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Förord 
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utbildning som högskoleingenjör med en inriktning mot energiteknik vid Umeå universitet. 

Rapporten har genomförts på uppdrag av Skebo i Skellefteå. 

Jag vill tacka mina två handledare på Skebo, Patrik Sundberg och Staffan Hansson som försett mig 

med den information om huset jag har behövt. Jag vill även tacka Skebo för att jag fick sitta hos dem 

och göra mitt examensarbete. Jag vill även tacka min handledare Mark Murphy på Umeå universitet 

som hjälpt mycket vid frågor gällande IDA – ICE.  
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Sammanfattning 
I detta examensarbete har en analys genomförts som visar hur energiförbrukningen ändras utifrån 

fyra olika tjocklekar av tilläggsisolering. Även en analys av ett fönsterbyte och en kombination av ett 

fönsterbyte och tilläggsisolering har gjorts. Analysen har genomförts med hjälp av ett 

simuleringsprogram som heter IDA – ICE. Analysen ska sedan användas som underlag för Skebo vid 

kommande projekt för renovering av fastigheten. 

För att kunna göra denna analys har Skebo tillhandahållit information och data om husets skick och 

energiförbrukning. De värden som Skebo inte kunnat tillhandhålla har antagits eller så har 

schablonvärden används. Byggnaden testades där tilläggsisoleringen hade fyra olika tjocklekar. Den 

första isoleringen var 50 mm och stegades sedan upp med 50 mm tills den nåde 200 mm. Det som 

gick att avläsa ur resultatet var att mellan 100 mm -150 mm avtog tilläggsisoleringens effekt. Då 

måste det läggas mer kostnader på att fixa köldbryggor i klimatskalet istället.  

Resultatet visade att ett fönster byte skulle ge en lika bra energibesparing som en 150 mm 

tilläggsisolering. Det visade sig även om både fönster och tilläggsisolering gjordes så blev 

energibesparingen likvärdig jämfört med om varje individuell åtgärd adderats. Vid normala fall brukar 

det ej vara så, eftersom alla energieffektiviseringar påverkar varandra och vid en kombination av 

åtgärderna brukar dessa bli mindre tillsammans än summan av varje enskild åtgärd. 
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Abstract 
This Bachelor’s thesis will display an analysis of how energy consumption changes during four 

different thicknesses of extra insulation. This Bachelor’s thesis will also display an analysis of how a 

change from 2-glassed windows to 3-glassed windows can change the energy consumption and also 

a combination of both 3-glassed windows and 150 mm extra insulation. The analysis has been carried 

out with the help of a simulation program called IDA - ICE. The analysis will then be used as a basis by 

Skebo, in future projects for similar renovation of houses.  

To make this analysis, Skebo had to provide drawings of the house and also the energy consumption 

from previous years of the house. When Skebo could not provide values for a certain matters, 

standard values was used instead. The first test was with 50 mm extra insulation and then it 

gradually increased with 50 mm extra insulation during every simulation until it reached 200 mm. 

What could be made out from the result was that between 100 mm and 150 mm extra insulation the 

effect from insulation was decreasing. Instead of trying to insulate more, time and money must be 

spent on trying to fix the thermal bridges. 

The result of the analysis also showed that a change from 2-glassed windows to 3-glassed windows 

almost made an equal good energy saving as a 150 mm extra insulation. The result also revealed that 

if you combined both the 150 mm extra insulation and the 3-glass windows in the same simulation. 

The result would be the same as if you added the result from each individual simulation. In normal 

cases this isn’t what will happen because each individual energy saving action interacts with each 

other if you combine them, the package deal is therefore usually smaller than the sum of each 

individual parts. 
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1 Inledning 
De miljömål och det miljötänk som finns i dagens samhälle har skapat en ökad efterfråga på 

energieffektiviseringar. EU har även satt upp mål inom energi och klimat vilket kan vara en 

bidragande orsak till ökningen av energieffektiviseringar.  

EU:s energi- och klimatmålet kan delas upp i tre olika delar. Det första är att minska utsläppen av 

växthusgaser med 20 % jämfört med 1990. Vid gynnsamma förhållanden så är målet satt till 30 %. 

Det andra målet är att 20 % av vår energi ska komma från förnyelsebara energikällor. Det tredje och 

sista målet är att energieffektiviseringen ska öka med 20 %. Dessa mål är satt att de ska nås vid 2020 

och kallas Europa-2020 (Europeiska kommissionen). 

Sverige har även satt upp mål inom detta område som liknar EU:s mål, men kraven har ställts något 

högre. Sveriges mål är att (Regeringen Sverige, 2015): 

- Minska utsläpp av växthusgaser med 17 % fram till 2020 jämfört med 2005. 

- Sveriges nationella klimatmål är att minska utsläppen med 40 % till 2020 jämfört med 1990, 

målet gäller för verksamheter som inte är inkluderade i systemet för handel av utsläppsrätter 

inom EU. 

- Andelen förnyelsebar energi ska vara 49 % år 2020, där Sveriges nationella mål är ställt till 

minst 50 % av den totala energianvändningen år 2020. 

- Det finns även ett beslut satt gällande energieffektivitet vilket är uttryckt som en minskad 

energiintensitet. Detta ska vara 20 % lägre år 2020 jämfört med 2008. 

Skebo är detta projektets uppdragsgivare. Skebo är ett kommunalt bostads bolag som ligger centralt i 

Skellefteå. Skebo äger ca 7000 lägenheter i Skellefteå kommun. Som handledare på Skebo har jag 

haft Patrik Sundberg och Staffan Hansson. 

 

1.1 Bakgrund 
Skebo har haft planer på en renovering av fasaden och eventuellt ett fönsterbyte av ett hyreshus på 

Ullriksgatan, eftersom hyresgästerna upplevt att det var kallt i lägenheterna. Då jag kontaktade 

Skebo var detta fortfarande i undersökningsstadiet, vilket gav mig idén att göra ett examensarbete av 

detta. Med hjälp av simuleringar i programmet IDA – ICE ger jag förslag på vilka energibesparingar 

som Skebo kan göra och vad besparingen av åtgärderna kan bli. 

Underlaget jag simulerat fram har varit för flera olika tjocklekar av isolering så att Skebo kan använda 

denna rapport som ett underlag till framtida projekt.  

 

1.2 Syfte 
Projektets syfte har i första hand varit att undersöka hur energiförbrukningen påverkas av olika 

tjocklekar av tilläggsisolering. Detta för att kunna bedöma en brytningspunkt där det inte är lönt att 

tilläggsisolera mer. Projektets syfte har även varit att undersöka hur energiförbrukningen ändras med 

ett fönsterbyte från 2-glas till 3-glas samt en kombination av dessa två.  
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Projektet har även haft som syfte att ge en beskrivande bild av IDA ICE och vad programmet kan 

användas till, detta för att möjligen väcka ett intresse hos Skebo att använda programmet till 

framtida projekt. 

 

1.3 Mål 
I första hand har målet med detta projekt varit att leverera en brytningspunkt som visar när effekten 

av en ökad tilläggsisolering avtar. Målet har även varit att förse Skebo med data för hur 

energiförbrukningen påverkas av ett fönsterbyte från 2-glas till 3-glas fönster. Utöver dessa två mål 

har det även varit att visa på hur en kombination av de båda skulle förändra energiförbrukningen. 

Material har även haft som mål att användas som en referens för en kommande renovering av 

fastigheten. 

 

1.4 Beskrivning av byggnaden 
Fastigheten som projektet är baserat på står byggt på en liten ort ca 5 km norr om Skellefteå kallat 

Kåge på Ullriksgatan. Fastigheten byggdes år 1967 och därmed betyder det att den byggdes under 

miljonprogrammets tid. Miljonprogrammet startade 1965 och slutade 1975 och var riktlinjer för att 

bygga bort bostadsbristen och var inget riktigt program. Många av lägenhetshusen som byggdes 

under miljonprogrammets tid har börjat ses över och antingen renoveras dessa eller rivs om det inte 

är någon bostadsbrist i detta område, då dessa hus inte riktigt lever upp till dagens energistandard 

(Boverket, 2014).  

 

Figur 1. Bild av fastighetens klimatskal. 

Klimatskalet och fastigheten kan visas i Figur 1. Den nedre delen av fastigheten har en tegelfasad runt 

hela huset medan den övre har trä fasad på långsidorna och tegel på kortsidorna. Klimatskalet består 

från utsidan till insidan utav 120 mm tegel, 22 mm lockpanel, 50 mm Gullfiber, 120 mm mineralull, 

0,2 mm plastfolie och 13 mm gips, vid andra våningen så byts teglet ut mot träpanel. Detta är taget 

ifrån en fastighetsbeskrivning som går att se i bilaga 1 där även ritningarna av huset ses i bilaga 2.  

Husets tak består av två lager papp som ligger fastspikat på en träyta. Isoleringen på takvåningen 

ligger mot innertaket vilket gör att det är ett luftrum mellan yttertaket och innertaket. Isoleringen 
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består av ett ca 300 mm tjockt lager sågspån vilket är jämförbart med 150 - 160 mm Gullfiber. Taket 

har även en lutning på ca 8 grader.  

