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Sammanfattning  

I takt med att äldre byggnader i vårt bostadsbestånd blir i allt större behov av omfattande 

renoveringar, skärps även våra samhällskrav ytterligare. Då gäller det i samband med 

renovering att finna hela åtgärdspaket som både ger energibesparing men samtidigt är 

ekonomiskt lönsam.  

 

I den här rapporten undersöks möjlig energibesparing men också lönsamheten av 

energisparåtgärder i samband med påbyggnad av nya bostäder i ett redan befintligt 

flerbostadshus. Byggnadens befintliga värmesystem byts ut mot bergvärme, som också verkar 

genom ventilationssystemet, och därefter förlängs byggnaden med tre nya våningsplan. 

Rapporten utvärderar även om påbyggnad av nya bostäder i det enskilda fallet ska betraktas 

som tillbyggnad eller ombyggnad, samt vilka krav som därefter ställs vid ändring av byggnad 

enligt PBL och BBR.  

 

Med hjälp av energiberäkningsprogrammet IDA ICE, kunde effekten från de olika 

energisparåtgärderna studeras. Värdet för den årliga energibesparingen jämfördes därefter med 

åtgärdernas investeringskostnad. Åtgärder ansågs lönsamma om värdet av den årliga 

besparingen var tillräckligt stor i förhållande till investeringskostnaden. 

 

För det enskilda fallet ger energibesparande åtgärder i samband med påbyggnad en avsevärd 

förbättring både ur energisynpunkt men också ekonomiskt perspektiv. Påbyggnaden beräknas 

initialt återbetalda i och med försäljning av bostadsrätter samtidigt som återbetalningstiden för 

ingreppen i den befintliga byggnaden troligen betalar sig inom 10-15 år. För det enskilda fallet 

var möjlig energibesparing efter genomförda åtgärder 74 procent, vilket motsvarar är en 

minskning med närmare 130 kWh/m2 och år jämfört med referensfallet. Rapporten fastslår att 

påbyggnaden ska betraktas som tillbyggnad och att fyra bergvärmepumpar är fullt tillräckliga 

för att både uppnå energibesparing samt uppfylla ekonomisk lönsamhet.  

Nyckelord: BBR, bergvärme, bostadsförtätning, energianvändning, energibehov, 

energibesparing, energiprestanda, energisparåtgärder, flerbostadshus, FTX, IDA ICE, 

lönsamhet, miljonprogrammet, ombyggnad, Pay-back, påbyggnad, renovering, samhällskrav, 

tillbyggnad, volymelement, våningspåbyggnad 
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Abstract 

As older buildings in our housing stock are in increasing need of extensive renovations, it 

further enhances our social requirements. It is then needed alongside with renovations to find 

whole measures that yields energy savings which also is financially profitable. 

 

In this report, we examine the possible energy savings alongside with the profitability of the 

energy measures connected with extensions of new housing on top of an existing housing. The 

current heating system of the building is replaced with geothermal heating, which is also 

working through to the ventilation system. Thereafter the building is extended with three new 

floors. The report also evaluates if an extension of new housing in the individual case is to be 

seen as an extension or a reconstruction, together with the demands of which are put on an 

altered building in accordance to PBL and BBR.  

 

With the help of the computational energy software IDA ICE, the affect from the different 

energy measures could be studied. The yearly economical savings was then compared to the 

cost of the different measures. The measures were deemed profitable if the value of the yearly 

savings exceeded the initial cost. 

 

For the specific case, the measures of energy savings gave an considerable improvement for the 

extension, both in energy but also in the economical sense. The investment of the extensions is 

to be seen payed via sales of apartments, and the payback on the actions taken on the existing 

building is estimated to within 10 to 15 years. for the individual case the possible yearly energy 

savings, after completed measures, is upwards of 74 percent, which translates to 130 kWh/m2 

per year. This report also states that, in specific case, extensions of new housing is to be seen 

as an extensions and that four geothermal heating pumps are enough to reach sufficient energy 

savings together with economical profitability. 

 

Keywords: BBR, geothermal heating, residential densification, energy, energy demand, energy 

savings, residential buildings, FTX, IDA ICE, profitability, million programme, reconstruction, 

Pay-back, extension, renovation, social requirements, extension, volume elements  
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Begrepp och förkortningar 

Atemp 

 

 

 

 

 

 

Arean av samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för 

temperaturreglerande utrymmen, avsedda att värmas till mer 

än 10°C, som begränsas av klimatskärmens insida. Area som 

upptas av innerväggar, öppningar för trappa, schakt och 

dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i 

bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage inräknas inte. 

BBR 

 

 

Boverkets byggregler, anger de regler som gäller vid 

nybyggnation och ombyggnation av bostäder och lokaler. 

Boarea (BOA) 

 

Bruksarea för boutrymmen. 

Brukarindata 

 

En standardiserad uppsättning indata för brukarbeteende. 

Bruttoarea (BTA) 

 

 

 

Area av mätvärda delar av ett våningsplan, begränsad av 

omslutande byggnadsdelars utsida eller annan för mätvärdhet 

angiven begränsning. 

Byggnadens  

energianvändning 

 

 

 

 

 

Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår 

behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt 

energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och 

byggnadens fastighetsenergi. Golvvärme, handdukstork eller 

annan apparat för uppvärmning inräknas även i 

energianvändningen. 

Byggnadens  

specifika energianvändning 

 

 

Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i 

kWh/m2 och år. Hushållsenergi och verksamhetsenergi som 

används utöver inräknas inte. 

Byggnadens 

energiprestanda 

 

Byggnaders energiprestanda, uttryckt i kWh/m2 och år, skall 

anges som normalårskorrigerad uppmätt energianvändning i 

byggnaden, fördelad per Atemp exklusive eventuell area för 
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varmgarage i byggnaden, om inte varmgaraget är en egen 

byggnad. 

Energieffektivisering 

 

 

 

Att genom teknikval och bättre avvägning mellan investering 

och driftkostnad uppnå den mest ekonomiska 

energianvändningen för en i princip oförändrad energitjänst.   

Energihushållning 

 

 

Att genom energieffektivisering uppnå en mer ekonomisk 

energianvändning. 

Fastighetsel 

 

 

 

Avser den el (eller annan energi) som används för att driva de 

tekniska systemen i en byggnad såsom fläktar, pumpar, hissar 

etc. Fastighetsel inräknas i byggnadens energianvändning. 

Flerbostadshus 

 

Avser bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Frånluftssystem 

 

 

 

Frånluftventilation innebär att tilluften kommer in i 

byggnaden genom otätheter och lämnar byggnaden via ett 

rörsystem som drivs av en fläkt. 

FTX-system 

 

Från- och tilluftssystem med värmeåtervinning.  

Hushållsel 

 

 

 

Avser den el (eller annan energi) som används för 

hushållsändamål, såsom kyl, frys, belysning. TV, datorer etc. 

Hushållsel räknas inte in i byggnadens energianvändning. 

IDA ICE 

 

 

 

IDA Indoor Climate and Energy, är ett simuleringsverktyg 

som används för att analysera energianvändningen och den 

termiska komforten i hela byggnader. 

Klimatskärm 

 

 

Yttervägg, yttertak, golv, fönster och ytterdörr. 
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Klimatzon III 

 

 

 

 

Jönköpings, Kronobergs, Östergötlands, Örebro, 

Västmanlands, Stockholms, Uppsala och Gotlands län samt 

Västra Götalands län utom Göteborg, Härryda, Mölndal, 

Partille och Öckerö. 

Köldbryggor 

 

 

Delar av klimatskärmen där byggnadens värmeflöde är större 

än i övriga omgivande byggnadsdelar. 

Luftflöde 

 

 

 

Anger hur stort volymflödet av ventilationsluften är per 

tidsenhet och påverkar därmed hur snabbt luften byts ut. 

Uttrycks i m3/h. 

Luftomsättning 

 

 

Beskriver hur mycket av luften i ett rum som byts ut under en 

viss tid, uttrycks i oms/h. 

Lufttäthet 

 

 

Beskriver hur många liter luft som per sekund läcker ut genom 

en kvadratmeter av en byggnadsdel, uttrycks i l/s och m2. 

Nybyggnad 

 

 

Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare 

uppförd byggnad till en ny plats. 

Ombyggnad 

 

 

 

Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller 

en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt 

förnyas. 

Tillbyggnad 

 

 

Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens 

volym. 

PBL 

 

Plan- och bygglagen. 

Sveby 

 

 

Står för “Standardisera och verifiera energiprestanda för 

byggnader”. Anger rimliga och representativa värden på 

brukarindata och används för energiberäkningar. 
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U-värde 

 

 

Värmegenomgångskofficient för byggnadsdelar, uttrycks i 

W/m2∙K.  

Ändring av en byggnad 

 

En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, 

funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska 

värde. 

 



 

1 

 

1 Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras rapportens bakgrund och förutsättningar. Därefter följer 

en beskrivning av rapportens syfte och mål, frågeställning, avgränsning och avsedda målgrupp. 

1.1 Bakgrund 

Våren 2015 inleddes ett samarbete med konsultföretaget Tyréns i Umeå, som syftade till att 

utvärdera ett för Tyréns potentiellt projekt i Nacka. Under hösten 2015 samt våren 2016 

genomfördes därmed två projekt som båda resulterade i en rapport. Den här rapporten är en 

uppföljning till och där förutsättningarna grundas i resultat och slutsatser från de två tidigare 

rapporterna. Nedan beskrivs därför kortfattat syfte och resultat från tidigare projekt. 

 

1.1.1 Projekt I 

Första projektet ”Våningspåbyggnad av miljonprogrammets flerbostadshus – Simulering av 

energiprestanda i IDA ICE” syftar till att undersöka huruvida energiprestanda för Röda längan, 

ett flerbostadshus från miljonprogrammet, förändras vid påbyggnad av nya bostäder. Studien 

beskriver också hur en påbyggnation kan utformas samt tolkas enligt Plan- och bygglagen 

(PBL) och Boverkets byggregler (BBR). Huruvida en påbyggnad ska bedömas som 

nyproduktion eller renovering och hur det påverkar den befintliga byggnaden diskuteras också 

i viss omfattning i rapporten (Andersson, 2016). 

 

Resultat i rapporten påvisar att påbyggnation av Röda längan medverkar till förbättrad 

energiprestanda för den totala byggnaden, det vill säga befintlig byggnad inklusive påbyggnad. 

Enligt rapporten går det att uppnå en energibesparing på närmare 14 procent vid enbart 

påbyggnad av nya bostäder. Energibesparingen uppnås genom att påbyggnaden i förhållande 

till befintlig byggnad har en högre energiprestanda, och tillsammans med befintlig byggnad kan 

energianvändningen fördelas ut på en större yta. Skulle dessutom befintliga installationer bytas 

ut och eller genomgå upprustning finns potential att uppnå större energibesparing (Andersson, 

2016). 

 

Påbyggnad av nya bostäder är en gynnsam form av bostadsförtätning eftersom nya bostäder 

kan skapas på ett resurseffektivt sätt samtidigt som byggnadens energiprestanda förbättras. 

Svårigheten är att skapa incitament och ekonomisk hållbarhet för genomförandet av påbyggnad, 

vilket enligt rapporten kan avhjälpas och finansieras med hjälp av tredimensionell 

fastighetsbildning samt försäljning av bostadsrätter. En ytterligare svårighet som följer vid 
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påbyggnad är ändring av byggnadens detaljplan, det kan ta lång tid och till följd därav påverka 

projektet negativt (Andersson, 2016).  

 

1.1.2 Projekt II 

Andra projektet ”Energisparåtgärder för miljonprogrammet flerbostadshus – Simulering av 

energiprestanda i IDA ICE” syftar till att analysera Röda längans klimatskärm för att därefter 

ge förslag på lämpliga energisparåtgärder. Åtgärderna jämförs och ställs mot varandra ur ett 

energi- och kostnadsperspektiv för att finna vilken eller vilka av åtgärderna som ger störst 

lönsamhet i det enskilda fallet. För lönsamhetsbedömning används i rapporten Pay-back 

metoden och resultaten är därmed enbart en fingervisning (Andersson, 2016). 

 

Enligt rapporten har Röda längan tre rimliga åtgärder att vidta. Dessa är fönsterbyte, 

tilläggsisolering av vindsbjälklaget samt tilläggsisolering av yttervägg. Möjlig energibesparing 

vid ett fönsterbyte är ungefär 11 procent medan tilläggsisolering av yttervägg ger ungefär 6-8 

procents besparing jämfört med referensfallet, tilläggsisolering av vindsbjälklag ger ungefär 2-

4 procent. Fönsterbyte är det absolut dyrast alternativet och har enligt rapporten en Pay-off på 

42 år. Tilläggsisolering av vindsbjälklag är både ett billigare och enklare alternativ med en Pay-

off på mellan 6-9 år beroende på tjocklek (Andersson, 2016). 

 

Påbyggnation av nya bostäder kommer för befintlig byggnad redan innebära ett bättre ”tak” 

vilket medför att tilläggsisolering av vindsbjälklag kan bortses och inte är relevant åtgärd för 

denna rapport.  

 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna rapport är bedöma lönsamheten av ett energibesparande åtgärdspaket för 

byggnaden ”Röda längan” i Orminge, Nacka. Åtgärdspaketet innefattar såväl förbättringar i 

byggnadens värme- och ventilationssystem som påbyggnad av nya bostäder. Byggnadens 

befintliga värmesystem byts ut mot bergvärme, som också verkar genom ventilationssystemet, 

och därefter förlängs byggnaden med tre nya våningsplan. Målet är att efter avslutad studie 

bedöma om åtgärdspaketet är ekonomiskt försvarbart och vilken total energibesparing det 

skulle medföra för byggnaden.  
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1.3 Frågeställning 

Rapportens huvudsakliga frågeställning utgörs av nedanstående punkt: 

 

• Vilken energibesparing är möjlig att uppnå och är åtgärderna ekonomiskt försvarbara?  

 

Rapporten besvara också en sekundär frågeställning enligt nedanstående punkter: 

• Vilka krav gäller vid ändring av byggnader? 

• Ska påbyggnad av nya bostäder betraktas som en tillbyggnad eller ombyggnad enligt 

PBL och BBR? 

 

1.4 Avgränsningar 

För denna rapport har följande avgränsningar tagits: 

 

• I den här rapporten har inte hänsyn tagits till hur åtgärderna berör hyresgästerna och 

husets användare. Kartläggning över boendes vanor och levnadsmönster utförs inte och 

generell brukarindata används därefter.  

• Rapporten behandlar inte byggprocess, tillverkning eller montering av 

våningspåbyggnad.  

• Huruvida energisparåtgärder och påbyggnad är möjlig i det enskilda fallet har inte 

undersökts vidare.  

• Placering och dimensionering av nya installationer samt styr- och reglertekniska frågor 

behandlas inte i denna rapport. 

