 
d [m] 

 

λ [W/m∙K] 

 
R [m2*K/W] 

 
𝜹 [m2/s*10-6] 

 
Z [s/m*103] 

            

Utsida - - 0,04 - - 

            

Yttertak+ 
vindsut-
rymme 

    0,30 6   6300 

            

Trägolv 0,02 0,140 0,14 0,85 23529 

            

Mineralull 0,50 0,036 13,88 20,00 25000 

            

Plast - - - - 4 000 000 

            

Betong 0,20 1,700 0,12 0,600 333333 

            

Insida - - 0,13  - - 

  

 

 

          

𝑑 = Skiktets tjocklek [m] 

λ = Skiktets värmeledningstal [W/(m∙K)] 

𝑅= Skiktets värmemotstånd [(m2∙K)/W] 

𝛿 = Ånggenomsläpplighet [10-6 m2/s] 

𝑍 = Ånggenomgångsmotståndet [103 s/m] 

 

                                                             
5 Kenneth Sandin. Praktisk byggnadsfysik. u.o. : Studentlitteratur AB, 2010. 
6 Swedisol. Beräkning av U-värde enligt standard – Värmemotstånd för ventilerat vindsutrymme. 
[Online]. [Citat: 2016-04-14]. http://www.swedisol.se/sites/default/files/under-
sidor/filer/pdf_bilaga_A.pdf 