Huset är kopplat till Skellefteå Krafts fjärrvärmenät och data av förbrukningen finns tillgänglig. De 

boende i fastigheten har upplevt att det varit golvkallt i köket på övervåningen, detta på grund av en 

köldbrygga som befinner sig ovanför ingångarna till lägenheterna. 

 

1.5 Begränsningar 
Målet med projektet var att undersöka en tilläggsisolering, ett fönsterbyte samt även om det fanns 

tid över göra en simulering av energibesparingen vid ett byte av tak och tilläggsisolering vid taket. 

Tyvärr blev det lite tidsbrist och ett byte av taket var ej möjligt att simulera. Det hade dock varit bra 

att även utreda effekterna av ett byte av tak med tilläggsisolering av vindan, eftersom U-värdet på 

taket går att förbättra avsevärt. Detta går att se enligt Figur 2. 

 

Figur 2. Fördelning av förluster utifrån U-värde och yta. 

Där Roof står för tak och utgör 40 % av de totala förlusterna jämfört i U-värdet gånger ytan A angivet 

i [m2]. 
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2 Teori 
I detta avsnitt kommer lite teori bakom de olika värmetransmissionerna och värmeförluster. Detta 

för att läsaren ska kunna följa med bättre senare i rapporten. Det kräver dock att läsaren är något 

insatt och har baskunskaper om U-värdet och ventilationsförluster. Det kan vara viktigt att förstå var 

all värme tar vägen och varför det kan vara intressant att göra en tilläggsisolering. 

  

2.1 Förluster genom byggnadens klimatskal 
Klimatskalet är det som omsluter inneklimatet och skiljer det från ute klimatet, med enklare ord 

väggen, taket, golvet, fönster och dörrar. All energi som fastigheten förlorar går genom klimatskalet 

på något sätt, antingen via ventilation, transmission eller liknande. Därför är det viktigt att ha ett 

”bra” klimatskal som är tätt men också har ett lågt U-värde.  

U-värdet är ett mått på hur mycket energi en yta släpper igenom. Ett lägre U-värde betyder att 

byggnadsdelen släpper igenom mindre energi än ett högre U-värde. Dock bör det nämnas att det 

även försvinner energi via avloppen från varmvattenförbrukningen.  

 

2.2 Gratisvärme 
Det finns även värme som byggnaden kan tillgodogöra sig utan att den räknas in i någon kostnad för 

uppvärmning av byggnaden, vilket kallas gratisvärme. Denna gratisvärme erhålls genom de personer 

som befinner sig inne i huset och alstrar värme men även från tappvarmvattnet, 

varmvattenledningarna, elektrisk utrustning och solstrålning genom fönster.  

Det är viktigt att dessa värden finns med i simuleringen så att resultatet blir mer likt verkligheten.  

Den andel av gratisvärmen som går att ta tillvara på är följande: ca 75 % av hushållselen går att ta 

tillvara på som värme. Även ca 20 - 30 % av tappvarmvattnet går att ta tillvara på då energin kommer 

ifrån ledningarna fram till kranen och duschen. Då sedan boende använder kranen eller duschen 

sprids även en till del värme. Resterande del av värmeenergin försvinner via avloppen eller 

ventilationen.  

Från människorna går det att ta tillvara på 100 % av deras avgivna energi då dem är hemma vill säga. 

Dock är värmeenergin som människor tillför omgivningen olika från person till person. Ett nyckeltal 

som kan användas är att varje person avger ungefär 80W per person. Det som gäller för hur länge 

varje person är hemma är också detta väldigt individuellt men ett standardvärde på detta är att varje 

person är hemma ca 14 timmar av dygnet (SVEBY, 2012). Solstrålning är också en gratisenergi som 

finns och tas tillvara på under dagtid då solen strålar in genom fönstren. 

 

2.2.1 Förluster via ventilation 

Det är helt klart att en stor del av våra energiförluster utgörs av ventilation, där det finns två typer av 

förluster som kallas ofrivilliga- och frivilliga ventilations förluster. Där den frivilliga 

ventilationsförlusten utgörs av att luften vädras ut via ventilationskanalerna med hjälp av en fläkt 

eller självdrag. 
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De ofrivilliga ventilationsförlusterna utgörs av otätheter i klimatskalet där luft läcker in eller ut. Det 

ingår även här i ofrivilligventilation om personen öppnar dörrar eller fönster för vädring då detta 

skapar ett läckage av kall luft in i fastigheten. 

Ett lägsta standard värde är 0,5 omsättningar per timme eller 0,35 l/sm2 vid 2,5 m takhöjd. Detta vill 

säga att hälften av all luft i rummet ska bli ersatt av frisk luft varje timme eller att luften har bytts ut 

helt på 2 timmar, med hjälp av den frivilliga ventilationen. (Petersson, 2013, s. 134)  

Ett väldigt bra alternativ för att minska uppvärmningskostnaden är att skaffa en värmeväxlare som är 

kopplad till ventilationssystemet. Då en värmeväxlare kan ta tillvara på en stor del av energin som 

finns i frånluften och föra över den till tilluften. Finns det ett installerat till och frånlufts system är 

detta en enkel installation jämfört med om det bara är installerat ett frånluftssystem, då det kan 

komma att behövas byggas om och ett antal extra installationer kan behövas för ett nytt 

tilluftssystem.  

Förluster från den ofrivilliga ventilationen beror på hur bra klimatskalet är. Finns det ett väldigt tätt 

klimatskal så släpper det igenom mindre luft jämfört med ett otätt klimatskal, vilket leder till lägre 

ofrivilliga ventilations förluster. Dagens och framtidens hus byggs allt tätare för att just minska denna 

förlust via läckage och ta tillvara på denna energi i en värmeväxlare. Normalt för ett bostadshus bör 

inte otätheterna överskrida 0,8 l/sm2 vid 50 Pa undertryck. (Petersson, 2013, s. 135) 

 

2.2.2 Förluster via transmission 

Det är även här en stor del av en fastighets energiförluster som utgörs av transmissionsförluster 

liknande ventilationsförlusterna. Då fastighetens alla ytor oftast är varmare än omgivningen strålar 

väggarna sin värme till omgivning, på detta sätt förlorar de sin värmeenergi. För att kunna räkna ut 

hur mycket energi som går ut genom klimatskalet användes ett U-värdet. Hur detta värde beräknas 

fram kommer att presenteras under kapitel 2.4.2 i denna rapport.  

Detta värde är ett mått på hur mycket energi som transmitterar genom klimatskalets alla olika delar. 

För att kunna förbättra detta värde finns det flera olika alternativ, ett av dessa är att göra en 

tilläggsisolering av husets alla väggar. Tilläggsisolering av väggarna skapar ett högre motstånd för 

energin att ta sig genom väggarna, på så sätt stannar värmen kvar längre.  

Något som försämrar U-värdet är köldbryggor så som balkonger eller betong som är utsatt för kyla 

och sedan leder ut värmen. Även fönster och dörrkarmar, spikar eller liknade i klimatskalet är 

köldbryggor men dessa är enklare att åtgärda. Köldbryggor har oftast ett väldigt dåligt U-värde men 

är bra på att leda värme och kyla. Då dessa köldbryggor kan orsaka stora energiförluster vill man att 

det ska existera så lite av dessa som möjligt. 

 

2.2.3 Förluster via avlopp 

Då de allra flesta i dagens samhälle varken duschar, tvättar eller diskar i kallvatten så försvinner 

väldigt mycket energi genom avloppen, dock är detta svårt att göra något åt då det inte är trevligt att 

ta en dusch i kallvatten. Det bör nämnas att ca 17-24 % av den totala värmeenergin i detta hushåll 

går till att värma upp dess varmvatten.  
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Hur beräkningar av förluster via avlopp görs kommer inte att tas upp detaljerat i denna rapport. 

Programmet IDA – ICE beräknar dessa värden utifrån den indata som finns. Som nämnts tidigare 

under gratisvärme så förloras ca 70 % av den totala energin från tappvarmvattnet som går direkt ner 

i avloppen. Dock är detta viktigt att veta då man som person kan bidra och ändra beteenden för att 

kunna spara mycket energi på just denna biten genom att tänka sig för. 

 

2.3 Energiberäkningar på förluster 
IDA - ICE simulerar byggnaden för ett år och därmed gör den även alla beräkningar på förluster 

utifrån de olika parametrar som ställts in. Eftersom IDA - ICE gör beräkningarna så kan det ändå vara 

smart att ha en lite bakgrund med sig om de olika beräkningarna som IDA – ICE utför. Det kan vara 

bra att kunna denna typ av beräkningar för att förstå vad programmet räknar fram. De viktigaste 

delarna i beräkningarna kommer därför att förtydligas under detta kapitel. De värden som kommer 

att förtydligas och visas hur beräkningar görs för att ta fram är följande två. U-värde och 

ventilationsförluster för att sedan kunna räkna fram dessa manuellt. 