• Rapporten har utförts enbart med fokus på flerbostadshus från miljonprogrammet 

(1961-1975), resonemang och slutsatser kan därmed vara applicerbara även på andra 

liknande fall.  

 

1.5 Målgrupp 

Rapporten riktar sig till målgrupp med djupare insikt och systemförståelse inom energi- och 

byggnadsteknik.   
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2 Energi 

I följande kapitel sammanfattas kort Sveriges energianvändning och dess fördelning inom 

bostads- och servicesektorn. Upprustningsbehovet i Sveriges äldre bostadsbestånd lyfts fram 

och vikten av energibesparande åtgärder presenteras. Därefter nämns besparingsmöjligheten 

av de energiåtgärder som är aktuella i det enskilda fallet 

2.1 Energianvändning 

Sveriges slutliga energianvändning i användarsektorerna uppgick år 2013 till 375 TWh. 

Industrisektorn samt bostads- och servicesektorn stod då för 144 respektive 147 TWh, medan 

energianvändningen i transportsektorn uppgick till 85 TWh. I Figur 1 visas 

energianvändningen fördelad på användarsektorerna. Sektorn bostäder och service motsvarade 

närmare 40 procent av landets totala energianvändning, och omfattar hushåll, offentlig 

verksamhet, övrig serviceverksamhet, jordbruk, skogsbruk, fiske och bygge (Energiläget 2015).  

 

I bostads- och servicesektorn svarar hushåll (småhus och flerbostadshus) samt lokalbyggnader 

för ungefär 90 procent av energianvändningen varav mer än hälften går till uppvärmning och 

varmvatten. Under år 2013 uppgick energianvändningen för uppvärmning och varmvatten till 

totalt 80 TWh. I Figur 2 visas energianvändningen för uppvärmning och varmvatten fördelat 

på småhus, flerbostadshus och lokaler (Energiläget 2015).  

 

Figur 1. Total slutlig energianvändning fördelad på 

användarsektorer år 2013. 

Figur 2. Energianvändningen för uppvärmning och 

varmvatten fördelat på småhus, flerbostadshus och 

lokaler för år 2013. 
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Vanligaste uppvärmningskällan för uppvärmning och varmvatten i småhus är el, medan det i 

flerbostadshus är fjärrvärme. Även i lokaler är fjärrvärme vanligast för uppvärmning och 

varmvatten (Energiläget 2015). 

 

I Figur 3 visas ett exempel på hur energianvändningen i ett flerbostadshus kan fördelas. Också 

här svarar uppvärmning och varmvatten för den huvudsakliga energianvändningen vilket 

därmed gör uppvärmningskostnaden till den största enskilda energiutgiften för 

fastighetsägaren. Viktigt att komma ihåg är att energianvändningen i flerbostadshus varierar 

beroende på hur huset är utformat, vilka installationer det finns och de boendes vanor (Ekelin, 

Landfors, & Andersson, 2015). 

 

 

Figur 3. Exempel på energianvändningen i ett mindre flerbostadshus. 

 

2.2 Renovering av flerbostadshus 

Antalet hushåll i Sverige uppgick år 2015 till 4,7 miljoner totalt, varav 2,4 miljoner av dessa 

finns i flerbostadshus (SCB, 2016). Av det befintliga flerbostadshusbeståndet utgörs cirka 35 

procent av hus från de så kallade rekordåren, vilket avser hus byggda under åren 1960-75. 

Övervägande antal flerbostadshus tillhör därmed miljonprogrammet (Andersson, 2016).  

 

Flerbostadshus behöver genomgå en större renovering ungefär vart femtionde år, oberoende av 

redan genomförda energieffektiviseringsåtgärder. Hus byggda under miljonprogrammet börjar 

därmed uppnå sin tekniska livslängd och är i stort behov av omfattande byggnads- och 

installationstekniska renoveringar. Förutom de tekniska bristerna är det även skärpta 

samhällskrav, sociala faktorer och marknadsanpassning som är orsaken till 
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upprustningsbehovet i bostadsbeståndet. I det äldre flerbostadshusbeståndet har knappt 20 

procent genomgått renovering, och sällan i syfte att minska byggnadens energibehov, och än 

mindre andel uppfyller framtida krav om effektiv energianvändning (Andersson, 2016). 

 

Större andelen energianvändningen i flerbostadshus vilket nämndes tidigare, går åt till 

uppvärmning och varmvatten, lönsamheten är därmed stor vid genomförandet av åtgärder som 

syftar till att minska byggnaders totala värmebehov. Även om fastighetsel och hushållsel står 

för den mindre andelen energi kan det vara nog så viktigt att även här finna enkla och 

kostnadseffektiva åtgärder som medverkar till minskad energianvändning (Ekelin, Landfors, & 

Andersson, 2015). 

 

Enskilda åtgärder är lönsamma och enkla att genomföra men ur energisynpunkt ofta 

begränsande. Istället krävs ett helhetsgrepp, det vill säga hela åtgärdspaket som kan uppfylla 

både lönsamhet och minskning av värmebehovet. Åtgärdspaket kräver normalt en större 

investering men är ur energisynpunkt både effektivare och möjliggör större energibesparing 

(Maripuu, Abel, Ekberg, & Nilsson, 2014). Vid förnyelse av såväl äldre som nya byggnader är 

det viktigt att ta hänsyn till att varje fastighet är unik och också dess lösningar. Byggnadens 

konstruktion och enskilda förutsättningar är således avgörande för val av åtgärder (Andersson, 

2016).  

 

För att åstadkomma ekonomiska och hållbara lösningar är det vid renovering grundläggande att 

de energibesparande åtgärderna utförs i rätt ordning eftersom åtgärderna kan påverka varandra. 

Till exempel kan förändring i klimatskärmen bidra till stora förändringar i byggnadens 

värmebehov. Med utgångspunkt i Kyotopyramiden, en grundprincip vid renovering, bör 

åtgärder utföras i följande ordning (1) reducera värme- och kylbehov, (2) effektivisera 

elanvändningen, (3) utnyttja solenergin, (4) påverka brukarbeteendet och (5) välja energikälla. 

Genom att planera och genomföra hela åtgärdspaket i samband med renovering blir 

lönsamheten större. 
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2.3 Energibesparande åtgärder 

Energisparåtgärder som reducerar värme- och kylbehov har i viss omfattning redan behandlats 

i tidigare projekt, se avsnitt 1.1 Bakgrund, där energisparåtgärder i klimatskärmen för det 

enskilda fallet utvärderades. För den här rapporten är aktuella åtgärder i det enskilda fallet de 

som reducerar värme- och kylbehov samt leder till ny energikälla.  

 

Eftersom åtgärder i klimatskärmen redan utvärderats sedan tidigare kommer den här rapporten, 

när det gäller åtgärder som ska reducera- och minska kylbehovet, fokusera på energibesparande 

åtgärder i ventilationssystemet. För att följa upp resultat från tidigare projekt, se projekt II, sker 

även påbyggnad av nya bostäder istället för tilläggsisolering av vindbjälklag.  

 

För det enskilda fallet innebär ny energikälla att befintligt värmesystem ersätts mot nytt 

energibesparande. Nedan beskrivs kortfattat om de åtgärder som är aktuella i det enskilda fallet 

och åtgärderna kan delas upp på kategorierna ventilation, värme och påbyggnad. 

 

2.3.1 Ventilation  

Installation av ett ventilationssystem med värmeåtervinning, även benämnt som FTX-system, 

bidrar till minskade uppvärmningskostnader eftersom en del av värmen i frånluften återvinns. 

Det tillkommer dock ett mindre tillskott på elanvändning, för att driva eventuella fläktar. Hur 

stor besparing som är möjlig att uppnå beror dels på byggnadens utgångsläge men också på 

vilken typ av värmeväxlare som används, men generellt kan ett FTX-system återvinna mellan 

50-80 procent av värmen i frånluften (Svensk ventilation, 2016).   

 

2.3.2 Värme 

Värmepumpar dimensioneras för att täcka cirka 95 procent av en byggnads årliga energibehov. 

Följande uppnås genom att välja en värmepump som täcker mellan 65-70 procent av 

byggnadens maximala effektbehov. För att bibehålla en behaglig värme i bostaden under årets 

kallare dagar kan en kompletterande värmekälla (spetslast) behövas, såsom elvärme eller 

fjärrvärme (Energi- och klimatrådgivningen, 2015).  

 

Installation av bergvärme ger en energibesparing på mellan 50 till 80 procent jämfört med 

elvärme. Vilken energibesparing som är möjlig att uppnå beror av ett flertal faktorer, bland 

annat byggnadens storlek, geografiska placering, boendes levnadsmönster och byggnadens 
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förmåga att behålla värme. Fastighetens faktiska värmebehov kommer inte att minska vid 

installation av bergvärme men mängden köpt energi (kWh/m²) blir lägre (Energi- och 

klimatrådgivningen, 2015). Bergvärmeinstallationens lönsamhet kan bedömas utifrån 

lönsamhetsberäkning, vilket behandlas senare i kapitel 3 Ekonomi.  

 

Återbetalningstiden för en bergvärmepump beror av den initiala kostnaden för värmepump och 

installation, men också av värmepumpens kvalitet och hållbarhet, dess effektivitet, elpris och 

ränteläge. Generellt har bergvärmepumpen låg driftkostnad och en livslängd på 15 till 20 år 

varav en investering i regel återbetalar sig redan efter 5 till 10 år (Energi- och 

klimatrådgivningen, 2015).  

 

2.3.3 Påbyggnad 

Påbyggnad är en alternativ form till att bygga nytt eller renovera. Med en påbyggnation skapas 

nya resurseffektiva bostäder samtidigt som byggnadens energiprestanda ökar. Påbyggnaden 

verkar i det enskilda fallet som ett ”nytt tak” och för befintlig byggnad innebär det en minskning 

av värmeförluster genom tak och vind (Andersson, 2016).  

 

Grundläggande för att en energibesparande lösning eller åtgärd i en byggnad ska vara 

energieffektiv och rimlig att genomföra, är att den samtidigt är ekonomiskt lönsam. 

 

2.4 Skärpta krav 

Enligt direktivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU) om byggnaders 

energiprestanda ska medlemmar i EU fastställa minimikrav på byggnader eller 

byggnadsenheters energiprestanda för att uppnå kostnadsoptimala nivåer för byggnadernas 

energiprestanda. Av direktivet om byggnaders energiprestanda följer att minimikraven för 

byggnaders energiprestanda efter den 31 december 2018, när det gäller nya byggnader som 

används och ägs av offentliga myndigheter, och senast den 31 december 2020 för övriga nya 

byggnader samt renovering av befintlig byggnad till mer än 25 procent, ska motsvara kraven 

för nära-nollenergibyggnader. Enligt direktivet är en nära-nollenergibyggnad en byggnad som 

har en hög energiprestanda.  

 

Det är upp till medlemsstaterna att själva upprätta nationella planer för att öka antalet nära-

nollenergibyggnader och sänka energianvändningen. Boverket införde under 2015 nya 
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kravnivåer för energihushållning, avsnitt 9 i Boverkets byggregler, BBR. Övergripande 

skärptes kravnivån för den specifika energianvändningen för flerbostadshus och lokaler med 

cirka 10 procent och en ny fjärde klimatzon infördes.  

 

Kraven i avsnitt 9 varierar beroende på om det är bostad eller lokal, om elvärme används eller 

inte och i vilken klimatzon byggnaden är belägen inom (Andersson, 2016).  

 

2.5 Ändring av byggnad 

När en befintlig byggnad ändras, ska byggnaden uppfylla ett antal krav. Kraven som berör en 

byggnad vid ändring är utformningskraven, de tekniska egenskapskraven och 

varsamhetskravet. Är byggnaden särskilt värdefull gäller också förbud mot förvanskning 

(Boverket, Ändring av byggnader, 2015).  

 

Tillämpning av kraven vid ändring av byggnad ska enligt PBL (2010:900) 8 kap 7 § ta hänsyn 

till en byggnads förutsättningar och ändringens omfattning. Således måste kravnivån i det 

enskilda fallet alltid fastställas utifrån den aktuella åtgärden. Vid ändring av byggnad får 

tillämpning av kraven modifieras utifrån byggnadens förutsättning och ändringens omfattning. 

Till byggnadens förutsättningar räknas bland annat tekniska och ekonomiska orsaker, medan 

ändringens omfattning bedöms utifrån storleken på berörd byggnadsdel och eventuella 

konsekvenser från utformningskrav och tekniska egenskapskrav samt kulturvärden (Boverket, 

Ändring av byggnader, 2015).  

 

Ändring av byggnad är ett vitt begrepp som omfattar olika åtgärder. Ändring av en byggnad 

definieras enligt plan- och bygglagen (PBL) som en eller flera åtgärder som ändrar en byggnads 

konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kulturhistoriska värde. I begreppet 

ändring av byggnad ingår begreppen tillbyggnad och ombyggnad.  

 

2.5.1 Tillbyggnad 

Tillbyggnad definieras enligt PBL som en ändring av en byggnad som innebär en ökning av 

byggnadens volym. Tillbyggnad räknas som källarutgrävningar, påbyggnader, inglasning av 

balkong och även takkupoler i de fall där de medför ökning av byggnadens volym. 

Tilläggsisolering och inredning av bostäder inom den befintliga byggnadsvolymen, exempelvis 

på vind, anses inte falla under begreppet tillbyggnad (Boverket, Ändring av byggnader, 2015).  
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En tillbyggnad anses vara en ändring av en byggnad och ska följa kraven för ändring av 

byggnader. I grunden är det samma utformningskrav och tekniska egenskapskrav som gäller 

vid ändring som vid nyproduktion. Kraven ska normalt endast tillämpas på den ändrade delen 

vilket innebär att vid tillbyggnad ska kraven normalt ställas på själva tillbyggnaden. Utförs 

andra ändringar i den befintliga byggnaden i samband med tillbyggnaden, exempelvis en ny 

dörröppning, så kan krav ställas på dessa. Medför en tillbyggnad för stora förändringar i den 

befintliga byggnadens planlösning kan reglerna för ombyggnad bli tillämpliga (Boverket, 

Ändring av byggnader, 2015). 

 

En tillbyggnad berör också kravet om energihushållning. Här kan värdena för byggnaders 

specifika energianvändning som finns angivet i energihushållningsreglerna, avsnitt 9 BBR, för 

nya byggnader tillämpas på den tillbyggda delen. Kravet kan verifieras genom att byggnadens 

energianvändning mäts innan och efter tillbyggnad, metoden är dock mest tillämpbar på större 

separata byggnadsvolymer och som tillfogas en befintlig byggnadskropp. 

 

Förslagsvis kan också rekommenderade värden i ändringsreglerna, angivna U-värden för 

klimatskärmen användas för tillbyggnaden. Metoden lämpar sig främst för mindre 

tillbyggnader. 