 

2.3.1 Ventilationsförluster 

Det finns två typer av ventilationsförluster som det går att räkna på och det är frivillig och ofrivillig 

ventilation. Då det i dagens alla hushåll finns någon form av ventilation för att kunna byta ut den 

gamla och dåliga luften. För att sedan ersätta denna med ny och frisk luft med lägre CO2 halter och 

andra luftföroreningar krävs det ett ventilationssystem.  

I ett ventilationssystem är luftflödena namngivna där de kallas till- och frånluft. Där tilluft är luften 

som kommer in i lägenheten eller huset och frånluften den som går ut från lägenheten eller huset.  

Ventilationen orsakar en förlust i form av värme energi då tilluften oftast har samma temperatur som 

ute eller något högre, frånluften har samma temperatur som inneluften. För att kunna beräkna på 

denna förlust används följande formel (Catarina Warfvinge, 2010, s. 4.11): 

𝑃𝑣,𝑟𝑢𝑚 = 𝑄𝑣  × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 −  𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙)     (1) 

Där Pv,rum är effekten det krävs för att värma upp denna luft mängd till rumstemperatur och är 

angivet i watt [W]. Tinne och Ttill är temperaturen för inne luften respektive tilluften i ventilationen, i 

grader Celsius [°C]. Qv är den specifika effekten för uppvärmning av luftflödet i ventilationen och 

beräknas på följande sätt (Catarina Warfvinge, 2010, s. 4.10): 

𝑄𝑣 = 𝜌 ×  𝐶𝑃  × 𝑞𝑣       (2) 

Där Qv är angivet i [W/°C ]. Ρ är densiteten för luft som vid normal temperatur är 1,2 [kg/m3], CP är 

den specifika värmekapaciteten hos luft som ändras med temperaturen på luften men denna är vid 

normalt temperatur och tryck 1000 [J/kg°C ]. qV är luftens volymflöde genom ventilationen angivet i 

[m3/s]. Normal temperatur är 20 °C och 101 KPa i lufttryck (Mohsen Soleimani-Mohseni, 2014, s. 65). 

Då den ofrivilliga ventilationen ska beräknas görs detta på ett liknande sätt som för den frivilliga 

ventilationen. Det som ändras under denna beräkning är att istället för Ttill används Tute på följande 

sätt (Catarina Warfvinge, 2010, s. 4.12): 
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𝑃𝑜𝑣 = 𝑄𝑜𝑣  × (𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒)     (3) 

Där Pov är effektförlusten för den ofrivilliga ventilationen och är angivet i watt [W]. Tinne och Tute är 

temperaturen för inne luften respektive uteluften, i grader Celsius [°C]. Qov är den specifika effekten 

för uppvärmningen av luftläckaget in genom klimatskalet. Denna beräknas på följande sätt (Catarina 

Warfvinge, 2010, s. 4.12): 

𝑄𝑜𝑣 = 𝜌 ×  𝐶𝑃  × 𝑞𝑜𝑣       (4) 

Där Qov är angivet i [W/°C ]. Ρ är densiteten för luft som vid normal temperatur [kg/m3], CP är den 

specifika värmekapaciteten hos luft som ändras med temperaturen på luften, denna är vid normal 

temperatur och tryck 1000 [J/kg°C ]. qov är luftens volymflöde genom klimatskalet angivet i [m3/s], 

detta värde kan dock vara svårt att veta på förhand. Det nämns två standard flöden som kan 

användas som riktlinjer för detta flöde. Detta värde bör inte överskrida 0,8 l/sm2 vid ett över eller 

undertryck av 50 Pa för en fastighet där personer bor och vid övriga utrymmen 1,6 l/sm2  (Petersson, 

2013, s. 135). 

Att beräkna öppen och stängd dörr samt vädring med fönster är väldigt individuellt för person och 

bostad. Detta medför att ett antagande på dessa värden måste göras och användas. Det finns 

schablonvärden för dessa (SVEBY, 2012, ss. 12-16). 

 

2.3.2 U - Värde 

Även kallat värmegenomgångskoefficient. U-värdet används för att kunna beräkna värmeflödet 

genom en yta. Där värmeflödet räknas ut på följande sätt (Petersson, 2013, s. 247):  

𝑄 = 𝑈 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) ∗ 𝐴     (5) 

Där Q är värmeflödet genom en yta räknat i [W] och Ti är temperaturen inne och beräknat i grader 

Celsius [°C] samt Te är temperaturen ute och även den är i grader Celsius [°C]. A står för arean på ytan 

av det som skall göras en beräkning på, oftast ett tak eller vägg beräknat i [m2]. U definieras som 

[W/m2°C ] och räknas ut med hjälp av följande metod (Petersson, 2013, s. 247): 

𝑈 =
1

𝑅𝑇
      (6) 

Där RT är definierat som [m2°C /W] och kallas för värmemotstånds tal. Där RT är det totala 

värmemotståndstalet, för att få det totala värmemotståndstalet måste då alla de mindre 

värmemotståndstalen summeras. Dessa fås från varje material som värmen ska passera. För att 

kunna räkna ut R används formel nedan (Petersson, 2013, s. 244): 

𝑅 =
𝑑

𝜆
      (7) 

Där R är värmemotståndstalet för det enskilda materialet detta är definierat som [m2°C /W]. λ står 

för värmeledningsförmåga och definieras som [W/m°C ] och d står för materialets tjocklek [m]. För 

att kunna räkna ut RT summeras alla dessa värmemotståndstal enligt formeln nedan (Petersson, 

2013, s. 245): 

𝑅𝑇 = 𝑅𝑠𝑒 + ∑ 𝑅𝑖 + 𝑅𝑠𝑖     (8) 
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Där Rse står för värmeövergångsmotståndstalet av luften på utsidan just närmast ytan som 

beräkningen görs på, denna har ett värde på 0,04 [m2°C /W]. Rsi står för 

värmeövergångsmotståndstalet på luften som befinner sig på insidan av ytan som det görs en 

beräkning på, denna har ett värde på 0,13 [m2°C /W]. 
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3  Metod och utförande 
Här kommer en mer genomförlig beskrivning av tillvägagångssätt och vad du som läsare bör tänka på 

om projektet ska återskapas. Samt även en genomgång av hur IDA – ICE fungerar och programmets 

viktiga delar. 

 

3.1 IDA – ICE beskrivning 
IDA – Indoor Climat and Energy är ett program som simulerar energiåtgången i en fastighet, där du 

kan ändra parametrar på väggarnas olika material men även ändra beteenden hos hyresgästen.  

Detta program är väldigt användbart då det behöver göras en beräkning av något slag på hushållets 

energianvändning. Programmet kan visa vad olika förändringar i energianvändningen kan innebära 

för byggnadens energiförbrukning. Det kan vara alltifrån en tilläggsisolering av fastigheten till byte av 

ventilation. 

Även mindre förändringar kan testas som t.ex. vad en sänkning av inomhustemperaturen, byte till 

lågenergilampor eller nya beteenden hos hyresgäster kan ge för effekter på energiåtgången. IDA – 

ICE är ett relativt enkelt program och går väldigt snabbt att lära sig grunderna.  

 

3.1.1 Importera modell 

Det går att importera modeller från Cad program där Revit är ett av de program som stöds, om filen 

är sparad i IFC format (Industry Foundation Classes). Detta gör då att om det redan finns en byggnad 

uppritad i Cad så är uppritningsjobbet redan gjort. Då kan du gå direkt till att ställa in alla zoner och 

de olika parametrarna för energiförbrukningen i IDA - ICE. En import av en modell utfördes inte 

under detta projekt, men jag vill nämna detta eftersom det kan vara intressant för läsaren att veta. 
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3.1.2 Hur ser en modell ut 

En modell kan bestå av allt ifrån en friggebod med bara ett rum till en mer komplex byggnad med 

flera rum. En zon behöver inte vara för just ett rum utan kan sträcka sig längre. En exempel bild på 

hur en färdig modell kan se ut i 3D vy i programmet visas i Figur 3.  

 

Figur 3. Bild av modell i 3D vy IDA -ICE. 

Resultatet behöver inte bli mer exakt bara för att modellen har mer zoner. Detta kan leda till en 

alldeles för avancerad modell. Då gör det att de blir svårare att ställa in alla värden för varje zon 

individuellt, vilket kan leda till fel i slutändan. Det är inte heller bra att förenkla modellen allt för 

mycket eftersom även det kan leda till ett missvisande resultat. 

Under denna simulering användes en zon per lägenhet då detta var mer praktiskt och underlättade 

injusteringen av all brukardata för varje zon, då varje zon var en familj. Dock bör det tänkas på att 

desto fler zoner som finns med i byggnaden desto mer dator kapacitet och framförallt tid krävs till 

simuleringen. 
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3.1.3 Hur fungerar IDA - ICE 

IDA - ICE är som nämnts tidigare ett energisimuleringsprogram där det går att simulera 

energiförbrukningen av ett eller flera hushåll i samma simulering. Det går på ett väldigt enkelt sätt att 

ställa in olika parametrar och ändra värden av material och liknande för simuleringen i IDA - ICE. Figur 

4 visar en bild av fliken General som sedan kommer att beskrivs mer genomförligt under detta 

kapitel.  

 

Figur 4. Bild av Generals IDA - ICE. 

Location som ligger längst upp i vänstra hörnet används till att ställa in platsen för simuleringen, 

denna plats ska vara så närliggande som möjligt för att få en bra simulering. IDA – ICE har ett flertal 

städer i Sverige att välja mellan. Climat som ligger under Location används till att ställa in klimatet, 

IDA – ICE använder då en fil med klimatdata från den valda platsen som är gjord för vinter eller 

sommardagar. 

I mitten längst upp har vi Defaults. Där går det att ställa in alla de olika värdena för klimatskalets alla 

olika delar fönster, ytterväggar, dörrar osv. Det går även att ändra vilken form av uppvärmning huset 

har och COP-värdet (Coefficient of Performance) på denna under Defaults vilket är ett mått på 

förhållandet mellan instoppad energi och avgiven värme.  
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Thermal bridges innehåller köldbryggor som huset har. Dessa går på ett väldigt enkelt sätt att ställa in 

då det finns en mätare som är angivet från none, typical och till very poor som går att se i figuren 5. 

 

Figur 5. Bild av Thermal bridges IDA - ICE. 

Då det är svårt att veta de verkliga värdena på köldbryggorna måste dessa värden antas utifrån den 

vetskap som finns om byggnaden sen tidigare.  

Ett exempel kan vara ett äldre hus som är isolerat med sågspån i väggarna. Här kan man anta att 

sågspånen har sjunkit ihop i väggarna vilket då bildar en luftspalt längst upp i väggarna. Detta 

försämrar då köldbryggorna och ökar värmeledningen längst upp på väggarna. 

Under infiltration går det att ställa in hur mycket infiltration det ska vara genom otätheter i väggen. 

Denna går även hand i hand med Pressure coefficents eftersom infiltrationen beror delvis på 

övertrycket eller undertrycket i byggnaden. 

Under Extra energy and losses ställer programmet in olika värden för varmvattnet, hur mycket varje 

boende förbrukar varje dag och hur mycket förluster det är i varmvattenslingorna osv, detta visas i 

figur 6. 
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Figur 6. Bild av Extra energy and losses IDA – ICE. 

Detta kan då skapa en bra möjlighet att kunna simulera för olika brukar beteenden hos hyresgästen. 

Detta utifall det finns planer på att sätta in varmvatten besparande åtgärder i lägenheten. För att på 

så sätt se vilken energibesparing som är möjlig vid mindre användning av varmvatten i hushållet.  

Det är även väldigt enkelt att simulera ventilationen i huset och hur den kan påverka inomhus 

klimatet samt även beräkna på ett tätningsarbete av huset. För att kunna gå in specifikt på en zon är 

det bara att klicka på den önskade zonen och sedan ändra de värden som är specifikt för just denna 

zon. Figur 7 är en beskrivande bild som visar de olika zoner som kan finnas i en simulering. 

  

Figur 7. Bilder av hur zoner kan se ut i IDA - ICE. 
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Under detta projekt har en analys för tilläggsisolering, fönsterbyte och en kombination av de båda 

energieffektiviseringsåtgärderna simulerats. Under simuleringarna för tilläggsisolering ändrades 

tjockleken av isoleringen i ytterväggen mellan varje simulering och detta ändras i Default menu. 

Bytet från 2-glas till 3-glasfönster ändrades fönstertypen i Default menu. Då huset blir tätare och 

vissa köldbryggor förbättras fick även dessa värden ändras. Köldbryggorna förbättras vid en 

tilläggsisolering samt blir klimatskalet även tätare vilket leder till en lägre mängd ofrivillig ventilation 

 

3.2 IDA – ICE Modell 
Då enbart programmet IDA – ICE användes för hela simuleringen och uppritningen av modellen 

kommer här några nyckelpunkter under själva projektet. 

 

3.2.1 Uppbyggnad 

Uppbyggnad av examensarbetet Ullriksgatan började med ett par ritningar av huset som studerades 

noga, för att få en förståelse av hur byggnaden såg ut och hur den skulle ritas upp i IDA - ICE. Något 

som läsaren bör tänka på är att innermåtten används och IDA - ICE lägger sedan på tjockleken på 

väggar, tak och golv senare, som går att ändra i Defaults.  

Uppritning av bostadshusen i IDA – ICE är dock inte att rekommendera om det finns tillgång och 

kunskap av ett bra Cad program som kan spara i filformatet IFC. Det är dock ej 100 % att den går att 

importera om byggnaden har för krånglig uppbyggnad så detta bör ses över innan en import görs. I 

detta fall så ritades byggnaden direkt i IDA – ICE. Ritas byggnaden i IDA - ICE får du upp en ”varning” i 

programmet som säger att ”detta är för komplicerat att rita upp” under uppritningen av byggnaden 

så finns möjlighet att åtgärda detta. Ska bara ett mindre hushåll ritas upp, går det bra att göra direkt i 

IDA – ICE för att spara tid. Uppritningen och allt som krävdes för att få huset att se ut som i 

verkligheten tog uppskattningsvis 3 veckor.  

 

3.2.2 Energikartläggning och systemanalys/Första simulering 

För att kunna få ett så korrekt värde av sin energisimulering som möjligt krävs det att alla de olika 

värdena och parametrarna som finns på huset såsom tjockleken av klimatskal, förbrukningen av 

varmvattnet, antal personer och liknande ställs in korrekt. En del av dessa värden finns oftast 

dokumenterade sen tidigare. Medans uppvärmningskostnader och tappvarmvatten kanske inte finns 

dokumenterade. Uppvärmningskostnaden och elförbrukning brukar vara enkelt att få tag på från 

elbolag och värmebolag. Varmvattenförbrukningen är det bäst att ta ett standardvärde om ingen 

verklig data finns, då denna oftast klumpas ihop med värmeförbrukningen.  

Det som fanns dokumenterat i detta projekt var på väggar, tak, golv och fönster. Värden för 

köldbryggor, ofrivillig och frivillig ventilation fick det samlas information om och sedan göras ett 

rimlighetsantagande utifrån den information som fanns. Ett antagande har även gjorts av hur många 

personer som bor i huset samt deras brukarbeteenden av tappvarmvatten och liknande gjordes. Till 

detta användes svebys PDF med standard brukarindata (SVEBY, 2012).  
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Då första simuleringen har gjorts kommer IDA - ICE att ge en mängd olika värden och data i ett 

resultat. Det som är rekommenderat är att studera dessa och se vad som verkar rimligt och inte 

rimligt. Sedan finjusteras de olika värden och parametrar i generals eller där de går att ändra. På 

detta sätt byggs en referensmodell upp som ska efterlikna verkligheten så mycket som möjligt.  

Det kan även krävas någon fler simulering för att förstå vad som händer då en eller flera parametrar 

ändras. IDA – ICE har en del förinställda värden, så kallade standardvärden, som det går att använda 

sig av om det inte finns något värde för en specifik parameter. 

 

3.2.3 Tilläggsisolering 

Ändring i Default och sedan External walls görs om till det önskade värdet, i detta fall 50 mm, 100 

mm, 150 mm och 200 mm extra isolering. Där U-värdet för referensmodellen var 0,1673 och med 

200 mm extra isolering hade väggen ett U-värde på 0,0867 W/m2°C. 

De olika tjocklekarna på tilläggsisoleringen jämfördes och en brytningspunkt räknades fram, där det 

gick att se att värmeförlusterna ej minskade lika mycket i jämförelse med ökningen av isolering från 

tidigare simulering. Denna brytningspunkt hade Skebo ställt önskemål om att få fram så att de hade 

möjlighet att använda den till kommande projekt.  

En simulering gjordes för varje fall vilket resulterade i fyra olika simuleringar som gav fyra olika 

intressanta resultat. Resultaten kommer att jämföras under resultatdelen av rapporten. Det som 

ändrades mellan varje fall var att lägga på 50 mm isolering och sedan ändra vissa köldbryggor som 

förbättras vid en tilläggsisolering. 

 

3.2.4 Fönsterbyte 

Här i detta kapitel beskrivs det hur simuleringen såg ut för ett fönsterbyte från 2-glas till 3-glas 

fönster. U-värdet sjönk då ett fönsterbyte gjordes från ett 2-glas med värdet 2,81 W/m2°C till ett 3-

glas med värdet 1,91 W/m2°C, detta gav en minskning med 0,9 (W/m2°C). Beskrivet utifrån den totala 

ytan av alla fönster som var 232,7 W/°C vid 2-glas och sänktes till 158 W/°C vid 3-glas. Fönsterbytet 

simulerades med två olika alternativ för att kunna jämföras på två olika sätt.  

Alternativ 1 var en simulering som jämfördes med referensmodellen och där det enbart byttes ut 

fönster och fönsterkarmar på fastigheten. Ett byte av alla fönster medför att klimatskalet blir tätare 

och att köldbryggorna kring fönstren sjunker. Då denna simulering var klar gick resultatet av 

fönsterbyte att jämföra med referensmodellen och sedan se vad ett byte av enbart fönster kunde ge 

för energibesparing. 