 

2.5.2 Ombyggnad 

Ombyggnad definieras enligt PBL som en ändring av en byggnad som innebär att hela 

byggnaden eller en betydande och avgränsbar del av byggnaden påtagligt förnyas. För att en 

ändring ska benämnas som ombyggnad ska antingen hela byggnaden eller en betydande och 

avgränsbar del av byggnaden genomgå påtagligare förnyelse. Till betydande och avgränsbar 

del räknas bland annat trapphus med omkringliggande lägenheter. I enlighet med benämningen 

kan ett eller flera våningsplan beses som en betydande och avgränsande del. Vad som inte ingår 

under benämningen för betydande och avgränsbar del är ett enbart utbyte av exempelvis 

ventilationssystem, eller viss del av byggnadsdel (Boverket, Ändring av byggnader, 2015).  

 

Vid ändring ställs normalt krav enbart på den ändrade delen, medan vid ombyggnad ställs krav 

på hela byggnaden, eller om det inte är rimligt på den betydande och avgränsbara delen som 

förnyas. Skulle kraven inte vara rimliga att ställa på hela byggnaden kan kraven reduceras till 

att enbart omfatta den betydande och avgränsbara delen som förnyas. En påtaglig förnyelse 
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avser åtgärder som är bygglovs- och anmälningspliktig, medför stor investering samt har viss 

karaktär och omfattning (Boverket, Ändring av byggnader, 2015).  

 

2.5.3 Exempel – krav vid ändring 

Följande två exempel har tagits fram av Boverket som stöd för hur man kan resonera vid olika 

ändringssituationer beträffande tillbyggnad. Fallens syfte är framförallt att tydliggöra vilka 

delar man kan ställa krav på samt vilka krav som då kan ställas.  

 

Tillbyggnad av ett flerbostadshus med liten påverkan på den befintliga 

byggnaden 

”Ett flerbostadshus byggs till med en ny byggnadskropp som ur teknisk och funktionell synpunkt 

fungerar som en egen enhet i förhållande till den befintliga byggnaden. Det kan till exempel 

handla om att en befintlig byggnad förlängs med ytterligare ett eller flera trapphus med 

omkringliggande lägenheter. Den befintliga byggnaden påverkas där tillbyggnaden ansluter, 

men annars sker enbart marginella ingrepp i den befintliga byggnaden. 

 

Åtgärden bör inte betraktas som en ombyggnad då den befintliga delen inte är påtagligt förnyad 

och den nya delen är helt ny. Tillbyggnaden får dock inte medföra att den befintliga byggnadens 

förmåga att tillgodose de tekniska egenskapskraven försämras. Det kan till exempel handla om 

skydd mot brandspridning eller mot spridning av störande ljud. Krav kan därför ställas på att 

åtgärder vidtas i den befintliga byggnaden i den mån det behövs för att byggnadens förmåga 

att uppfylla de tekniska egenskapskraven ska upprätthållas. 

 

När det gäller den tillbyggda delen finns det sannolikt inga befintliga förhållanden som kan 

motivera någon anpassning av de krav som gäller vid uppförandet av nya byggnader. 

 

Bedömningen påverkas inte av hur stor tillbyggnaden är i förhållande till den befintliga 

byggnaden. Bedömningen påverkas inte heller av var tillbyggnaden sker. Placeras 

tillbyggnaden ovanpå den nya byggnaden och tillträde till de nya bostäderna sker genom 

loftgångar och nya trapphus vid gavlarna, där även de tekniska installationerna dras, så är det 

ingen principiell skillnad i förhållande till om tillbyggnaden hade placerats på marken. En 

förutsättning för att bygga på en befintlig byggnad är att den befintliga byggnaden klarar de 

ökade lasterna.” (Boverket, Ändring av byggnader, 2015) 
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Tillbyggnad av ett flerbostadshus kombinerat med andra åtgärder 

”Ett flerbostadshus i två våningar förses med två nya våningar. Trapphusens förlängs och 

förses med hiss. Klimatskärmen och de tekniska installationerna byts ut, men byggherren 

planerar inte att genomföra några förändringar i planlösningen i lägenheterna på de befintliga 

våningarna. Ingreppen i den befintliga byggnaden kombinerat med byggnadsåtgärdernas 

omfattning gör att åtgärden måste betecknas som en påtaglig förnyelse. Även om planlösningen 

i de befintliga lägenheterna inte var tänkt att ändras kan krav ändå ställas på att lägenheterna 

till exempel förses med tillgängliga toaletter. Detta eftersom tillgänglighetskravet vid 

ombyggnad ska tillgodoses om det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens 

omfattning. 

 

Då huvuddelen av byggnaden utgör ändrad del hade merparten av kraven kunnat ställas 

oberoende av ombyggnadsbegreppet, men då hade tillgänglighetskraven på de befintliga 

bostädernas planlösning inte kunnat ställas.” (Boverket, Ändring av byggnader, 2015) 

 

De citerade fallen påvisar svårigheten i att bedöma huruvida en ändring ska betraktas som 

ombyggnad eller inte. I mer komplicerade fall kan byggherren ta kontakt med kommunen och 

begära ut ett villkorsbesked där kommunen redovisar sin bedömning på avsedda åtgärder. 
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3 Ekonomi 

I följande kapitel förklaras till en början hur ekonomiska metoder kan användas för att bedöma 

lönsamheten av energibesparande åtgärder. Därefter beskrivs Pay-back metoden följt av 

ekonomisk dimensionering. Slutligen nämns kort om de kostnader som i enskilt fall påverkar 

lönsamhetsberäkning av åtgärdspaket. 

3.1 Lönsamhetskalkyler 

Fastighetsinvesteringar inom bygg- och fastighetsbranschen är långsiktiga och därmed ett 

viktigt beslut, det kan därför vara bra att skapa sig en bild av de ekonomisk konsekvenser som 

medföljer vid en investering. Inom bygg- och fastighetsbranschen används ekonomiska 

metoder för att dels, bedöma lönsamheten av och ta fram underlag för beslut om investeringar, 

men också för att välja och optimera tekniska system och lösningar (Abel, 2012). 

 

Syftet med lönsamhetsberäkningar är att bedöma om en investering är rimlig utifrån rådande 

ekonomiska förutsättningar. I energisammanhang anges ofta de materiella resurserna som krävs 

i form av investeringskostnad och den energi som sparas anges i form av energikostnad. 

Därmed kan vedertagna ekonomiska modeller användas för sammanvägning av den energivinst 

och investeringskostnad som krävs för att åstadkomma en viss energiåtgärd (Abel, 2012). 

 

För att bedöma om en åtgärd är lönsam och ger en rimlig effekt kan man utgå från två 

huvudprinciper. Vanligast är att den årliga kapitalkostnaden för den energibesparande åtgärden, 

jämförs med värdet på den årliga energibesparingen. Åtgärden anses lönsam om värdet av den 

årliga besparingen är tillräckligt stor i förhållande till investeringskostnaden. Den andra 

principen bygger på att åtgärderna uppfyller ett fastställt lönsamhetskriterium, denna princip 

förekommer vanligtvis inom företag och organisationer (Abel, 2012). 

 

Nämnvärt är dock att lönsamhetskalkyler är begränsade och enbart kan utvisa om investeringen 

är lönsam eller inte samt vilket investeringsalternativ som är mest lönsam med hänsyn till initial 

investering samt årliga in- och utbetalningar. När ett investeringsbeslut ska fattas ska också 

faktorer såsom kvalitativa och kvantitativa bedömningar beaktas. Det är således inte givet att 

en ekonomisk bedömning alltid är det bästa underlaget för beslut om åtgärd  (Kalkylhandbok 

för fastighetsföretaget, 1996). 

Det finns några vedertagna ekonomiska modeller som används för att bedöma lönsamheten av 

energibesparande lösningar och åtgärder i byggnader. De vanligaste metoderna är Pay-back 
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metoden (även kallad Pay-off), nuvärdesmetoden, årskostnadsmetoden, internräntemetoden, 

kassaflödesmetoden och besparingsmetoden (Abel, 2012).  

 

För den här rapporten har Pay-back metoden valts för lönsamhetsbedömning i det enskilda fallet 

och nedan beskrivs metoden kortfattat.  

 

3.2 Pay-back metoden (Pay-off) 

Återbetalningsmetoden, ofta benämnd som Pay-back eller Pay-off metoden, är den enklaste 

metoden för att undersöka lönsamhet och återbetalningstid. Lönsamheten mäts i antalet 

återbetalningsår och tar inte hänsyn till teknisk livslängd, ränta eller inflation, därmed ger 

metoden enbart en grov uppskattning. Lättfattligt beskriver metoden hur lång tid det tar att 

återfå ett investerat belopp. En investering bedöms lönsam om återbetalning skett inom den 

ekonomiska livslängden (Abel, 2012). I Figur 4 illustreras Pay-back metoden. 

 

Återbetalningstiden för en investering, (T), 

beräknas enligt: 

 

𝑇 =
𝐵0

𝑎
 

[år] (1) 

 

Här står B0 för investeringskostnad (kr) och a är 

årlig besparing (kr/år).  

 

Pay-back metoden är mer lämpad för kortsiktiga 

investeringar och bör inte tillämpas på 

investeringar med längre ekonomisk livslängd än 15 år eller mer vilket, ofta förekommer inom 

fastighets- och byggbranschen. Åtgärder med lång ekonomisk livslängd och som förväntas vara 

i drift under längre tid, missgynnas därmed vid beräkning med återbetalningsmetoden. Används 

metoden vid längre ekonomisk livslängd än rekommenderat bör hänsyn tas till att framtagna 

resultat mer är av en fingervisning än exakta värden (Abel, 2012).   

 

3.3 Ekonomisk dimensionering 

En ekonomisk dimensionering är ett hjälpmedel för att åstadkomma anläggningar med 

ekonomiskt optimal driftkostnad. När det gäller byggnader och deras tekniska system kan 

Figur 4. Pay-back metoden (Lönsamhetskalkyler 

energisparåtgärder). 
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ekonomisk dimensionering användas för att balansera de materiella kostnader som krävs för att 

genomföra en energibesparande åtgärd mot den energibesparing som uppnås. En ekonomisk 

dimensionering är således i grunden delvis en energidimensionering, eftersom dimensionering 

av byggnadsdelar, komponenter och system medverkar till att energibehovet blir den lägsta 

möjliga inom de ekonomiska ramar som råder (Abel, 2012).  

 

För att uppnå det totalt sett lägsta energibehovet inom de ekonomiska ramarna måste därmed 

varje byggnadsdel, komponent och system dimensioneras var för sig så att alla är i 

energiekonomisk balans sinsemellan (Abel, 2012).  

 

3.4 Kostnader för energibesparande åtgärder 

För att kunna genomföra en kostnadskalkyl och lönsamhetsbedömning behöver kostnader för 

respektive åtgärd kartläggas. Några normalt förekommande kostnadsposter som finns är 

demonteringskostnader, investeringskostnader, arbets- och installationskostnader, 

byggkostnader, kabeldragning och kraftanslutning samt injusteringskostnader. I följande stycke 

beskrivs kortfattat vilka kostnader som i det enskilda fallet påverkat åtgärdspaketet.  

 

3.4.1 Bergvärme 

För den här rapporten har i huvudsak tre kostnader betraktats vid installation av bergvärme: 

 

• Pris för borrning av energibrunn och materialkostnader. 

• Pris för bergvärmepump. 

• Arbetskostnaden i samband med installation och injustering av bergvärme. 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till att varje fastighet är unik, beroende på åtgärdens omfattning 

kommer priser att variera.  

 

Kostnader för borrning varierar beroende på föreliggande omständigheter. Borrdjupet påverkas 

bland annat av geologiska faktorer såsom berggrundens sammansättning, vattenhalt och närhet 

till grundvatten. Borrhålets djup anpassas även efter hushållets värmebehov och 

bergvärmepumpens dimension och tekniska förutsättningar (Greenmatch).  
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Bergvärmepumpens pris beror av hushållets värmebehov och därmed bergvärmepumpens 

storlek. Ju mer kvadratmeter yta som behöver uppvärmning och ju djupare borrhål, desto 

kraftigare och dyrare värmepump krävs. Utöver borrning och värmepump tillkommer också 

kostnader som tillståndsansökan, maskinkostnader, borttransportering av borrkax, etc 

(Greenmatch).  

 

3.4.2 Från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning 

För den här rapporten kan kostnader för från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning delas 

upp i följande poster. 

 

• Pris för nya tilluftskanaler i sov- och vardagsrum. 

• Pris för schakt och grenkanaler. 

• Pris för fläktrum med från- och tilluftsaggregat med värmeåtervinning. 

 

Beroende på befintligt ventilationssystem kan nya från- och tilluftskanaler behöva tillsättas. I 

och med påbyggnad behöver också nya schakt och grenkanaler installeras från befintlig 

byggnad till ny påbyggnad. Har ett enklare ventilationssystem (till exempel självdrag- och 

frånluftsventilation) ersatts kan också kostnader för ett helt nytt fläktrum tillkomma. 

 

3.4.3 Påbyggnad 

Vid påbyggnad av nya bostäder är det viktigt att planera hur installationer ska dras från samt 

anslutas från befintlig byggnad upp till påbyggnad. Att ha i åtanke vid påbyggnation är att 

kostnader för installationsdragning kan bli fördyrad eftersom de flesta byggnader har olika 

förutsättningar och utformning.  

 

Det är inte bara installationerna som påverkar kostnaderna vid påbyggnad, även byggmetod och 

eventuella åtgärder i befintlig byggnadskonstruktion spelar in.  
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4 Fallstudie 

I det här kapitlet presenteras först rapportens referensfall Röda längan, ett flerbostadshus i 

Nacka. Därefter följer en beskrivning av byggnadens energianvändning, konstruktions- och 

installationstekniska status samt avsiktliga åtgärdspaket.  

4.1 Byggnaden 

Bestövägen 2A, 4–10, också benämnd Röda längan, är ett flerbostadshus från 

miljonprogrammet, byggår 1970. Röda längan ligger beläget i Orminge, östra delen av Nacka 

kommun, ca 15 km utanför Stockholm, se Figur 5. Byggnaden består av delvis källarplan samt 

fyra våningsplan som är fördelad kring fyra trapphus. Större delen av byggnaden, närmare 96 

procent står för bostäder och resterande 4 procent anses vara butiks- och lagerlokaler för övrig 

handel.  

 

Byggnadens area uppgår till 8492 m2 Atemp och inrymmer totalt 133 stycken bostadslägenheter, 

av dessa är 56 respektive 77 fördelade på lägenhetstyperna 1-2 rok.  

 

 

Figur 5. Översiktskarta Orminge centrum. Röda längan är markerad med orange (Wingårdhs, 2015). 
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4.1.1 Konstruktion 

Byggnadens takkonstruktion är av typen ventilerat kalltak och utgörs av ett uppstolpat 

låglutande yttertak med ett mindre ventilationsutrymme på 0,5 m. Byggnaden har typisk 

betongstomme från dess upprättningsår (1970) och väggkonstruktionen består av en ventilerad 

ytterfasad i plåt följt av internitskiva och lufttät cellplast. Se Figur 6. 