Alternativ 2 var en simulering där både 150 mm tilläggsisolering och byte av fönster gjordes. Detta 

för att på så sätt kunna jämföras med tidigare simulering där enbart fönstren byttes ut.  
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4 Resultat 
Här kommer resultatet av de olika simuleringarna för tilläggsisolering samt fönsterbyte samt en 

kombination av de båda att tas upp och presenteras i tabeller och diagram. 

 

4.1 Referensmodell 
Efter ett antal simuleringar och lite justeringar lyckades en referensmodell skapas som låg inom 5 % 

av den totala förbrukningen under ett år, vilket ansågs vara inom ett rimligt intervall. Simuleringen 

gjordes och jämfördes med 2015 års förbrukning, då det fanns data månadsvis för hela 2015.  

Tabell 1 visar ett sammandrag från resultatet av referensmodell-simuleringen där hela resultatet går 

att se i bilaga 3. Referensmodellen jämförs med den verkliga energiförbrukningen i tabellen. De som 

saknar differens är antagna värden med hjälp av Svebys PDF (SVEBY, 2012). Differensen visar kvoten 

mellan referens modellen och verkligheten angivet i %. 

Tabell 1. Visar värdena för verklighet och referensmodell. 

  Verklighet, kWh Referens, kWh Skillnad jämfört 

med Verklighet, % 

Ljus förbrukning 8760 8760 Antaget värde 

HVAC aux 2358 2358 Antaget värde 

Uppvärmning 120345 123973 3,0 

Varmvatten 28260 28260 Antaget värde 

Elutrustning 27597 27597 Antaget värde 

Total förbrukning  187320 190948 1,9 

Fjärrvärme 148605 152233 2,4 

 

HVAC aux är en förkortning som IDA-ICE använder för Ventilationssystemets elförbrukning. Total 

förbrukning står för den totala förbrukningen fastigheten har där alla punkter är inräknade. Under 

denna simulering var den totala tjockleken med isolering var 170 mm huset hade även en 

energiförbrukning på 193,5 kWh/m2. Bilaga 3 visar även de inställda värdarna för simuleringen i IDA – 

ICE. 

 

4.2 Tilläggsisolering 
Här presenteras de fyra olika resultaten i jämförelse med den simulerade referensmodellen. De fyra 

tjocklekarna som testades var följande 50 mm, 100 mm, 150 mm och 200 mm tilläggsisolering.  

 

4.2.1 50 mm extra isolering 

Tabell 2 visar en generalisering av resultatet vid en tilläggsisolering på 50 mm där hela resultatet går 

att se i bilaga 4. Differensen är kvoten mellan referensmodellen och simuleringen av 

energibesparande åtgärd i detta fall 50 mm tilläggsisolering.  
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Tabell 2. Visar värdena för 50 mm tilläggsisolering jämfört med referensmodell. 

  Referens, kWh 50 mm tilläggsisolering, 

kWh 

Skillnad 

jämfört med 

referens, % 

HVAC aux 2358 2337 -0,9 

Uppvärmning 123973 118572 -4,4 

Total förbrukning  190948 185526 -2,8 

Fjärrvärme 152233 146832 -3,5 

Det som ändrades var en ökning med isolering på 50 mm och en sänkning av vissa köldbryggor som 

har en koppling till tilläggsisolering, där även de inställda värdena i IDA – ICE går att se i bilaga 4. Den 

totala tjockleken med isolering var 220 mm under simuleringen huset hade även en 

energiförbrukning på 187,1 kWh/m2. 

 

4.2.2 100 mm extra isolering 

En simulering av 100 mm tilläggsisolering gjordes vilket en sammanfattning av resultatet går att se i 

tabell 3 där hela resultatet finns i bilaga 5. Energiförbrukningen för både 50 mm och 100 mm 

tilläggsisolering finns med i tabellen. Differensen är kvoten mellan referensmodellen och 100 mm 

tilläggsisolering. 

Tabell 3. Visar värdena av 100 mm tilläggsisolering jämfört med referensmodell. 

  Referens, 

kWh 

50 mm 

tilläggsisolering, 

kWh 

100 mm 

tilläggsisolering, kWh 

Skillnad 

jämfört 

med 

referens, % 

HVAC aux 2358 2337 2330 -1,2 

Uppvärmning 123973 118572 116957 -5,7 

Total förbrukning  190948 185526 183904 -3,7 

Fjärrvärme 152233 146832 145217 -4,6 

 

Det som ändrades i denna simulering var en höjning från 50 mm till 100 mm tilläggsisolering samt 

även att köldbryggor ändrades, där de inställda värdena i IDA – ICE går att se i bilaga 5. Den totala 

tjockleken med isolering var 270 mm under simuleringen huset hade även en energiförbrukning på 

185,2 kWh/m2. 

 

4.2.3 150 mm extra isolering 

Tabell 4 visar värdena från tidigare simuleringar samt även en sammanfattning av resultatet för 150 

mm tilläggsisolering där hela resultatet går att läsa i bilaga 6. Differensen är kvoten mellan 

referensmodellen och 150 mm tilläggsisolering i %. 
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Tabell 4. Visar värdena av 150 mm tilläggsisolering jämfört med referensmodell. 

  Referens, 

kWh 

50 mm 

tilläggsisolering, 

kWh 

100 mm 

tilläggsisolering, 

kWh 

150 mm 

tilläggsisolering, 

kWh 

Skillnad 

jämfört 

med 

referens, 

% 

HVAC aux 2358 2337 2330  2322 -1,5 

Uppvärmning 123973 118572 116957 115277 -7,0 

Total 

förbrukning  

190948 185526 183904 182216 -4,6 

Fjärrvärme 152233 146832 145217 143537 -5,7 

Det som ändrades under denna simulering var att lägga på 50 mm på tidigare simulering det vill säga 

att 50 mm tillades på 100 mm och att även köldbryggor ändrades marginellt, där denna ändring av 

värdena i IDA – ICE går att se i bilaga 6. Den totala tjockleken med isolering var 320 mm under 

simuleringen huset hade även en energiförbrukning på 183,2 kWh/m2. 

 

4.2.4 200 mm extra isolering 

Den sista simuleringen gjordes för 200 mm tilläggsisolering där en generalisering av resultatet 

presenteras med de tidigare värdena i tabell 5 där det hela resultatet visas i bilaga 7. Tabellen 

beskriver värden för 200 mm tilläggsisolering, differensen är kvoten mellan referensmodellen och 

200 mm tilläggsisolering. 

Tabell 5. Visar värdena av 200 mm tilläggsisolering jämfört med referensmodellen. 

  Referens, 

kWh 

50 mm 

tilläggsisolering, 

kWh 

100 mm 

tilläggsisolering, 

kWh 

150 mm 

tilläggsisolering, 

kWh 

200 mm 

tilläggsisolering, 

kWh 

Skillnad 

jämfört 

med 

referens, 

% 

HVAC aux 2358 2337 2330  2322 2320 -1,6 

Uppvärmning 123973 118572 116957 115277 113969 -8,1 

Total 

förbrukning  

190948 185526 183904 182216 180906 -5,3 

Fjärrvärme 152233 146832 145217 143537 142229 -6,6 

Det som ändrades under denna simulering var en ökning med 50 mm tilläggsisolering från 

föregående simulering som var på 150 mm. Även här ändrades några köldbryggor marginellt, där de 

inställda värdena för denna simulering i IDA – ICE går att se i bilaga 7. Den totala tjockleken med 

isolering var 370 mm under simuleringen huset hade även en energiförbrukning på 181,6 kWh/m2. 
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4.2.5 Brytningspunkt av tilläggsisolering 

150 mm tilläggsisolering valdes som brytnings punkt eftersom huset redan har 170 mm sen tidigare, 

detta gav en total isolering på 320 mm. Där ett diagram över energiförbrukningen hos de olika 

simuleringarna för olika tjocklekar av tilläggsisolering går att se i diagram 8. 

 

Figur 8. Diagram över energiförbrukningen från varje simulering med en trendlinje. 

Tilläggsisoleringens effekt avtar någonstans vid mellan 100 mm och 150 mm tilläggsisolering. Då ett 

värde för tilläggsisoleringens tjocklek ska väljas så väljs 150 mm eftersom att detta värde befinner sig 

lite över brytningspunkten för att vara på ”säkra sidan”. 

 

4.3 Fönsterbyte 
Här kommer resultatet av fönsterbytet från 2-glas till 3-glas att presenteras. Detta simulerades för 

två olika situationer. Den första simuleringen är en simulering där enbart fönstren byts ut från 2-glas 

till 3-glas och jämförs sedan med referens simuleringen. Den andra simuleringen är en kombination 

av både ett fönsterbyte och tilläggsisolering på 150 mm. Dessa jämförs sedan med 

referenssimuleringen.  
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4.3.1 3-glas simulering 

En simulering gjordes då enbart 2-glas byttes ut till 3-glas som visas i tabell 6. Denna tabell beskriver 

ett sammandrag av resultatet från referensmodellen jämfört med värdena för simuleringen med 3-

glas fönster där hela resultatet går att se i bilaga 8. Referensmodellen har ett 2-glasfönster. 

Tabell 6. Visar värdet av 3-glas fönster jämfört med referensmodellen. 

  Referens, kWh Fönster 3-glas, 

kWh 

Skillnad jämfört 

med referens, % 

HVAC aux 2358 2331 -1,1 

Uppvärmning 123973 117029 -5,6 

Total förbrukning  190948 183977 -3,7 

Fjärrvärme 152233 145289 -4,6 

 

Det som ändrades under denna simulering var att byta från ett standard 2-glasfönster till ett 

standard 3-glasfönster huset hade även en energiförbrukning på 185,3 kWh/m2, där de inställda 

värdena i IDA – ICE går att se i bilaga 8. 

 

4.3.2 150 mm tilläggsisolering och 3-glas fönster 

Då sedan för att testa om de båda åtgärderna av energieffektivisering sattes i bruk skulle ge för 

resultat. Ett sammandrag av resultatet från denna simulering och tidigare simuleringar med relevans 

för detta resultat presenteras i tabell 7, där hela resultatet för 150 mm tilläggsisolering och 3-glas 

fönster går att se i bilaga 9. Tabellen tar upp de tidigare värdena från de olika simuleringar som är 

relevanta för denna åtgärd. Differensen är kvoten mellan referensmodellen och 150 mm 

tilläggsisolering med 3-glasfönster. 

Tabell 7. Visar värdet på 150 mm tilläggsisolering och 3-glas fönster jämfört med referensmodellen. 

  Referens, 

kWh 

Fönster 3-

glas, kWh 

150 mm 

tilläggsisolering, 

kWh 

3-glas med 150 

mm 

tilläggsisolering, 

kWh 

Skillnad 

jämfört 

med 

referens, % 

HVAC aux 2358 2331  2322 2300 -2,5 

Uppvärmning 123973 117029 115277 107980 -12,9 

Total förbrukning  190948 183977 182216 174897 -8,4 

Fjärrvärme 152233 145289 143537 136240 -10,5 
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Det som ändrades under denna simulering var att slå ihop 150 mm tilläggsisolering med 3-glasfönster 

huset hade även en energiförbrukning på 174,5 kWh/m2, där de värden som ändrades i IDA – ICE går 

att se i bilaga 9. 

 

4.4 Jämförelse mellan alla simuleringar 
En jämförelse mellan alla de olika åtgärderna gjordes i ett stapeldiagram, figur 9. Diagrammet visar 

energiförbrukningen av de olika varianterna av energieffektiviseringar. Längst till vänster är 

verklighetens förbrukning, sedan referensmodellen och därefter är energiåtgärderna i fallande 

ordning utifrån energiförbrukning. 

 

Figur 9. Diagram av alla simuleringar och energieffektiviserings åtgärder. 

 

5 Diskussion 
Under denna del av rapporten kommer en diskussion föras kring resultatet. Detta kapitel är uppdelat 

i tre delar och är följande uppbyggnad, resultat och felkällor. 

 

5.1 Uppbyggnad i IDA – ICE och insamling av data 
Denna del diskuterar mer om uppbyggnaden och injusteringen av modellen i IDA – ICE och vilka 

problem som stöttes på under uppbyggnaden och simuleringen av fastigheten i IDA - ICE. 
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5.1.1 Uppbyggnad 

Uppbyggnaden av modellen i IDA – ICE tog lite tid men blev lyckad och modellen blev mycket lik 

verkligheten och jag kände mig nöjd. Det som var problem i början var att lära sig programmet 

eftersom det var en längre period sedan kursen i IDA – ICE hade gått och en del saker hade blivit 

bortglömda.  

 

5.1.2 Brukardata 

Fjärrvärme användningen för byggnaden fanns för flera år tillbaka men eftersom simuleringen 

gjordes för 2015 användes även 2015 års verkliga förbrukning till att kalibrera in referens modellen. 

Den totala fjärrvärme användningen var dock för all värme, det vill säga att tappvarmvattnet var även 

inräknat. Det fanns även data för den totala mängden vatten som använts i huset under 2015. Då 

detta blev svårt att få ut en exakt mängd energi som gått till tappvarmvattnet så antogs detta värde. 

 

5.1.3 Antaganden 

De olika mätdata som jag fick anta var följande: Tappvarmvatten, elektronik och personer. Dessa 

antaganden tog jag hjälp av svebys standard brukarvärden som var följande (SVEBY, 2012): 

- Tappvarmvatten 18 m3per person och år. 

- Personvärme 80 W med en närvarotid på 14h/dygn. 

- Antal personer 2,135 per lgh 50 % 2 rok och 50 % 3 rok. 

- Hushållsel 2000 kWh + 800 kWh per person. 

Fläktsystemet blev även de ett antaget värde eftersom det inte fanns någon data för den 

förbrukningen specifikt. Den data som fanns på elektricitet förbrukning var fastighetselen och i den 

ingick tvättmaskiner ute belysning och liknande, vilket ledde till att det blev svårt veta det exakta 

värdet. IDA – ICE räknar ut fläktsystemets elförbrukning beroende på vad som är inställt för varje zon. 

Detta värde som IDA – ICE räknat fram användes då som referensvärde. Boken Tillämpad 

byggnadsfysik försåg mig med information angående infiltration och lägsta värde för luft utbyte, 

vilket då användes i referensmodellen eftersom att detta ej fanns dokumenterat. 

 

5.2 Diskussion av resultat 
Då min referensmodell hamnade inom 5 % av den verkliga så kände jag att jag var nöjd. Dock var det 

vissa saker jag antog som var svåra att veta hur sanningsenliga dessa blivit. Det kan bli så att när jag 

antagit ett värde på till exempel köldbryggorna och lagt dessa väldigt högt medan jag har antagit 

elektronikens värde väldigt lågt, så kan dessa balansera ut varandra. Så att resultatet på min referens 

modell ser bra ut. Detta kan dock leda till att vid en simulering av en tilläggsisolering och köldbryggor 

ändras kan detta då bli missvisande. Dock kände jag att mitt resultat blev lyckat och ligger nära det 

man kan förvänta sig av en 150 mm tilläggsisolering. Skebo hade även tagit hjälp av en konsult som 

fick ett liknande värde. 

Resultatet gav ca 10 kWh/m2 förbättring med 150 mm tilläggsisolering och ca 8 kWh/m2 förbättring 

då enbart ett fönsterbyte från 2-glas till 3-glas fönster, efter att pratat med min handledare fick jag 
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höra att ett fönster med argon mellan glasen och 3-glas kan ligga under 1 i U-värde, detta är ej så 

mycket dyrare jämfört med ett vanligt standard 3-glas och det är dessa glas man sätter in vid ett 

fönsterbyte idag.  

Det visade sig även att om man utförde bägge åtgärderna med tilläggsisolering och fönsterbyte med 

standard 3-glas så kom man upp i nästan 19 kWh/m2 i besparingar. Detta värde var dock oväntat från 

min sida eftersom det blev samma värde som om man hade summerat de båda åtgärderna var för 

sig. Eftersom att varje åtgärd som görs brukar påverka varandra och ge en lägre total summa 

tillsammans, än i jämförelse om varje individuell åtgärd summerades var för sig. 

 

En investeringskostnad går inte att räkna hem när man gör bägge åtgärderna, om en snabb 

överslagsräkning görs med nuvarande fjärrvärmepriser och de antal kWh som besparas. Detta ger en 

ungefärlig besparing på 16000 kWh per år vilket leder till en årlig besparing på 8500 kr (Skellefteå 

Kraft). Efter pratat med min handledare kom vi fram till att detta ej skulle täcka en investering för ett 

fönsterbyte och en tilläggsisolering. 

 

5.3 Diskussion kring felkällor 
För att undvika en del felkällor så togs schablonvärden och standardvärden från sveby och på så sätt 

kunde minska felen, då majoriteten av alla värden ligger i närheten av standardvärdet. Den största 

felkällan i denna simulering är köldbryggorna då dessa var väldigt svåra att veta och fick justeras in 

utefter energibehovet. Då de andra värdena på huset var uppmätta och gick ej ändra, såsom isolering 

i väggar och tak. Byggnadens storlek blev 844 m2 jämfört med det verkliga värdet på 830 m2 vilket 

kan vara en liten felkälla under uppbyggnaden. 

Vid en tilläggsisolering så sjunker även köldbryggorna eftersom man sätter de nya reglarna på andra 

ställen utanför de gamla och på så sätt bryter köldbryggan däremellan. Då detta hus även har en del 

köldbryggor som är svåra att göra något åt, så är det svårt att få en kostnadseffektiv investering som 

ger tillbaka pengarna. 

Något jag även jag kom att tänka på gällande IDA – ICA så beräknar programmet inte med att de 

finns snö på taket under vinterhalvåret vilket skapar en liten isolering och på så sätt släpps mindre 

energi ut genom taket. 
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6 Slutsats 
Slutsatsen av detta projekt är att det går att göra besparingar av energin vid en kombination av 

fönsterbyte och tilläggsisolering. Denna besparing är ej tillräckligt hög för att kunna täcka en 

investering av material och tid. 