 

I dagsläget har övervägande delen av lägenheter franska balkonger och enligt uppgifter från 

Wingårdhs är också byggnadens fönster utbytta sedan tio år tillbaka. Byggnadens 

grundläggning är sulor i betong på packad sprängbotten/sprängstensfyllning och grunden utgörs 

av berg.    

 

 

Figur 6. Sektion genom byggnad och gavel mot norr. 

 

4.1.2 Installationer 

Byggnadens nuvarande ventilationssystem är ett frånluftssystem och dess värmesystem är 

fjärrvärmeanslutet. Kylsystem förekommer inte i byggnaden.  

 

4.2 Energianvändning 

Byggnadens energideklaration, utförd 2007, fastställde energianvändningen för Betsövägen 

2A, 4-10 till 178 kWh/m2 och år varav 24 kWh/m2 och år betraktas som fastighetsel 

(normalårskorrigerade värden). Jämförelse kan göras mot nybyggnadskravet i BBR där 

energiprestanda för flerbostadshus beläget i klimatzon III idag är 90 kWh/m2 och år (Boverket, 

Regelsamling för byggande, BBR, 2015). För ytterligare gränsvärden se Bilaga A, fullständig 

energideklaration för referensfall Röda längan återfinns i Bilaga B.  
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Byggnadens energianvändning 2007 uppgick således till 1 516 793 kWh. Då var byggnadens 

åtgång på fjärrvärme 1 309 092 kWh varav 296 470 kWh användes för varmvattenberedning, 

fastighetselen uppgick samma år till 207 700 kWh. I Tabell 1 ges en sammanställning av 

byggnadens energianvändning.  

 

Tabell 1. Sammanställning av energianvändning i referensfall. Uppgifterna är normalårskorrigerade. 

 [kWh] [kWh/m2] 

Fastighetsel 207 700 24,0 

Uppvärmning* 1 309 092 154,0 

Totalt: 1 516 793 178,0 

Hushållsel - - 

* Avser fjärrvärme 

 

I byggnadens energideklaration finns förslag på byggnadstekniska, installationstekniska och 

styr- och reglermässiga åtgärder för Röda längan. Här nämns åtgärder såsom isolering av 

vindsbjälklaget (förslagsvis 300 mm mineralull), installation av nya spiskåpor i samtliga kök 

samt byte till frånluftsfläktar på taket med tryck- och temperaturstyrning. Styr- och 

reglermässigt kan även rörelsestyrning till belysning i trapphus och korridorer installeras.  

 

4.3 Åtgärdspaket 

För Röda längan finns det förutsättningar att genomföra energieffektiv påbyggnad av nya 

bostäder och i samband med det ersätta äldre installationer mot nya energibesparande. För 

referensfallet skulle påbyggnad innebära tre nya våningsplan, där de två övre våningsplanen 

blir indragna våningsplan för att skapa bra solläge, det vill säga bildar terrasser till plan sex och 

atrium till plan sju. Påbyggnaden utförs med prefabricerade volymselement i trä för att korta 

ned byggprocessen och få ett rationellt byggande.  

 

Röda längan har sedan tidigare hiss, trapphus och försörjningssystem i byggnaden, vilket är 

fördelaktig och ger bra utgångspunkt för att skapa våningspåbyggnad. Påbyggnad av befintlig 

bostad öppnar upp möjligheten för att skapa nya bostäder på ett resurseffektivt sätt samtidigt 

som det befintliga bostadshuset förbättras avsevärt. För att klara bärigheten med tre nya 

våningar är betongstommen i det befintliga huset tänkt att användas som bas och påbyggnaden 

byggs därefter med trästomme. I samband med påbyggnad förses samtliga våningsplan med 
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nya balkonger där det idag finns franska balkonger och ett enhetligt yttre skal skapas för att ge 

fasaden ett sammanhållet utseende (Wingårdhs, 2015).  

 

I Figur 7 nedan illustreras hur den befintliga byggnaden utrustas med påbyggnad, tre nya 

våningsplan. På de övre planen sker en indragning för att skapa estetisk utformning av 

påbyggnaden. Samtliga lägenheter förses med nya balkonger, ett enhetligt skal och gröna ytor. 

 

 

Figur 7. Steg för steg (Wingårdhs, 2015). 

 

Påbyggnaden kommer i huvudsak bestå av större genomgående lägenheter med radhusliknande 

bostäder högst upp. I påbyggnaden är lägenhetstyperna 2-, 2,5-, 3- och 4 rok samt radhus 

föreslagna. Totalt skapas 57 stycken nya lägenheter i och med påbyggnaden och i Tabell 2 på 

nästa sida redogörs lägenhetsfördelningen (Wingårdhs, 2015).   
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Tabell 2. Lägenhetsfördelning Röda längan (Wingårdhs, 2015). 

 Antal lgh. [st] BTA [m2] BOA [m2] 

Befintlig byggnad    

Totalt plan (1-4) 133 8635 6488 

Påbyggnad    

Plan 5 21 2240 1789 

Plan 6 21 2150 1683 

Plan 7 15 1760 1357 

Totalt plan (5-7) 57 6150 4826 

Totalt 190 14785 11314 

 

För referensfallet skulle nya energibesparande installationer innebära att det nuvarande 

uppvärmningssystemet ersätts och medverkar till att minska byggnadens energibehov. Borrhål 

och en serie bergvärmepumpar installeras, dessa verkar sedan genom ventilationssystemet, de 

befintliga vattenburna radiatorerna och golvvärmen i de nya lägenheterna, se Figur 8. Skulle 

inte värmebehovet täckas kan systemet kompletteras med spetsvärme, antingen i form av 

fjärrvärme eller elvärme beroende på behov och kostnad. Sommartid kan värme återföras till 

borrhålen, och därigenom förse lägenheterna med komfortkyla samtidigt som 

bergvärmepumpens verkningsgrad ökar avsevärt under de kallare vintermånaderna 

(Wingårdhs, 2015).  

 

I figur 8 visas ett flödesschema över vatten-, ventilation- och värmesystem. Byggnadens tilluft 

möts först av en värmeväxlare som verkar tillsammans med bergvärmesystemet. 

Värmeväxlaren ska under sommaren ta till vara på värmen i tilluften och därigenom ladda 

borrhålen, vilket både förlänger borrhålens livslängd och sänker temperaturen på tilluften. 

Sänkt temperatur på tilluften bidrar till att byggnaden förses med behaglig komfortkyla under 

sommaren. Under vintern passerar tilluften värmeväxlaren utan värmeväxling och fortsätter 

direkt vidare till bergvärmepumpen (Wingårdhs, 2015).  

 

Vid bergvärmepumpen sker värmeväxling mellan tilluften och bergvärmepumpens varma sida. 

Därefter höjs tilluftens temperatur ytterligare i en FTX, innan luften når ut till byggnaden. För 

befintlig byggnad kommer självdragsventilerna i fasad på existerande byggnad kopplas till nya 

tilluftskanaler för att förser befintliga lägenheter med tilluft (Wingårdhs, 2015). 
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Värmen i frånluften, både från befintliga och nya lägenheter, tillvaratas och återförs via 

bergvärme- och ventilationssystemet. Genom att tillvarata värmen ökar verkningsgraden i bland 

annat bergvärmesystemet som i sin tur påverkar ventilationssystemet (Wingårdhs, 2015).  

 

Den nya påbyggnaden blir ett medel för att åstadkomma betydande energibesparingar även för 

den befintliga byggnaden. I Tabell 3 ges en sammanställning av tekniska lösningar före och 

efter åtgärdspaket. 

 

Tabell 3. Sammanfattning tekniska lösningar. 

 Före åtgärder Efter åtgärder 

Ändring av byggnad - + 3 nya våningsplan (påbyggnad) 

Ventilationssystem F-system Bergvärmepump + FTX-system 

Värmekälla Fjärrvärme Bergvärme + spetslast 

Värmesystem Radiatorer,  

2-rörssystem 

Radiatorer,  

2-rörssystem 

(bef.byggnad) 

Golvvärme 

(påbyggnad) 
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Figur 8. Flödesschema för vatten-, ventilation- och värmesystem (Wingårdhs, 2015). 
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5 Metod 

I följande kapitel redogörs metodikens olika steg. Inledningsvis nämns kort uppkomsten till 

studien och det valda tillvägagångssättet. Därefter följer beskrivning av beräkningsmodellen 

och hur använd indata inhämtades. Slutligen nämns simulering av åtgärdspaket, framtagning 

av kostnadskalkyl samt lönsamhetsbedömning. 

5.1 Idé och företag 

Idén till det här examenarbetet uppkom under vårterminen 2015 och redan då påbörjades en 

mindre förstudie. Kontakt togs och ett samarbete med konsultföretaget Tyréns i Umeå inleddes. 

Under hösten 2015 samt våren 2016 genomfördes två projekt, båda hos Tyréns. Rapporten är 

en uppföljning till de två tidigare rapporterna, där resultat och resonemang har använts som 

grund för simulering, diskussion och slutsats i denna rapport.  

 

5.2 Tillvägagångssätt 

Projektet har behandlat fyra delmoment, inläsning, simulering, analysering och beräkning.  

 

Inläsningen fokuserade på att skapa en djupare förståelse för byggnadens värme- och 

ventilationssystem, och underlättade framtagning av underlag till energiberäkningar, 

kostnadskalkyler och lönsamhetsbedömning. För att genomföra kostnadsberäkningar krävdes 

också viss inläsning på ekonomiska modeller. För att kunna bedöma och ställa välgrundade 

krav på byggnaden har också definitioner angivna i PBL samt BBR tolkats.  

 

För verifiering av byggnadens energianvändning före och efter energisparåtgärder användes 

IDA ICE, ett validerat energiberäkningsprogram. Resultat från energiberäkningar jämfördes 

med uppmätt energianvändning angiven i energideklaration, ställda krav i BBR samt 

brukarrelaterad indata.  

 

Vid tillämpning av simuleringsverktyg är det viktigt att kunna sätta sig in i och förstå såväl 

modell som programvara, en djupare förståelse underlättar inte bara arbete i programvaran utan 

också resultatanalys. Resultat från beräkningar analyserades och diskuterades därav grundligt 

för att säkerställa rimliga och representativa värden. Då energiberäkningar behövde justeras 

användes iterativa beräkningar. 
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Beräkningar genomfördes även för att kontrollera somliga U-värden, ta fram värmemotstånd 

vid speciella skikt, vikta fram medelvärden på nya köldbryggor, vid kostnadskalkyler och för 

lönsamhetsbedömningar. Mer om detta i kapitlets senare del.  

 

5.3 Indata till energiberäkningar 

I följande avsnitt ges en redogörelse över varifrån indata till beräkningsmodellen inhämtades 

från. Indata användes för beräkning av byggnadens förväntade energiprestanda (specifika 

energianvändning) under ett normalår. Statistiska underlag för befintliga byggnader av olika 

åldrar avviker ofta från standardiserade värden för nyproduktion. Större delen indata för den 

befintliga byggnaden hämtades därefter från representativa och rimliga värden från bland annat 

SVEBY (Brukarindata bostäder, 2012). För påbyggnaden eftersträvades nybyggnadskrav 

angivna i BBR.  

 

5.3.1 Geografisk placering och klimatdata 

Byggnaden är belägen i Stockholm, Nacka. I beräkningsmodellen är den närmaste 

överensstämmande placeringen Stockholm Bromma. Klimatdata för Stockholm Bromma 

hämtades från EQUA:s Climate Data Download Center.  

 

Klimatets vindprofil beror av vald klimatdata och byggnadens placering. Tryckkoefficienter 

fastställdes med hjälp av inställningen Auto fill ”semi exposed” för att ta hänsyn till byggnadens 

placering och omgivning. Auto fill innebär att byggnadens tryckkoefficienter beräknas fram 

automatiskt i IDA ICE och ”semi exposed” betyder att byggnaden ska betraktas som delvist 

utsatt. Modellen har även orienterats efter verkligt väderstreck för att ta hänsyn till solenergi, 

använda koordinater återfinns i Bilaga F. Ingen hänsyn har tagits till skuggning från omgivande 

bebyggelse. 

 

5.3.2 CAD import 

Det är viktigt att beräkningsmodellen knyter an till verklig byggnad som ska simuleras. För att 

underlätta zonindelning importerades därmed byggnadens CAD-modell i vektorformat för 

samtliga våningar, se exempel i Figur 9.  
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Figur 9. Importerad CAD-ritning över byggnadens bottenplan. 

 

5.3.3 Zonindelning 

Den befintliga byggnaden utformades med tre huskroppar, en för källarplan, en för bottenplan 

och en gemensam för våningsplanen 2-4. Påbyggnaden byggdes också med tre huskroppar, en 

för vardera våningsplan. De olika huskropparna skapades för att ta hänsyn till våningarnas olika 

förutsättningar och geometriska utseende, se Figur 10. 

 

 

Figur 10. Huskroppar för befintlig byggnad inkl. påbyggnad i IDA ICE. 
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Huskropparna delades därefter in i olika zoner beroende på temperatur och användningsområde 

för att underlätta uppföljning av verklig energianvändning, se Figur 11. För den befintliga 

byggnaden skapades zonerna ”Källarplan”, ”Bostäder 1-4” och ”Trapphus 1-4”. För 

påbyggnaden skapades på liknande sätt zonerna ”Bostäder 5-7” och ”Trapphus 5-7”. Varje 

zontyp tilldelades representativa värden och indata utefter användningsområde, dessa återfinns 

i Bilaga F. 

 

 

Figur 11. Förslag på zonindelning i IDA ICE för aktuellt flerbostadshus, Röda längan. 

 

5.3.4 Byggnadens utformning 

Data och material för byggnadens konstruktionsdelar hämtades i första hand från ritningar och 

tillhandahållet material på Tyréns. När underlag saknades gjordes ingenjörsmässiga antaganden 

i samråd med konsulter på Tyréns. Exakt indata och material för påbyggnadens 

konstruktionsdelar var ännu inte helt fastställd och förslag på konstruktionslösningar hämtades 

från (Isover). I Bilaga F återfinns konstruktionsdelarnas ingående data, material, U-värde samt 

termiska och fysiska egenskaper.  

 

För byggnadens befintliga fasad antogs vissa förenklingar eftersom fasaden i verkligheten 

består av bland annat plåt och internit. I beräkningsmodellen betraktades materialen som ett 

ventilerat skikt, Förenklingen gjordes främst för att materialindata för internit var svår att ta 

Bostäder 

Zon 1 

Trapphus 

Zon 2 

Uppvärmd källare, förråd, 

etc. 

Zon 3 
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fram, dessutom är förenklingen också mer tekniskt riktig.  Värmemotstånd för ventilerat skikt 

”Fasadskikt av plåt” återfinns i Bilaga E.  

 

Påbyggnaden betraktades som en nyproduktion och konstruktionen skulle därmed möta 

specifika nybyggnadskrav i BBR. Påbyggnaden utformades för att klara krav såsom specifik 

energianvändning, installerad effekt, klimatskärmens genomsnittliga luftläckage och 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient (Um) för de byggnadsdelar som omsluter 

byggnaden (Aom). I Bilaga A återfinns de specifika krav som eftersträvades.  

 

För att undvika ytterligare komplexitet i beräkningsmodellen exkluderades tilltänkta balkonger 

och enhetligt yttre skal. Empirisk kunskap tyder på att balkonger och enhetligt yttre skal i viss 

mån påverkar värmegenomgången i en byggnad, men hur stor inverkan det har finns inte 

påvisat. 

 

Beräkningsmodellen för Röda längan slutade i olika konstruktionsdelar eftersom en äldre 

byggnad kombinerades med en nyproduktion. I Figur 12 uppvisas byggnadens 

konstruktionsvy, färgerna ger en uppfattning om byggnadens olika konstruktionsdelar.  

 

 

Figur 12. Konstruktionsvy av befintlig byggnad inkl. påbyggnad. 
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5.3.5 Köldbryggor 

För den befintliga byggnaden reglerades köldbryggornas värmeflöde till att efterlikna en 

byggnad från miljonprogrammet. Enligt empirisk data ska köldbryggor stå för ungefär 20 

procent av byggnadens totala transmissionsförlust vilket försöktes eftersträvas för 

beräkningsmodellen. Rimliga värden diskuterades med konsult på Tyréns och återfinns i Bilaga 

F. 

 

Köldbryggor i äldre byggnader är normalt större i förhållande till byggnader idag. Värden på 

köldbryggor som reglerades och fastställdes i IDA ICE kom att verka för hela 

beräkningsmodellen, oavsett byggnadstyp. Problem uppstod när simulering för befintlig 

byggnad inklusive påbyggnad skulle genomföras eftersom beräkningsmodellens kombination 

då innefattade både befintlig byggnad och nyproduktion. De olika förutsättningarna innebar att 

köldbryggornas värmeflöde behövde regleras och fastställas till mer representativa värden, 

viktade medelvärden. I Bilaga F återfinns de beräknade medelvärdena som användes. 

 

Det viktade medelvärdet för respektive typ av köldbrygga beror på den procentuella andelen 

befintlig byggnad respektive påbyggnad vilket beaktades vid viktning. 

 

5.3.6 Interna värmelaster 

För enklare energiberäkningar kan schabloniserade värden för dygn, månad eller år vara 

tillräckligt, även om exempelvis belysning varierar med årstiderna. Standardiserad brukarindata 

för flerbostadshus hämtades från SVEBY (Brukarindata bostäder, 2012) och SVEBY 

(Energianvisningar) ”Indatahjälp för hushållsel, tappvarmvatten, personvärme och viss 

fastighetsel i flerbostadshus”.   

 

Hushållsel 

Från SVEBY brukarindata hämtades årsschablonvärde för hushållselandvändning i 

flerbostadshus, 30 kWh/m2. Schablonvärdet användes vid jämförelse med indatakontroll i 

SVEBY indatahjälp. I SVEBY indatahjälp avlästes hushållselen efter manuell inmatning av 

kända värden till 32,9 kWh/m2 och år. 

 

Personvärme 

Intern personvärme beror av antalet personer per kvadratmeter. Då lägenhetsfördelningen var 

känd kunde antalet personer beräknas och fördelas ut över de olika våningsplanen. Antalet 
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personer beräknades enligt underlag från 3H-projektet i SVEBY, tabell över antal personer per 

lägenhet av olika storlek återfinns i Bilaga F. Även indata på vald aktivitetsnivå, klädsel, effekt 

och närvarotid återfinns i Bilaga F. 

 

Belysning 

Enligt preliminära resultat från energimyndighetens ”Mätprojektet 400 bostäder” utgör 

belysning i lägenheter ungefär 21 procent av hushållselen. Med hushållselens årsschablonvärde 

enligt tidigare, 30 kWh/m2 och år skulle 21 procent motsvara 6,3 kWh/m2 och år. Värdet 

användes för uppföljning och analys av resultat från beräkningarna, detta för att säkerställa 

rimliga värden. För beräkningsmodellen krävdes indata för belysning i kWh/m2 vilket togs från 

SVEBY indatahjälp (värden avsedda för användning i BV21). Indata för belysning i befintlig 

byggnad samt påbyggnad återfinns i Bilaga F. 

 

Utrustning 

För beräkningsmodellen krävdes även indata för utrustning i kWh/m2 vilket också togs från 

SVEBY indatahjälp (värden avsedda för användning i BV2). Indata för utrustning i befintlig 

byggnad samt påbyggnad återfinns i Bilaga F. 

 

5.3.7 Tappvarmvatten 

Årsschablonvärde för användning av tappvarmvatten i flerbostadshus hämtades från SVEBY 

brukarindata. 

 

5.3.8 Installationer 

Ventilationssystem 

Den befintliga byggnaden simulerades (första energiberäkningen) likt referensfallet för ett 

frånluftssystem, se Figur 13. Specifik fläkteleffekt, SFP-värde ställdes in för att efterlikna en 

frånluftsfläkt från det äldre bostadsbeståndet. Luftomsättningen för det valda 

ventilationssystemet hämtades från resultat i projektet BETSI och utifrån det kunde 

frånluftsflödet i l/s och m2 fastställas (Boverket, 2010). Indata för ventilationssystemet återfinns 

i Bilaga F. 

 

                                                 

1 Energiberäkningsprogram 
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Figur 13. Schematisk uppställning av frånluftssystem i IDA ICE. 

 

Med påbyggnad och nya energisparåtgärder ersattes ventilationssystemet och byggnaden 

simulerades istället för ett FTX-system, se Figur 14. Ventilationssystemets indata valdes för att 

efterlikna det värme- och ventilationssystem som tidigare nämndes, avsnitt 4.3 Åtgärdspaket. 

Det tilltänkta systemet för byggnaden är energitekniskt komplext att åstadkomma i IDA ICE 

och viss förenkling gjordes. Om exakta värden saknades utformades bland annat systemet 

utifrån standardvärden i IDA ICE.  

 

Ventilationssystemets funktion och temperaturer diskuterades med Torsten Kai-Larsen på 

SBU2. Fläktens SFP-värde ställdes in för att möta specifika krav ställda i BBR, se Bilaga A. 

Värmeväxlarfabrikat var okänd och anvisningar för energiberäkningar användes vid 

bestämmelse av värmebatteriets verkningsgrad. Luftomsättning för det nya 

ventilationssystemet hämtades från BBR och utifrån det bestämdes också det nya till- och 

frånluftsflödet. Indata för ventilationssystemet återfinns i Bilaga F. 

 

                                                 

2 Svensk Bostadsutveckling AB 
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Figur 14. Schematisk uppställning av FTX-system i IDA ICE. 

 

Luftläckage varierar vid olika tryckskillnader mellan inne och ute och beror därefter också till 

stor del av typen ventilationssystem. Inmatning av byggnadens läckage gjordes för en 

tryckskillnad på 50 Pa och enligt ställda krav i BBR för olika ventilationssystem. Ytterligare 

påslag gjordes på otätheter för att ta hänsyn till boendes vädringsvanor, rekommenderat påslag 

hämtades i (Brukarindata bostäder). Indata för luftläckage och vädringspåslag återfinns i Bilaga 

F. 

 

Uppvärmningssystem 

Den befintliga byggnaden är idag fjärrvärmeanslutet vilket efterhärmades i IDA ICE, se Figur 

15. Hänsyn till eventuella rörförluster togs och en faktor 0,9 användes för värmesystemet, det 

vill säga programmet tog med i beräkningen att 10 procent av värmen försvinner i form av 

rörförluster. Ingen installerad kyleffekt användes för den befintliga byggnaden. För 

beräkningsmodellen användes programvarans egna standardvärden för fjärrvärmeanslutning 

och radiatorsystem.  
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Figur 15. Schematisk standarduppställning för uppvärmningssystem i IDA ICE. 

 

Med påbyggnad och nya energisparåtgärder ersattes uppvärmningssystemet och byggnaden 

simulerades istället för borrhål med bergvärmepump, se Figur 16.  

 

Byggnaden ska enligt Torsten Kai-Larsen på SBU behöva tre till fyra bergvärmepumpar och 

återförsäljare rekommenderade 5-6 stycken. Beräkningsmodellen simulerade därmed för tre 

,fyra och fem pumpar för att kunna bedöma hur många som behövs för att täcka byggnadens 

värmebehov. Värmepumpens fabrikat var känd, NIBE, och värden på COP hämtades från 

rimlig bergvärmepump (NIBE F1345) på NIBE:s hemsida. Simulering genomfördes för två 

typer av spetsvärme, fjärrvärme och elvärme. Använd indata återfinns i Bilaga F.  



 

34 

 

 

Figur 16. Schematisk systemmodell i IDA ICE. 

 

5.3.9 Areadefinition 

Beräkningsmodellens simulerade area angavs i m2 Atemp enligt definition i BBR. Uppmätt Atemp 

för den befintliga byggnaden togs från energideklarationen och Atemp för påbyggnaden 

beräknades fram genom omberäkningsfaktorer förespråkade i BBR. Omberäkning gjordes med 

hjälp av areabegreppet BTA enligt följande: 

 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝  =  0,9 ∙ 𝐵𝑇𝐴    
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5.3.10 Schemaläggning 

Följande förutsättningar användes för beräkningsmodellen: 

 

• För att efterlikna närvarotiden 14 timmar per dygn och person schemalades boende 

enligt ”House living” (Alla frånvarande 8-15, hälften frånvarande 15-17, alla 

närvarande hela helgen). Belysning samt utrustning schemalagdes enligt ”House 

lighting”( Påslaget 6-8, 15-23 varje dag). 

• Inga helgdagar schemalagdes. 

 

5.4 Simulering 

För att kunna bedöma åtgärdernas inverkan på energianvändningen krävdes det flertalet 

beräkningar och simuleringar för att åstadkomma tillförlitlig data. Beräkningsmodellen 

korrigerades genom iterativa beräkningar för att säkerställa trovärdigheten i beräkningarna. För 

att säkerställa att påbyggnaden mötte nybyggnadskrav i BBR simulerades påbyggnaden också 

som separat huskropp ner mot uppvärmd zon.  

 

Energisparåtgärder i värmesystemet testades för tre olika alternativ, och skillnaden mellan olika 

tillvägagångssätt kunde fastställas. Beroende av utfall valdes därefter det alternativ och 

tillvägagångssätt som gav trovärdigast resultat. De olika alternativen beskrivs av nedanstående 

punkter, som också illustreras tydligt i Bilaga G.  

 

  Alt. 1 Befintlig byggnad simulerades för att efterlikna referensfall. 

  Alt. 2 Värmesystemet simulerades för elektrisk uppvärmning ”Topup heating” 

och ”cooling”. 

  Alt. 3 Värmesystemet simulerades för värmepump ”Base heating” med 

fjärrvärmespets ”Topup heating”. Komfortkyla hämtades genom 

värmepump ”Cooling”. 

  Alt.4 Värmesystemet simulerades för borrhål ”Ground heat exchange”, 

bergvärmepump ”base heating” och fjärrvärmespets ”Topup heating”. 

Komfortkyla togs från borrhål och värmepump ”Cooling”. 

 

Alternativ 4 valdes för slutgiltig simulering av åtgärdspaket. Antalet bergvärmepumpar (á 60 

kW) varierade mellan 3-5, i beräkningarna motsvarades effekterna 180, 240 och 300 kW. 
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5.5 Beräkningar 

För beräkningsmodellens utformning och konstruktion beräknades dess U-värde efter manuell 

inmatning i IDA ICE. Somliga U-värden kontrollerades för hand för att säkerställa rimlig 

inmatning. Viss materialdata krävde särskilda beräkningar för hand tillsammans med speciella 

värmemotstånd innan fullständig inmatning kunde utföras, exempelvis ”ventilerad fasad”. 

Använda värmemotstånd för speciella skikt återfinns i Bilaga E. Beräkningar av nya 

köldbryggor genomfördes enligt tidigare, se avsnitt 5.3.5 Köldbryggor. 

 

Byggnadens totala energianvändning före och efter åtgärdspaket sammanställdes utifrån 

energiberäkningar i IDA ICE, delresultat återfinns i Bilaga I. Byggnadens energibesparing togs 

fram i form av procentuell besparing, besparing i kWh/år samt som driftkostnad i kr/år.  

 

Den årliga driftkostnaden delades upp i el och fjärrvärme. Elpriset baserades på spotpriset (SE3) 

på el per kWh för Sverige på den nordiska elbörsen. Fjärrvärme leverantör i Nacka, Stockholm 

är Fortum och fjärrvärmepriset baserades efter prisavtal 2016. För Röda längan 

rekommenderade Fortum abonnemangen Fjärrvärme Trygg och Fjärrvärme Flexibel beroende 

på värmebehov. Fjärrvärmepriset består av ett effektpris och ett energipris med tillhörande 

volymrabatt. Därtill kommer en temperaturavgift/- bonus antingen debiteras/krediteras. För att 

finna vilken prissättning respektive simuleringsfall skulle räknas för jämfördes avtalen mot 

varandra och en optimering av prissättningen utfördes. Optimeringen gjordes eftersom olika 

prisavtal lämpar sig olika beroende på hur stor spetslast byggnaden kräver. I Bilaga H återfinns 

prissättning för de olika fjärrvärmeavtalen samt genomförda kostnadskalkyler.  

 

Åtgärdernas lönsamhet och återbetalningstid fastställdes med Pay-back metoden. Kostnader för 

påbyggnaden exkluderades i lönsamhetsbedömning och Pay-back då försäljning av 

bostadsrätter både medför stor komplexitet men också anses vara återbetald i och med 

försäljning av bostadsrätter (Kai-Larsen, 2016). För värme- och ventilationssystemet valdes den 

ekonomiska livslängden till 20-30 år, vilket även nämndes tidigare i avsnitt 2.3 Energisparande 

åtgärder. Kostandakalkyl och lönsamhetsbedömning återfinns i Bilaga H. 

 

Ungefärlig investeringskostnad för respektive åtgärdspaket beräknades fram genom en 

kombination av källor. Bland annat inhämtades sektionskostnader för värme- och 

ventilationssystem från Wikells Sektionsfakta – VVS 11/12, kostnader för installation av och 
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för bergvärmepump togs fram från NIBE samt konsult på Tyréns. Ungefärligt kvadratmeterpris 

för påbyggnad erhölls från Wingårdhs. Inhämtade uppgifter jämfördes därefter med 

uppskattade kostnader erhållet från SBU.  
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6 Resultat 

I följande kapitel redovisas inledningsvis sammanställda resultat från energiberäkningar följt 

av en presentation av byggnadens värmebehov och driftkostnad samt investeringskalkyl och 

lönsamhetsbedömning före och efter åtgärdspaket. 