Den besparing som energimässigt går att se ur simuleringsresultatet på denna byggnad var att vid en 

150 mm tilläggsisolering går det att bespara 7 % energi i uppvärmnings kostnader, detta motsvarar 

ungefär 10 kWh/m2 förbättring. Vid ett fönsterbyte från 2-glas till standard 3-glas gick det att se en 

förbättring i energiförbrukningen med ca 5,6 % vilket motsvarar ungefär 8 kWh/m2 förbättring i 

energiprestandan. Dock går detta värde att förbättra ännu lite mer med argonfyllda fönster. Då både 

ett fönsterbyte och 150 mm tilläggsisolering gjordes gick det att se en minskning av 10,5 % 

energiförbrukning i uppvärmning detta motsvarade ca 18,5 kWh/m2 förbättring.  

Även en slutsats var att det bör ej vara mer än 320 mm total isolering eftersom huset hade en total 

isolering på 170 mm före tilläggsisoleringen och efter tilläggsisoleringen hade den 320 mm. Detta 

eftersom att efter brytningspunkten på 150 mm tilläggsisolering så börjar isoleringens effekt att avta 

och man måste då byta tillvägagångs sätt och angripa köldbryggorna för att lättare kunna sänka 

energiförbrukningen på fastigheten.  
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8 Bilagor 
 

Bilaga 1 - Byggnadsbeskrivning 

Byggnadsbeskrivning av Ulriksgatan 11-29 

Atemp   955 

Nybyggnadsår   1967 

Antal våningsplan  2 

Antal trapphus  

Antal bostadslägenheter   10 

Krav ventilationskontroll (ja/nej) ja 

Typer av ventsystem  F 

Ventkontroll godk.  ja 

Lufkondsystem > 12 kW (ja/nej) nej 

Radonmätning gjord (ja/nej) nej 

Genomförda åtgärder  

Allmänt  

Stomme   150 resp 160 mm betongstomme 

Fasader   120 mm fasadtegel och 22 mm lockpanel 

Tak   Tvålagstäckning med papp, 8° taklutning, pulpettak 

Isolering  Yttervägg typ tegel: 50 mm gullfiber, 120 mm min.ull, 0,2 mm plastfolie, 
13 mm gips 

Yttervägg typ träpanel: 50 mm gullfiber, 120 mm min.ull, 13 mm gips 

Fönster   träfönster och träkarm, 2-glas 

Portar   entré och balkongdörrar av trä, 2-glas 

Grund   160 mm betong, 200 mm dränering 

Ventilation   F-ventilation 

Värme   Fjärrvärme 

Tappvatten   

Avlopp  

Kraftförsörjning  380/220 V 
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Reservkraft   Saknas  

Styr och övervakning  

 

Energianvändning för perioden 0801 – 0812 

Fjärrvärme (1)  148737 kWh (Fördelat) 

Summa 1-13  159 740 kWh 

Varav energi till                  
varmvattenberedning  20825 kWh (Fördelat) 

Fastighetsel (15)  11003 kWh (Fördelat) 

Summa 7-13, 15-18 22 006 kWh 

Summa 1-15, 18 170 743 kWh 

Summa 7-13, 15, 18 22 006 kWh 
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Bilaga 2 - Byggnadsritning 
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Bilaga 3 – Årlig energiförbrukning och inmatade värden av referensmodell 

Delivered Energy Overview 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  8760  10.4  1.0  

 

HVAC aux  2358  2.8  0.3  

   Total, Facility electric  11118  13.2     

    
  

   

 

Fuel heating  123973  146.9  67.68  

   Total, Facility fuel*  123973  146.9     

    
  

   

 

District heating  28260  33.5  3.23  

   Total, Facility district  28260  33.5     

   Total  163351  193.5     

    
 

Equipment, tenant  27597  32.7  3.15  

   Total, Tenant electric  27597  32.7     

   Grand total  190948  226.2     

*heating value  

 

Input data Report 
Wind driven infiltration airflow rate  694.642 l/s at 50.000 Pa  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

Walls above ground  542.82  0.17  90.81  7.52  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  

Roof  457.38  1.06  487.11  40.36  

Floor towards ground  416.98  0.20  82.70  6.85  

Floor towards amb. air  27.04  0.22  6.07  0.50  

Windows  82.82  2.81  232.71  19.28  

Doors  34.51  1.42  48.90  4.05  

Thermal bridges  
  

258.69  21.43  

Total  1561.54  0.77  1207.00  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  

External wall / internal slab  434.36 m  0.080 W/(K m)  34.749  

External wall / internal wall  83.52 m  0.075 W/(K m)  6.264  

External wall / external wall  62.08 m  0.160 W/(K m)  9.933  

External windows perimeter  243.70 m  0.060 W/(K m)  14.622  

External doors perimeter  115.40 m  0.060 W/(K m)  6.924  

Roof / external walls  105.77 m  0.270 W/(K m)  28.558  

External slab / external walls  125.12 m  0.300 W/(K m)  37.536  

Balcony floor / external walls  17.30 m  0.600 W/(K m)  10.380  

External slab / Internal walls  75.42 m  0.075 W/(K m)  5.657  

Roof / Internal walls  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External walls, inner corner  38.60 m  -0.150 W/(K m)  -5.790  

Total envelope area  1569.40 m2  0.070 W/(K m2)  109.858  

Sum  -  -  258.689  
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Bilaga 4 – Årlig energiförbrukning och inmatade värden vid 50mm extra 

isolering 

Delivered Energy Overview 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  8760  10.4  1.0  

 

HVAC aux  2337  2.8  0.3  

   Total, Facility electric  11097  13.2     

    
  

   

 

Fuel heating  118572  140.5  67.29  

   Total, Facility fuel*  118572  140.5     

    
  

   

 

District heating  28260  33.5  3.23  

   Total, Facility district  28260  33.5     

   Total  157929  187.1     

    
 

Equipment, tenant  27597  32.7  3.15  

   Total, Tenant electric  27597  32.7     

   Grand total  185526  219.8     

*heating value  

Input data Report 
Wind driven infiltration airflow rate  694.642 l/s at 50.000 Pa  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

Walls above ground  542.82  0.14  73.66  6.41  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  

Roof  457.38  1.06  487.11  42.39  

Floor towards ground  416.98  0.20  82.70  7.20  

Floor towards amb. air  27.04  0.22  6.07  0.53  

Windows  82.82  2.81  232.71  20.25  

Doors  34.51  1.42  48.90  4.26  

Thermal bridges  
  

217.86  18.96  

Total  1561.54  0.74  1149.02  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  

External wall / internal slab  434.36 m  0.050 W/(K m)  21.718  

External wall / internal wall  83.52 m  0.060 W/(K m)  5.011  

External wall / external wall  62.08 m  0.120 W/(K m)  7.450  

External windows perimeter  243.70 m  0.060 W/(K m)  14.622  

External doors perimeter  115.40 m  0.050 W/(K m)  5.770  

Roof / external walls  105.77 m  0.250 W/(K m)  26.442  

External slab / external walls  125.12 m  0.250 W/(K m)  31.280  

Balcony floor / external walls  17.30 m  0.600 W/(K m)  10.380  

External slab / Internal walls  75.42 m  0.075 W/(K m)  5.657  

Roof / Internal walls  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External walls, inner corner  38.60 m  -0.120 W/(K m)  -4.632  

Total envelope area  1569.40 m2  0.060 W/(K m2)  94.164  

Sum  -  -  217.861  
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Bilaga 5 – Årlig energiförbrukning och inmatade värden vid 100mm extra 

isolering 

Delivered Energy Overview 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  8760  10.4  1.0  

 

HVAC aux  2330  2.8  0.3  

   Total, Facility electric  11090  13.1     

    
  

   

 

Fuel heating  116957  138.6  67.2  

   Total, Facility fuel*  116957  138.6     

    
  

   

 

District heating  28260  33.5  3.23  

   Total, Facility district  28260  33.5     

   Total  156307  185.2     

    
 

Equipment, tenant  27597  32.7  3.15  

   Total, Tenant electric  27597  32.7     

   Grand total  183904  217.9     

*heating value  

Input data Report 
Wind driven infiltration airflow rate  694.642 l/s at 50.000 Pa  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

Walls above ground  542.82  0.11  61.99  5.47  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  

Roof  457.38  1.06  487.11  43.02  

Floor towards ground  416.98  0.20  82.70  7.30  

Floor towards amb. air  27.04  0.22  6.07  0.54  

Windows  82.82  2.81  232.71  20.55  

Doors  34.51  1.42  48.90  4.32  

Thermal bridges  
  

212.87  18.80  

Total  1561.54  0.73  1132.35  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  

External wall / internal slab  434.36 m  0.040 W/(K m)  17.374  

External wall / internal wall  83.52 m  0.055 W/(K m)  4.594  

External wall / external wall  62.08 m  0.110 W/(K m)  6.829  

External windows perimeter  243.70 m  0.060 W/(K m)  14.622  

External doors perimeter  115.40 m  0.050 W/(K m)  5.770  

Roof / external walls  105.77 m  0.250 W/(K m)  26.442  

External slab / external walls  125.12 m  0.250 W/(K m)  31.280  

Balcony floor / external walls  17.30 m  0.600 W/(K m)  10.380  

External slab / Internal walls  75.42 m  0.075 W/(K m)  5.657  

Roof / Internal walls  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External walls, inner corner  38.60 m  -0.110 W/(K m)  -4.246  

Total envelope area  1569.40 m2  0.060 W/(K m2)  94.164  

Sum  -  -  212.866  
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Bilaga 6 – Årlig energiförbrukning och inmatade värden vid 150mm extra 

isolering 

Delivered Energy Overview 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  8760  10.4  1.0  

 

HVAC aux  2324  2.8  0.3  

   Total, Facility electric  11084  13.1     

    
  

   

 

Fuel heating  115277  136.6  67.08  

   Total, Facility fuel*  115277  136.6     

    
  

   

 

District heating  28260  33.5  3.23  

   Total, Facility district  28260  33.5     

   Total  154621  183.2     

    
 

Equipment, tenant  27597  32.7  3.15  

   Total, Tenant electric  27597  32.7     

   Grand total  182218  215.9     

*heating value  

Input data Report 
Wind driven infiltration airflow rate  660.445 l/s at 50.000 Pa  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

Walls above ground  542.82  0.09  53.51  4.81  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  

Roof  457.38  1.06  487.11  43.79  

Floor towards ground  416.98  0.20  82.70  7.43  

Floor towards amb. air  27.04  0.22  6.07  0.55  

Windows  82.82  2.81  232.71  20.92  

Doors  34.51  1.42  48.90  4.40  

Thermal bridges  
  

201.48  18.11  

Total  1561.54  0.71  1112.48  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  

External wall / internal slab  434.36 m  0.038 W/(K m)  16.289  

External wall / internal wall  83.52 m  0.050 W/(K m)  4.176  

External wall / external wall  62.08 m  0.105 W/(K m)  6.518  

External windows perimeter  243.70 m  0.060 W/(K m)  14.622  

External doors perimeter  115.40 m  0.050 W/(K m)  5.770  

Roof / external walls  105.77 m  0.230 W/(K m)  24.327  

External slab / external walls  125.12 m  0.250 W/(K m)  31.280  

Balcony floor / external walls  17.30 m  0.600 W/(K m)  10.380  

External slab / Internal walls  75.42 m  0.075 W/(K m)  5.657  

Roof / Internal walls  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External walls, inner corner  38.60 m  -0.100 W/(K m)  -3.860  

Total envelope area  1569.40 m2  0.055 W/(K m2)  86.317  

Sum  -  -  201.476  
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Bilaga 7 – Årlig energiförbrukning och inmatade värden vid 200mm extra 

isolering 

Delivered Energy Overview 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  8760  10.4  1.0  

 

HVAC aux  2320  2.7  0.3  

   Total, Facility electric  11080  13.1     

    
  

   

 

Fuel heating  113969  135.0  66.97  

   Total, Facility fuel*  113969  135.0     

    
  

   

 

District heating  28260  33.5  3.23  

   Total, Facility district  28260  33.5     

   Total  153309  181.6     

    
 

Equipment, tenant  27597  32.7  3.15  

   Total, Tenant electric  27597  32.7     

   Grand total  180906  214.3     

*heating value  

Input data Report 
Wind driven infiltration airflow rate  660.445 l/s at 50.000 Pa  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

Walls above ground  542.82  0.09  47.07  4.28  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  

Roof  457.38  1.06  487.11  44.29  

Floor towards ground  416.98  0.20  82.70  7.52  

Floor towards amb. air  27.04  0.22  6.07  0.55  

Windows  82.82  2.81  232.71  21.16  

Doors  34.51  1.42  48.90  4.45  

Thermal bridges  
  

195.15  17.75  

Total  1561.54  0.70  1099.71  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  

External wall / internal slab  434.36 m  0.035 W/(K m)  15.203  

External wall / internal wall  83.52 m  0.045 W/(K m)  3.758  

External wall / external wall  62.08 m  0.100 W/(K m)  6.208  

External windows perimeter  243.70 m  0.060 W/(K m)  14.622  

External doors perimeter  115.40 m  0.045 W/(K m)  5.193  

Roof / external walls  105.77 m  0.220 W/(K m)  23.269  

External slab / external walls  125.12 m  0.230 W/(K m)  28.777  

Balcony floor / external walls  17.30 m  0.600 W/(K m)  10.380  

External slab / Internal walls  75.42 m  0.070 W/(K m)  5.280  

Roof / Internal walls  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External walls, inner corner  38.60 m  -0.100 W/(K m)  -3.860  

Total envelope area  1569.40 m2  0.055 W/(K m2)  86.317  

Sum  -  -  195.147  
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Bilaga 8 – Årlig energiförbrukning och inmatade värden vid 3-glas fönster 

Delivered Energy Overview 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  8760  10.4  1.0  

 

HVAC aux  2331  2.8  0.3  

   Total, Facility electric  11091  13.1     

    
  

   

 

Fuel heating  117029  138.7  67.05  

   Total, Facility fuel*  117029  138.7     

    
  

   

 

District heating  28260  33.5  3.23  

   Total, Facility district  28260  33.5     

   Total  156380  185.3     

    
 

Equipment, tenant  27597  32.7  3.15  

   Total, Tenant electric  27597  32.7     

   Grand total  183977  218.0     

*heating value  

Input data Report 
Wind driven infiltration airflow rate  590.522 l/s at 50.000 Pa  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

Walls above ground  542.82  0.17  90.81  8.06  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  

Roof  457.38  1.06  487.11  43.25  

Floor towards ground  416.98  0.20  82.70  7.34  

Floor towards amb. air  27.04  0.22  6.07  0.54  

Windows  82.82  1.91  158.18  14.04  

Doors  34.51  1.42  48.90  4.34  

Thermal bridges  
  

252.60  22.43  

Total  1561.54  0.72  1126.37  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  

External wall / internal slab  434.36 m  0.080 W/(K m)  34.749  

External wall / internal wall  83.52 m  0.075 W/(K m)  6.264  

External wall / external wall  62.08 m  0.160 W/(K m)  9.933  

External windows perimeter  243.70 m  0.035 W/(K m)  8.530  

External doors perimeter  115.40 m  0.060 W/(K m)  6.924  

Roof / external walls  105.77 m  0.270 W/(K m)  28.558  

External slab / external walls  125.12 m  0.300 W/(K m)  37.536  

Balcony floor / external walls  17.30 m  0.600 W/(K m)  10.380  

External slab / Internal walls  75.42 m  0.075 W/(K m)  5.657  

Roof / Internal walls  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External walls, inner corner  38.60 m  -0.150 W/(K m)  -5.790  

Total envelope area  1569.40 m2  0.070 W/(K m2)  109.858  

Sum  -  -  252.596  
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Bilaga 9 – Årlig energiförbrukning och inmatade värden vid 150mm extra 

isolering och 3-glasfönster 

Delivered Energy Overview 

 

Delivered energy  Demand  

kWh  kWh/m2  kW  

 

Lighting, facility  8760  10.4  1.0  

 

HVAC aux  2300  2.7  0.3  

   Total, Facility electric  11060  13.1     

    
  

   

 

Fuel heating  107980  127.9  66.48  

   Total, Facility fuel*  107980  127.9     

    
  

   

 

District heating  28260  33.5  3.23  

   Total, Facility district  28260  33.5     

   Total  147300  174.5     

    
 

Equipment, tenant  27597  32.7  3.15  

   Total, Tenant electric  27597  32.7     

   Grand total  174897  207.2     

*heating value  

Input data Report 
Wind driven infiltration airflow rate  556.090 l/s at 50.000 Pa  

Building envelope  Area [m2]  U [W/(K m2)]  U*A [W/K]  % of total  

Walls above ground  542.82  0.09  53.51  5.19  

Walls below ground  0.00  0.00  0.00  0.00  

Roof  457.38  1.06  487.11  47.21  

Floor towards ground  416.98  0.20  82.70  8.02  

Floor towards amb. air  27.04  0.22  6.07  0.59  

Windows  82.82  1.91  158.18  15.33  

Doors  34.51  1.42  48.90  4.74  

Thermal bridges  
  

195.38  18.94  

Total  1561.54  0.66  1031.86  100.00  

 

Thermal bridges  Area or Length  Avg. Heat conductivity  Total [W/K]  

External wall / internal slab  434.36 m  0.038 W/(K m)  16.289  

External wall / internal wall  83.52 m  0.050 W/(K m)  4.176  

External wall / external wall  62.08 m  0.105 W/(K m)  6.518  

External windows perimeter  243.70 m  0.035 W/(K m)  8.530  

External doors perimeter  115.40 m  0.050 W/(K m)  5.770  

Roof / external walls  105.77 m  0.230 W/(K m)  24.327  

External slab / external walls  125.12 m  0.250 W/(K m)  31.280  

Balcony floor / external walls  17.30 m  0.600 W/(K m)  10.380  

External slab / Internal walls  75.42 m  0.075 W/(K m)  5.657  

Roof / Internal walls  0.00 m  0.000 W/(K m)  0.000  

External walls, inner corner  38.60 m  -0.100 W/(K m)  -3.860  

Total envelope area  1569.40 m2  0.055 W/(K m2)  86.317  

Sum  -  -  195.384  

 