I Figur 17 och Tabell 4 redovisas byggnadens specifika energianvändning före och efter 

genomförda åtgärdspaket. Sammanställningen bygger på delresultat från energiberäkningar och 

återfinns i Bilaga I. 

 

Figur 17. Diagram över specifik energianvändning före och efter åtgärdspaket. 

 

Avvikelsen mellan första energiberäkningen (simuleringsfall 1) och uppmätt energi i 

referensfallet är 1,3 procent vilket fastställer en god beräkningsmodell. I Tabell 4 redovisas 

också den procentuella energibesparingen för respektive åtgärdspaket. Oavsett antalet 

bergvärmepumpar är den procentuella besparingen ungefär likvärdig för det enskilda fallet, 

enbart några decimalers skillnad. I Tabell 4 fastslås dock simuleringsfall 3 vara det åtgärdspaket 

som möjliggör störst energibesparing, vilket motsvarar 73,9 procent.  
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Tabell 4. Sammanställning av total energianvändning före och efter åtgärdspaket.  

Fall Beskrivning Energianvändnin

g [kWh/m2] 

Energibesparin

g 

Referensfall Energideklaration 178,0 - 

Simuleringsfall 1 Efterlikna referensfall 180,3 - 

Simuleringsfall 2 Påbyggnad + 3 st 

bergvärmepumpar á 60 kW + 

FTX 

47,8 73,5% 

Simuleringsfall 3 Påbyggnad + 4 st 

bergvärmepumpar á 60 kW + 

FTX 

47,0 73,9% 

Simuleringsfall 4 Påbyggnad + 5 st 

bergvärmepumpar á 60 kW + 

FTX 

47,4 73,7% 

 

Genom att beräkna byggnadens energianvändning före och efter åtgärdspaket kunde 

eftersträvade krav verifieras. I Figur 18 ges en jämförelse av hur den specifika 

energianvändningen före och efter åtgärdspaket förhåller sig till dagens nybyggnadskrav, 

klimatzon III, i BBR. Energianvändningen i referensfallet ligger idag på 178 kWh/år, vilket är 

97 procent över nybyggnadkravet för flerbostadshus. I BBR är nybyggnadkravet för 

flerbostadshus med annat uppvärmningssätt än elvärme i klimatzon III 90 kWh/år. Efter 

åtgärdspaket uppskattas byggnaden uppnå en total energianvändning på ca 47 kWh/år, och 

byggnaden är därmed 6 procent under nybyggnadkravet för flerbostadshus med elvärme. I BBR 

är nybyggnadkravet för flerbostadshus med elvärme i klimatzon III 50 kWh/år.  

 

 

Figur 18. Specifik energianvändning före och efter åtgärdspaket ställt mot BBR krav. 
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I Figur 19 och 20 samt Tabell 5 redovisas byggnadens totala värmebehov och driftkostnad före 

och efter åtgärdspaket. Beroende på antalet installerade bergvärmepumpar går det uppnå en 

energibesparing på mer än 900 000 kWh/år. I driftkostnad skulle motsvarande besparing 

innebära mer än 800 000 kr per år.  

 

 

Figur 19. Diagram över totalt värmebehov före och efter åtgärdspaket. 

 

 

Figur 20. Diagram över total driftkostnad före och efter åtgärdspaket. 
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I Tabell 6 presenteras lönsamhetsbedömning av samtliga åtgärder och bedömningen bygger på 

ett flertal kostnadskalkyler, som alla återfinns i Bilaga H. Lönsamhetsbedömningen tar enbart 

hänsyn till åtgärder i värme- och ventilationssystem, påbyggnaden är därefter exkluderad. 

Påbyggnaden uteslöts för att dess investering finansieras genom försäljning av bostadsrätter 

och redan initialt bedöms som vinst. 

 

Beroende på antalet installerade bergvärmepumpar skiljer det närmare 1 miljon kronor i 

investeringskostnad mellan de nämnda fallen. Återbetalningstiden för energibesparande 

åtgärder i byggnadens värme- och ventilationssystem är cirka 12-13 år beroende på antalet 

pumpar, och därmed bedöms alla fallen lönsamma.  

 



 

42 

 

Tabell 5.  Sammanställning av värmebehov och total driftkostnad före och efter åtgärdspaket.  

Fall Värmebehov  Årlig driftkostnad 

Fjärrvärme [kWh/år] El [kWh/år] Besparing [kWh/år] Fjärrvärme*  El** Totalkostnad Besparing 

Simuleringsfall 1 1 323 367 0 - 1 002 242 kr 0 kr 1 002 242 kr - 

Simuleringsfall 2 51 770 335 319 936 278 61 970 kr 63 509 kr 125 479 kr 876 763 kr 

Simuleringsfall 3 3 376 673 946 691 967 kr 71 342 kr 72 309 kr 929 933 kr 

Simuleringsfall 4 0 381 240 942 127 0 kr 72 207 kr 72 207 kr 930 035 kr 

* Fjärrvärmepriset är baserat på Fortums prisavtal 2016. Fall 1-2 följer Fjärrvärme Trygg, fall 3-4 följer Fjärrvärme Flexibel.  

** Elpriset är baserat på spotpris (SE3) på el per kWh för Sverige på den Nordiska elbörsen (Nordpool)(2016-05-14). 

 

Tabell 6. Sammanställning av lönsamhetsbedömning.  

*Avser även besparing i samband med påbyggnad.  

Åtgärdspaket Investeringskostnad Årlig besparing* Ekonomisk livslängd 

[år] 

Återbetalningstid 

[år] 

Bedömning 

Påbyggnad + 3 st Bergvärmepump á 60 

kW + FTX 

10 249 094 kr 876 763 kr (20-30) 12 Lönsam 

Påbyggnad + 4 st Bergvärmepump á 60 

kW + FTX 

11 167 094 kr 929 933 kr (20-30) 12 Lönsam 

Påbyggnad + 5 st Bergvärmepump á 60 

kW + FTX 

12 085 094 kr 930 035 kr (20-30) 13 Lönsam 
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7 Diskussion 

I följande kapitel framförs inledningsvis ett resonemang kring huruvida påbyggnad ska 

betraktas som tillbyggnad eller ombyggnad och vilka krav som därav gäller vid ändring av 

byggnad. Därefter diskuteras möjlig energibesparing och huruvida ingreppet ska bedömas 

lönsamt eller inte.  

För att kunna besvara rapportens syfte har tidigare projekt legat till grund för förbättring av 

simulering, diskussion och slutsatser. Syftet med rapporten var att bedöma lönsamheten och ta 

fram möjlig energibesparing för ett flerbostadshus vid utförandet av energisparåtgärder i 

samband med påbyggnad av nya bostäder. Energibesparande åtgärder innebär att befintligt 

värmesystem byts ut mot bergvärme, som också verkar genom ventilationssystemet, och 

därefter förlängs byggnaden med tre nya våningsplan. 

  

Avsiktliga energisparåtgärder i samband med påbyggnad av bostäder medför en ändring av den 

befintliga byggnaden, se tidigare avsnitt 2.5 Ändring av byggnad, vilket ställer nya kravnivåer 

på byggnaden. Med hänsyn till byggnadens förutsättning och ändringens omfattning får 

tillämpning av kraven modifieras. För att kunna genomföra välgrundade energiberäkningar, 

bedöma lönsamhet och energibesparing från ingreppet i det enskilda fallet, var det av stor 

betydelse att veta om ändring av den befintliga byggnaden innebar en tillbyggnad eller 

ombyggnad.  

 

Resonemang om huruvida ändringen är en tillbyggnad eller ombyggnad verkar onekligen bero 

på byggnadens förutsättning och ändringens omfattning. Författaren tolkar att ingreppen i den 

befintliga byggnaden i kombination med byggnadsåtgärdens omfattning inte är av sådan storlek 

och påtaglig förnyelse att det ska betraktas som ombyggnad. Ändringen ska följaktligen 

betraktas som en tillbyggnad och således följa utformningskrav och tekniska egenskapskrav 

som gäller vid ändring av byggnad, som i grunden är nybyggnadskrav. Kraven ska också 

normalt endast tillämpas på den ändrade delen och där tillbyggnaden ansluter, till skillnad från 

ombyggnad där kraven istället ställs på hela byggnaden. Utförs andra ändringar i den befintliga 

byggnaden i samband med tillbyggnad kan krav även komma att beröra den avgränsade 

ändringen.  
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Resultat från energiberäkningar tyder på att uppskattad energibesparing efter samtliga åtgärder 

i energisparpaket är omkring 73 procent. Besparingsmöjligheten är troligen rimlig om man ska 

utgå från avsnitt 2.2.1, där fastslås bland annat att bergvärme ger en energibesparing på mellan 

50-80 procent och att återbetalningstiden är mellan 5-10 år. Utöver bergvärmeinstallationen 

uppnås också ytterligare energibesparingar i samband med FTX-system och påbyggnad. Att 

byggnaden därtill efter genomförda åtgärder möter ställda krav i BBR för flerbostadshus med 

elvärme är fördelaktigt. Både ur ett energi- och kostnadsperspektiv är ingreppet därmed en 

avsevärd förbättring.  

 

Beräkningsmodellen som användes för att studera effekten från de olika energisparåtgärderna i 

denna rapport bedöms som mycket god. Avvikelse mellan uppmätt energianvändning i 

referensfallet och första energiberäkningen var inte mer än 1,3 procent och efterliknar 

byggnadens verkliga användningsmönster. Noggrann insamling, värdering, inmatning, 

justering och osäkerhetsbedömning av indata och resultat avspeglades vid resultatanalys. 

Flertalet parametrar, såsom brukarindata och energianvändning, har god rimlighet i jämförelse 

med både uppmätta och schabloniserade värden, vilket styrker de framtagna resultaten.  

 

Beräkningsmodellens uppbyggnad och interna värmelaster påverkar förvisso 

energiberäkningarna, men störst påverkan har ändock det valda värme- och 

ventilationssystemet. För beräkningsmodellen var noggrannhet och djupare förståelse av 

inmatning i systemmodellen avgörande vid framtagning av resultat. I tidigare projekt fanns inte 

resurser att genomföra sådan grundlig systemmodell vilket också avspeglas i tidigare resultat, 

som mer är av en fingervisning. 

 

I rapportens resultat fastslås det att den möjliga energibesparingen efter åtgärderspaket är 

likvärdig, oavsett om man använder tre, fyra eller fem bergvärmepumpar. Bergvärmeffekten 

från enbart tre pumpar kommer dessvärre inte vara tillräcklig för att täcka byggnadens totala 

värmebehov och spetslast måste täckas med fjärrvärme, alternativt annan värmekälla. 

Bergvärmeeffekten från fyra respektive fem pumpar täcker däremot nästintill till helt 

byggnadens totala värmebehov. Ur energisynpunkt är installationernas omfattning likvärdig, 

men sett till årlig driftkostnad finns vissa skillnader.  

 

Desto större behovet på spetslast är desto större blir den årliga driftkostnaden. Detta beror dels 

på att anslutningskostnaden till fjärrvärmenätet tillkommer men också för att mängden köpt 
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energi är större än vid användning av bergvärme. För fall där spetslasten är relativt liten kan 

förslagsvis fjärrvärmespets ersättas med elvärme i form av elpatron. Elvärme kommer vid liten 

spetslast vara ett billigare alternativ än fjärrvärme och dessutom undkommer man årliga 

omkostnader.  

 

Om spetslasten täcks av fjärrvärme kan en prisjämförelse och ekonomisk optimering 

genomföras för att uppnå optimal driftkostnad. För rapportens investeringskalkyl genomfördes 

en prisoptimering mellan fjärrvärmeavtalen Trygg och Flexibel. Optimering resulterad i en 

ytterligare kostnadsbesparing om prisavtalet Trygg används vid behov av större spetslast medan 

prisavtalet Flexibel lämpar sig mer för mindre spetsvärmelaster.  

 

När beslut om åtgärder ska tas är det viktigt att tänka på att en investering inte är lönsam enbart 

genom uppnådda energibesparingar. Då snarlik energibesparing i enskilt fall uppnås oavsett 

antalet bergvärmepumpar kommer slutlig bedömning att bero av den resursuppoffring 

respektive åtgärdspaket medför. Skillnaden i möjlig energi- och kostnadsbesparing mellan fyra 

respektive fem bergvärmepumpar är enligt författaren marginell, däremot skiljer det närmare 1 

miljon kronor i investeringskostnad mellan de två nämnda fallen. Energivinsten som fem 

bergvärmepumpar medför väger därmed inte upp för investeringskostnaden, vilket leder till att 

installation av fyra bergvärmepumpar tillsammans med fjärrvärmeavtalet Flexibel alternativt 

elpatron rekommenderas för det enskilda fallet. 

 

Författaren vill belysa att påbyggnaden inte varit med vid beräkning av återbetalningstid och 

lönsamhetsbedömning, som enbart gäller energisparåtgärder i värme-och ventilationssystem. I 

det enskilda fallet är tanken att investering för påbyggnaden ska finansieras genom försäljning 

av bostadsrätter och redan initialt kan bedömas som en vinst. Det är också försäljning av och 

intäkter från de nya bostäderna som ska täcka kostnaderna för ingreppen i den befintliga 

byggnaden. Således får de tidigare boendena dels en högre komfort i sina lägenheter men också 

nya balkonger, utan att ingreppen kommer påverkar deras hyra.  

  



 

46 

 

8 Slutsats 

I följande kapitel ges en kort återkoppling av rapportens frågeställning. Därefter besvaras 

frågeställningen och rapportens slutsats fastställs. 

Syftet med rapporten är att bedöma lönsamheten av och ta fram möjlig energibesparing för ett 

åtgärdspaket i flerbostadshuset Röda längan. Energisparåtgärderna innefattar såväl 

förbättringar i byggnadens värme- och ventilationssystem som påbyggnad av nya bostäder. 

Byggnadens befintliga värmesystem byts ut mot bergvärme, som också verkar genom 

ventilationssystemet, och därefter förlängs byggnaden med tre nya våningsplan.  

Rapporten har även en sekundär frågeställning som utreder vilka krav som gäller vid ändring 

av byggnad och om påbyggnad av nya bostäder i det enskilda fallet ska betraktas som en 

tillbyggnad eller ombyggnad enligt PBL och BBR. 

Eftersom påbyggnad av nya bostäder ur teknisk och funktionell synpunkt fungerar som en egen 

enhet i förhållande till den befintliga byggnaden, är det ingen principiell skillnad mot om den 

placerats direkt på marken eller i anslutning till annan byggnadskropp. Ingreppens omfattning 

i befintlig byggnad är inte heller av sådan storlek och påtaglig förnyelse att det kan betraktas 

som ombyggnad. För enskilt fall, kan avsiktliga energisparåtgärder i samband med påbyggnad 

av nya bostäder därmed betraktas som en tillbyggnad och ska således följa utformningskrav 

och tekniska egenskapskrav som gäller vid ändring av byggnad. 

 

Påbyggnaden beräknas initialt återbetalda i och med försäljning av bostadsrätter samtidigt som 

återbetalningstiden för ingreppen i den befintliga byggnaden troligen betalar sig inom 10-15 år. 

För det enskilda fallet bedöms åtgärderna som mycket lönsamma. Ur energisynpunkt men också 

ur ett ekonomiskt perspektiv ger energisparande åtgärder i samband med påbyggnad av nya 

bostäder en avsevärd förbättring i befintlig byggnad. För det enskilda fallet var möjlig 

energibesparing efter genomförda åtgärder 74 procent, vilket motsvarar är en minskning med 

närmare 130 kWh/m2 och år jämfört med referensfallet. Rapporten fastslår även att fyra 

bergvärmepumpar är fullt tillräckliga för att både uppnå energibesparing och uppfylla 

ekonomisk lönsamhet.  
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9 Förslag till fortsatta studier 

I följande kapitel ges förslag till fortsatta studier och frågeställningar som uppkom under 

arbetet med denna rapport.  

Förslag till fortsatta studier är att ta fram grundligare och noggrannare kostnadsberäkningar för 

det avsiktliga åtgärdspaketet. Ett annat intressant område vore att undersöka hur olika 

utformningar av påbyggnaden spelar in på byggnadens värmebehov. Förslagsvis kan man 

fundera på att byta ut påbyggnadens fönster till en mindre storlek eftersom det där tenderar att 

bli stora glaspartier som oundvikligt kommer släppa in men också ut värme.  

Vad det gäller beräkningsmodellen finns det flera studier som är möjliga för fortsatta studier. 

Förslagsvis kan ytterligare jämförelse genomföras för att se om en förenklad systemmodell ger 

likvärdigt resultat som en systemmodell där all indata är mer exakt. En känslighetsanalys, 

kartläggning av vilka parametrar som vid inmatning för det enskilda fallet är extra känsliga och 

därmed har stor inverkan på energiberäkningen skulle också vara intressant.  

 

Hur förhåller sig investeringskostnaden för energisparåtgärder och påbyggnad i jämförelse till 

att riva och bygga nytt. Rivning och att bygga nytt medföra viss problematik såsom tillfälliga 

boenden och merkostnader, något som kommer behöva utredas vidare. Det finns även möjlighet 

att fortsätta diskussion om huruvida en påbyggnad ska betraktas som tillbyggnad eller 

ombyggnad, ta fram riktlinjer som kan underlätta för liknande projekt.  
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Bilaga A - Gränsvärden 

Angivna gränsvärden i BBR för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme, klimatzon 

III. 

 

Figur 21. Gränsvärden, klimatzon III (Boverket, Regelsamling för byggande, BBR, 2015).  
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Angivna gränsvärden i BBR för byggnader med elvärme, klimatzon III. 

 

Figur 22. Gränsvärden, klimatzon III (Boverket, Regelsamling för byggande, BBR, 2015). 
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Angivna gränsvärden i BBR för effektiv elanvändning. 

 

Figur 23. Specifik fläkteffet (SFP) för några vanliga ventilationssystem (Boverket, Regelsamling för byggande, 

BBR, 2015). 
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Bilaga B - Energideklaration 

Energideklaration, Betsövägen 2A, 4-10, utförd för år 2007. 

 

Figur 24. Energideklaration, sida 1.  
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Figur 25. Energideklaration, sida 2. 
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Figur 26. Energideklaration, sida 3. 
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Figur 27. Energideklaration, sida 4. 
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Bilaga C - OVK 

Utdrag från OVK-protokoll. Luftflödesprotokoll, Betsövägen 6, utförd 2010-12-15. 

 

Figur 28. Luftflödesprotokoll. 
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Bilaga D – Ritningar 

Teknisk beskrivning och några utvalda A/K-ritningar för referenshuset Röda längan. 

 

Figur 29. Byggnadens tekniska beskrivning. 
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Figur 30. A-ritning. Övre bilden visar källarplan och (kontorsdel). Nedre bilden visar den södra delen av 

bottenplan. 
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Figur 31. A-ritning. Övre bilden visar den norra delen av bottenplan. Nedre bilden visar först södra delen med 

fasad mot öster och sedan norra delen med fasad mot väster.  
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Figur 32. A-ritning. Övre bilden visar först norra delen med fasad mot öster och sedan södra delen med fasad 

mot väster. Nedre bilden visar byggnadens gavlar och sektioner. 
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Figur 33. K-ritning. Övre bild visar byggnadens yttertak och nedre bilden visar byggnadens takstol. 
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Figur 34. Förslag på takbjälklag för påbyggnad. 
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Figur 35. Förslag på terrassbjälklag för påbyggnad. 

  



 

xvi 

  

Bilaga E – Speciella värmemotstånd 

Krypgrunders ventilation samt speciella värmemotstånd för luftskikt, materialskikt och 

jordarter. Tabeller nedan är tagna från boken Tillämpad byggnadsteknik (Petersson, 2013). 

Märk att tabellnummer i följande bilaga, E, inte gäller för denna rapport. 

 



 

xvii 

  

 

 



 

xviii 

  

 

  



 

xix 

  

Bilaga F – Indata beräkningsmodell 

 
Tabell 7. Allmän indata för beräkningsmodell. 

Allmänt 

Beräkningsperiod - Dag 1-365 

Vridning av byggnad 59˚ 

Verksamhet Bostad 

Byggår 1970 

Antal våningar Källare + 4 (bef.) + 3 (påb.) 

Antalet lägenheter 133 st (bef.) + 57st (påb.) 

Golvarea (Atemp) 8 492 m2 (bef.)+ 4 814 m2
 (påb.) = 13 306 m2 

Fönsterandel av klimatskärm 11.7 % (bef.), 21,5 % (bef. + påb.) 

Ventilationssystem Frånluft (bef.), FTX (bef. + påb.) 

Markegenskap Värmeledningstal 3,5 W/m2∙K 

Berg  

Geografisk placering och klimatdata  

Land Sverige 

Ort Stockholm (Bromma) 

Koordinater 59,36˚ N 17,95˚ E 

Höjd 14 m 

Tidszon -1 h 

Byggnadstyp Friliggande 

Boende  

Aktivitetsnivå  1,0 MET 

Klädsel  0,85 ± 0,25 CLO 

Effekt 80 W 

Närvarotid 14 h 

 

 

Tabell 8. Antal personer per lägenhet av olika storlek. 

 Befintlig byggnad Påbyggnad* 

Lgh. storlek 1 rok 2 rok 2 rok 2,5 rok 3 rok 4 rok 

Antal lgh.  77 56 10 12 21 14 

Antal boende 205,0  123,94 

*Påbyggnadens lägenhetstyper ”2,5 rok” samt ”radhus” fördelades ut på lämplig lgh. storlek. 
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Tabell 9. Zoninställning för beräkningsmodell. 

Befintlig byggnad Källarplan Bostäder 1-4 Trapphus 1-4 

Rumshöjd [m] 2,5 2,5 2,5 

Ventilationssystem Frånluft Frånluft Frånluft 

Ventilationstyp CAV CAV CAV 

Luftflöden [L/s∙m2] 0,4 0,4 0,4 

Innetemperatur [˚C] 15-17 22-25 18-20 

Konstruktion Se Tabell 10 Se Tabell 10 Se Tabell 10 

Belysning [W/m2] 6,0 1,89 6,0 

Maskiner [W/m2] 10,8 3,23 - 

Befintlig byggnad inkl. 

påbyggnad 

Källarplan Bostäder 1-4 Trapphus 1-4 Bostäder 5-7 Trapphus 5-7 

Rumshöjd [m] 2,5 2,5 2,5 2,7 2,7 

Ventilationssystem FTX FTX FTX FTX FTX 

Ventilationstyp CAV CAV CAV CAV CAV 

Luftflöden [L/s∙m2] 0,43/0,43 0,43/0,43 0,43/0,43 0,43/0,43 0,43/0,43 

Innetemperatur [˚C] 15-17 21-24 18-20 21-24 18-20 

Konstruktion Se Tabell 10 Se Tabell 10 Se Tabell 10 Se Tabell 11 Se Tabell 11 

Belysning [W/m2] 6,0 1,89 6,0 1,53 2,67 

Maskiner [W/m2] 10,8 3,23 - 3,18 - 

 

 

Tabell 10. Indata för installationer i beräkningsmodell. 

Nyckeltal Befintlig byggnad Befintlig byggnad inkl. påbyggnad 

Luftläckage vid 50 Pa [L/s∙m2] 1,2 (0,8 + väderpåslag 0,4) 1,2 (0,8 + väderpåslag 0,4) 

Specifik fläkteffekt [kW/(m3/s)] 3,5  1,8  

Ventilation   

Ventilationssystem Frånluft FTX 

Verkningsgrad 0,5 0,6 

Värme   

Värmekälla Fjärrvärme Bergvärme + fjärrvärmespets 

Värmedistributionstyp Vatten El + vatten 

kylsystem - Borrhål 
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Tabell 11. Konstruktionsdelar för beräkningsmodell, befintlig byggnad. 

Tak δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Ventilerat yttertak 0,040 0,160 0,250 4,000 1,2 1000 

Råspont 0,035 0,140 0,178 5,600 500 1500 

Takstolar 0,100 0,044 2,272 0,440 56 1720 

Vindsbjälklag       

Mineralull 0,070 0,036 1,940 0,510 15 800 

Mineralull 0,070 0,036 1,940 0,510 15 800 

Betong 0,200 1,700 0,117 8,500 2300 900 

    Utot =0,200   

       

Yttervägg δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Betong 0,120 1,700 0,070 14,160 2300 900 

Cellplast 0,070 0,036 1,944 0,510 20 750 

Ventilerad fasad 0,040 0,400 0,100 10,00 1,2 1000 

    Utot =0,437   

       

Innervägg δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Betong 0,160 1,700 0,094 10,630 2300 900 

    Utot =3,786   

       

Mellanbjälklag δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Betong 0,200 1,700 0,117 8,500 2300 900 

    Utot =3,476   

       

Källarvägg δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Betong 0,200 1,700 0,117 8,500 2300 900 

Lättbetong 0,100 0,140 0,714 1,400 500 1000 

    Utot =0,998   

       

Källarbjälklag δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Betong 0,060 1,700 0,035 28,330 2300 900 

Sand 0,090 0,400 0,225 4,440 1700 800 

Betong 0,250 1,700 0,147 6,800 2300 900 

    Utot =1,732   
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Grundläggning δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Sprängsten - - 0,200 5,000 - - 

Betong sulor 0,100 1,700 0,058 17,00 2300 900 

    Utot =4,37   

       

Balkong δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Betong 0,130 1,700 0,076 13,070 2300 900 

    Utot =4,057   

       

Dörrar δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Balkongdörr 0,045 0,140 0,321 3,111 500 1500 

    Utot =2,035   

       

Fönster g T Tvis εinternal εexternal U [W/m2∙K] 

2-glasfönster 0,76 0,70 0,81 0,837 0,837 2,9 

       

       

Grund R Källarvägg [m2∙K/W] R Källargolv [m2∙K/W] 

0-1 m 1-2 m >2 m 0-6 m >6 m 

Berg 0,25 0,70 1,40 1,40 1,80 
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Tabell 12. Konstruktionsdelar för beräkningsmodell, påbyggnad. 

Tak δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Råspont 0,023 0,140 0,164 6,086 500 1500 

Isolering mellan 

träbjälkar 

0,275 0,044 6,250 0,160 56 1720 

Isolering mellan 

träreglar 

0,045 0,044 1,022 0,977 56 1720 

Gips 0,013 0,220 0,059 16,920 900 800 

    Utot =0,130   

       

Yttervägg δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Gipsskiva 0,013 0,220 0,059 16,920 900 800 

Träfiberskiva 0,011 0,140 0,078 12,720 500 1500 

Isolering mellan 

träreglar 

0,045 0,044 1,022 0,977 56 1720 

Isolering mellan 

träreglar 

0,195 0,044 4,431 0,225 56 1720 

Fasadskiva 0,050 0,031 1,612 0,620 50 750 

Ventilerad 

träpanel 

0,050 0,250 0,200 4,000 1,2 1000 

    Utot =0,132   

       

Innervägg δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Gipsskiva 0,012 0,220 0,054 18,330 900 800 

Gipsskiva 0,012 0,220 0,054 18,330 900 800 

Isolering mellan 

träreglar 

0,170 0,044 3,863 0,258 56 1720 

Gipsskiva 0,012 0,220 0,054 18,330 900 800 

Gipsskiva 0,012 0,220 0,054 18,330 900 800 

    Utot =0,234   

       

Mellanbjälklag δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Golvgipsskiva 0,015 0,220 0,068 14,660 900 800 

Golvgipsskiva 0,015 0,220 0,068 14,660 900 800 

Mineralull 0,015 0,036 0,416 2,400 15 800 

golvspånskiva 0,032 0,140 0,228 4,375 500 1500 

Isolering mellan 

träreglar 

0,170 0,044 3,863 0,258 56 1720 

Glespanel 0,038 0,140 0,271 3,684 500 1500 
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Gipsskiva 0,015 0,220 0,068 14,660 900 800 

    Utot =0,194   

 

Terrassbjälklag δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Foamglas 0,023 0,041 0,560 1,782 115 1000 

Råspont 0,023 0,140 0,164 6,086 500 1500 

Isolering mellan 

träbjälkar 

0,315 0,044 7,159 0,139 56 1720 

Isolering mellan 

träreglar 

0,045 0,044 1,022 0,977 56 1720 

Gipsskiva 0,013 0,220 0,059 16,920 900 800 

    Utot =0,109   

       

Dörrar δ [m] λ [W/m∙K] R [m2∙K/W] U [W/m2∙K] ρ [kg/m3] Cp [J/kg∙K] 

Balkongdörr 0,09 0,140 0,642 1,555 500 1500 

    Utot =1,230   

       

Fönster g T Tvis εinternal εexternal U [W/m2∙K] 

3-glasfönster 0,59 0,52 0,79 0,837 0,837 1,1 
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Tabell 13. Köldbryggor för beräkningsmodell, befintlig byggnad. 

Typ av köldbrygga Area [m] Genomsnittlig 

värmeledningsförmåga 

[W/K∙m] 

Totalt [W/K] 

Yttervägg/bjälklag 2 400,54 0,150 360,081 

Yttervägg/innervägg 350,00 0,150 52,500 

Yttervägg/yttervägg 70,00 0,200 14,000 

Yttervägg/fönster 3 255,00 0,100 325,500 

Yttervägg/ytterdörr 816,00 0,100 81,600 

Tak/yttervägg 368,88 0,300 110,663 

Grundplatta/yttervägg 411,27 0,300 123,382 

Balkong/yttervägg 16,90 1,420 23,998 

Grundplatta/innervägg 554,81 0,100 55,481 

Tak/innervägg 684,76 0,100 68,476 

Innervägg/inre hörn 0,00 0,00 0,000 

Totalt omslutande area 8358,00 m2 0,00 W/K∙m2 0,000 

Extra förluster - - -0,004 

Summa - - 1215,676 

 

 

Tabell 14. Sammanställning av data för den befintliga byggnadens omslutande klimatskärm. 

 Area [m2] U [W/K∙m2] U∙A [W/K] Totalt - % 

Väggar ovan mark 2 445,92 0,44 1 070,33 14,76 

Väggar under mark 281,44 0,23 65,04 0,90 

Tak 2 187,47 0,20 437,93 6,04 

Grundplatta 1 994,36 0,18 351,50 4,85 

Golv mot omg. luft 200,76 4,06 814,46 11,23 

Fönster 976,50 2,81 2 743,96 37,84 

Dörrar 272,00 2,04 553,52 7,63 

Köldbryggor   1 215,68 16,76 

Totalt 8 358,44 0,87 7 252,43 100,00 
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Tabell 15. Köldbryggor för beräkningsmodell, befintlig byggnad inkl. påbyggnad.  

Typ av köldbrygga Area [m] Genomsnittlig 

värmeledningsförmåga 

[W/K∙m] 

Totalt [W/K] 

Yttervägg/bjälklag 4 684,72 0,045 208,470 

Yttervägg/innervägg 706,40 0,082 57,925 

Yttervägg/yttervägg 169,90 0,129 21,917 

Yttervägg/fönster 5637,21 0,070 394,605 

Yttervägg/ytterdörr 2370,68 0,054 128,017 

Tak/yttervägg 538,64 0,234 126,041 

Grundplatta/yttervägg 411,27 0,300 123,382 

Balkong/yttervägg 21,50 1,159 24,919 

Grundplatta/innervägg 554,81 0,100 55,481 

Tak/innervägg 314,82 0,058 18,102 

Innervägg/inre hörn 67,40 0,000 0,000 

Totalt omslutande area 11621,28 0,000 0,000 

Extra förluster - - -0,005 

Summa - - 1158,853 

 

 

Tabell 16. Sammanställning av data för befintlig byggnad inkl. påbyggnadens omslutande klimatskärm. 

 Area [m2] U [W/K∙m2] U∙A [W/K] Totalt - % 

Väggar ovan mark 3 721,07 0,33 1 242,99 12,89 

Väggar under mark 281,44 0,23 65,04 0,67 

Tak 2 138,44 0,13 269,15 2,79 

Grundplatta 1 994,36 0,18 315,50 3,65 

Golv mot omg. luft 200,76 4,06 814,46 8,45 

Fönster 2 496,01 1,82 4 552,19 47,20 

Dörrar 789,78 1,51 1 190,38 12,34 

Köldbryggor   1 158,85 12,02 

Totalt 11 621,85 0,83 9 644,56 100,00 
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Tabell 17. Interna värmelaster för beräkningsmodell, befintlig byggnad. Data hämtad från BV2. 

Befintlig byggnad  Driftfall [tidpunkt] 

  00-06 06-18 18-24 

Belysning 1,83 0,62 0,94 1,89 

Personer 1,93 2,25  2,25 

Maskiner 3,23 1,07 1,62 3,23 

Tappvarmvatten 6,27 2,07 3,14 6,27 

Externa elanvändare 18,62 6,14 9,31 18,62 

*Driftfall är fördelade till 33% mellan 00-06, 50% mellan 06-18 och 100% mellan 18-24 

 

Tabell 18. Interna värmelaster för beräkningsmodell, påbyggnad. Data hämtad från BV2. 

Påbyggnad  Driftfall [tidpunkt]* 

  00-06 06-18 18-24 

Belysning 1,53 0,51 0,77 1,53 

Personer 2,37 2,77  2,77 

Maskiner 3,18 1,05 1,59 3,18 

Tappvarmvatten 7,65 2,53 3,83 7,65 

Externa elanvändare 9,72 3,21 4,86 9,72 

*Driftfall är fördelade till 33 % mellan 00-06, 50 % mellan 06-18 och 100 % mellan 18-24 
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Bilaga G – Systemmodell 

Inställningsvyn ESBO- PLANT i IDA ICE. Visar valda inställningar för beräkningsmodellens 

installationer.  

 

Figur 36. Översikt ESBO-PLANT i IDA ICE.  
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Bilaga H – Kalkylberäkningar 

Tabell 19. Sammanställning av prisavtal och elpris för kostnadsberäkningar. 

Fjärrvärme Trygg (Fortum, 2015) 

Prisavtal 2016 Beskrivning Pris   

Effektpris Maxeffekt 501 kr/kW 

Energipris 

jan-mar, dec 708 kr/MWh 

apr, okt-nov 465 kr/MWh 

maj-sep 282 kr/MWh 

Volymrabatt 
Fast avgift, beror av årligt fjärrvärmebehov 48 034 kr/år 

Prisavdrag, beror av årligt fjärrvärmebehov 45 kr/MWh 

    

Fjärrvärme Flexibel (Fortum , 2016)       

Prisavtal 2016 Beskrivning Pris   

Effektpris Maxeffekt 370 kr/kW 

Energipris 

jan-mar, dec 980 kr/MWh 

apr, okt-nov 695 kr/MWh 

maj-sep 239 kr/MWh 

Volymrabatt 
Fast avgift, beror av årligt fjärrvärmebehov 48 034 kr/år 

Prisavdrag, beror av årligt fjärrvärmebehov 45 kr/MWh 

    

Elpris 2016 Beskrivning Pris   

SE3 - Stockholm Spotpris (Nordpool)* 18,94 öre/kWh 

* Hämtat 14/5 2016    
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Tabell 20. Byggnadens fjärrvärmebehov och prisjämförelse mellan olika fjärrvärmeavtal. 

Energibehov              

  Effektbehov 

[kW] 

Årligt fjärrvärmebehov 

[MWh] 

Fjärrvärmebehov [MWh]    

jan-mar, dec apr, okt-nov maj-sep    

Simuleringsfall 1 489,80 1 323,37 769,93 367,17 186,27    

Simuleringsfall 2 60,21 51,77 33,90 15,10 2,77    

Simuleringsfall 3 2,61 0,00 0,00 0,00 0,00    

Simuleringsfall 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

         

Prisjämförelse                 

  Effektpris 2016 Energipris 2016 Volymrabatt Totalkostnad   

Fjärrvärme 

Trygg 

Fjärrvärme  

Flexibel 

Fjärrvärme 

Trygg 

Fjärrvärme 

Flexibel 

Fast avgift Prisavdrag Fjärrvärme Trygg Fjärrvärme 

Flexibel 

Simuleringsfall 1 245 390 kr 181 226 kr 768 370 kr 1 054 228 kr 48 034 kr 59 552 kr 1 002 242 kr 1 223 937 kr 

Simuleringsfall 2 30 165 kr 22 278 kr 31 805 kr 44 380 kr 0 kr 0 kr 61 970 kr 66 658 kr 

Simuleringsfall 3 1 308 kr 966 kr 1 kr 1 kr 0 kr 0 kr 1 308 kr 967 kr 

Simuleringsfall 4 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 
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Tabell 21. Investeringskostnad för påbyggnad av nya bostäder. 

Påbyggnad 

Komponenter Produkt Beskrivning Yta (BTA)   Pris Totalkostnad 

Modul inkl. installationer - Påbyggnad av nya bostäder 6150 m2 17 000,00 kr/m2 104 550 000 kr 

 

Påbyggnad 

Försäljning Antal  Pris* Totalkostnad 

Lägenheter 57 st 3 000 000 kr 171 000 000 kr 

   Intäkt: 66 450 000 kr 

* Antaget pris 

Genom att ta totalkostnaden för påbyggnaden minus försäljningen av lägenheter fås intäkten 66 miljoner. 

 

Tabell 22. Investeringskostnad ventilationssystem. 

Ventilationssystem 

Komponenter Produkt Beskrivning Antal   Pris Kostnad 

Tilluftskanal bostad, vardagsrum - Nya, befintlig byggnad 133 st 2674 Kr/sektion 355 583 kr 

Tilluftskanal bostad, sovrum - Nya, befintlig byggnad 133 st 1111 kr/sektion 147 762 kr 

Tilluftskanal, trapphus - Nya, 4 våningar + 4 trapphus 16 st 5579 Kr/sektion 89 261 kr 

Schakt - Schakt, 7 våningar (4 trapphus) 4 st 93861 Kr/sektion 375 444 kr 

Grenkanal ɸ250, värmeisolering - Utomhus, befintlig byggnad inkl. påbyggnad 2541 m 1756 kr/m 4 462 097 kr 

Fläktrum - T/F-aggr. Rot vvx 3000 l/s 1 st 352781 Kr/sektion 352 781 kr 

      Totalkostnad: 5 782 928 kr 
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Tabell 23. Investeringskostnad bergvärmeinstallation, för 3,4 och 5 pumpar. 

3 bergvärmepumpar 

Komponenter Produkt Beskrivning Antal   Pris Kostnad 

Borrhål - 200 m 22 st 300 kr/m 1 320 000 kr 

Bergvärmepump NIBE F1345 60 kW 3 st 181500 kr/st 544 500 kr 

Installation - Arbetskostnad/materialkostnad -   10000 kr/kW 1 800 000 kr 

Varmvattenberedare - Ackumulator NIBE VPB 1000 p 980 m3 6 st 51250 kr/st 307 500 kr 

Installation - Arbetskostnad/materialkostnad -  17000 kr/st 102 000 kr 

Nya schuntar - Radiatorer/golvvärme 2 st 50000 kr/st 100 000 kr 

Nya stammar, värme - Vån 1-7 16 st 18260 kr/sektion 292 165 kr 

      Totalkostnad: 4 466 165 kr 

        

4 bergvärmepumpar 

Komponenter Produkt Beskrivning Antal   Pris kostnad 

Borrhål - 200 m 22 st 300 kr/m 1 320 000 kr 

Bergvärmepump NIBE F1345 60 kW 4 st 181500 kr/st 726 000 kr 

Installation - Arbetskostnad/materialkostnad -   10000 kr/kW 2 400 000 kr 

Varmvattenberedare - Ackumulator NIBE VPB 1000 p 980 m3 8 st 51250 kr/st 410 000 kr 

Installation - Arbetskostnad/materialkostnad -  17000 kr/st 136 000 kr 

Nya schuntar - Radiatorer/golvvärme 2 st 50000 kr/st 100 000 kr 

Nya stammar, värme - Vån 1-7 16 st 18260 kr/sektion 292 165 kr 

      Totalkostnad: 5 384 165 kr 
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5 bergvärmepumpar 

Komponenter Produkt Beskrivning Antal   Pris Kostnad 

Borrhål - 200 m 22 st 300 kr/m* 1 320 000 kr 

Bergvärmepump NIBE F1345 60 kW 5 st 181500 kr/st** 907 500 kr 

Installation - Arbetskostnad/materialkostnad -   10000 kr/kW* 3 000 000 kr 

Varmvattenberedare - Ackumulator NIBE VPB 1000 p 980 m3 10 st 51250 kr/st** 512 500 kr 

Installation - Arbetskostnad/materialkostnad -  17000 kr/st** 170 000 kr 

Nya schuntar - Radiatorer/golvvärme 2 st 50000 kr/st*** 100 000 kr 

Nya stammar, värme - Vån 1-7 16 st 18260 kr/sektion*** 292 165 kr 

* NIBE - Per Palmquist 

** NIBE 

*** Tyréns i Umeå - Fredrik Nilsson/ 

*** Wiksells sektionsfakta VVS 11/12  

 

 

 

     Totalkostnad: 6 302 165 kr 
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Bilaga I – Energiberäkningar 

Resultat från energiberäkningar utförda i IDA ICE.  

 

Tabell 24. Energianvändning för befintlig byggnad. 

 Energianvändning Effektbehov 

[kWh] [kWh/m2] [kW] 

Fastighetsel    

Belysning 58 127 6,8 6,62 

Utrustning 37 308 4,4 4,25 

Pumpar och fläktar 111 901 13,2 12,74 

 207 336 24,4  

Fjärrvärme 1 323 367 155,8 489,8 

 1 323 367 155,8  

Totalt: 1 530 703 180,3  

Hushållsel    

Belysning 36 450 4,3  

Utrustning 62 289 7,3  

 98 739 11,6  

 

Tabell 25. Energianvändning för befintlig byggnad, påbyggnad och nya installationer (bergvärmeeffekt 3*á 

60kW). 

 Energianvändning Effektbehov 

[kWh] [kWh/m2] [kW] 

Fastighetsel    

Belysning 70 081 5,3 7,98 

Utrustning 37 662 2,8 4,29 

Elektrisk kyla 1 564 0,1 22,81 

Pumpar och fläktar 141 409 10,6 16,62 

Elektrisk värme 333 755 25,1 129,2 

 584 471 43,9  

Fjärrvärme* 51 770 3,9 60,21 

 51 770 3,9  

Totalt: 636 241 47,8  

Hushållsel    

Belysning 56 625 4,3 15,44 

Utrustning 104 205 7,8 28,42 

 160 830 12,1  

* Avser spetsvärme. 
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Tabell 26. Energianvändning för befintlig byggnad, påbyggnad och nya installationer (bergvärmeeffekt 4*á 

60kW). 

 Energianvändning Effektbehov 

[kWh] [kWh/m2] [kW] 

Fastighetsel    

Belysning 70 081 5,3 7,98 

Utrustning 37 662 2,8 4,29 

Elektrisk kyla 1 501 0,1 25,11 

Pumpar och fläktar 141 332 10,6 16,59 

Elektrisk värme 375 172 28,2 145,5 

 625 748 47,0  

Fjärrvärme* 3 0,0 2,61 

 3 0,0  

Totalt: 625 751 47,0  

Hushållsel    

Belysning 56 602 4,3 15,44 

Utrustning 104 156 7,8 28,42 

 160 758 12,1  

* Avser spetsvärme. 

 

Tabell 27. Energianvändning för befintlig byggnad, påbyggnad och nya installationer (bergvärmeeffekt 5*á 

60kW). 

 Energianvändning Effektbehov 

[kWh] [kWh/m2] [kW] 

Fastighetsel    

Belysning 70 081 5,3 7,98 

Utrustning 37 662 2,8 4,29 

Elektrisk kyla 1 519 0,1 29,38 

Pumpar och fläktar 141 334 10,6 16,62 

Elektrisk värme 379 721 28,5 149,4 

 630 317 47,4  

Fjärrvärme* 0 0,0 0,0 

 0 0,0  

Totalt: 630 317 47,4  

Hushållsel    

Belysning 56 605 4,3 15,44 

Utrustning 104 167 7,8 28,42 

 160 772 12,1  

*Avser spetsvärme. 


