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Sammanfattning 

Jordens resurser är begränsade och med ökade klimatförändringar har 

Europeiska kommissionen 2009 satt upp miljömål fram till år 2020 och 

2050. Bygg- och fastighetssektorn står tillsammans för 40 % av den totala 

energianvändningen och ger branschen ett stort ansvar att sänka sin 

energianvändning. Sverige har redan påbörjat sitt arbete genom utbyte av 

fossila bränslen som medel för uppvärmning av bostäder men det finns 

fortfarande många andra medel för att sänka sektorns miljöpåverkan 

ytterligare. 

Det finns idag många byggnader som uppfördes under en tid då 

energianvändningen inte ansågs vara ett problem och därmed inte har haft 

samma krav på energiprestanda som vi har idag. Detta innebär att äldre 

byggnader har en högre energiförbrukning p.g.a. värmeläckage via dåliga 

fönster, otäta dörrar och ventilationssystem utan värmeåtervinning. 

Effektivisering av befintliga byggnader har därför en stor inverkan på 

byggsektorns energianvändning. 

I studien som genomförts har ett flerbostadshus med fyra lägenheter från 

orten Bräkne-Hoby undersökts. Arbetet har genom modellering och 

platsbesök visat att installation av värmeåtervinning och förbättring av 

klimatskalet har stor effekt på husets energiprestanda samtidigt som 

klimatskalets förbättringar inte alltid är kostnadseffektiva. Det har också 

framgått att boendes inverkan på energibalansen kan vara svår att 

uppskatta, varvid arbetet haft problem att teoretiskt få samma 

energiförbrukning som energideklarationen visar. 

De förslag som rekommenderas är installation av värmeåtervinning, 

solceller, individuell mätning och debitering (IMD) samt tätning av 

fönster/dörr då dessa enligt LCC-analysen är lönsamma. Med nämnda 

åtgärder har energianvändningen sänkts från 173 till 114 kWh/m2 och år, 

en sänkning med 34 %. 
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Abstract 

Det finns idag många byggnader i Sverige som uppfördes under en tid då 

energianvändningen inte ansågs vara ett problem och därmed inte har haft 

samma krav på energiprestanda som vi har idag. Vid renovering är det 

därför viktigt att tänka på energieffektiva lösningar. Studier visar att det går 

att sänka energiförbrukningen med 36-54 % genom renovering, dock är det 

inte alltid lönsamt med vissa åtgärder enligt LCC-analyser. 

Studien som gjorts genom modellering och platsbesök på ett flerbostadshus 

med allt för hög energianvändning har haft som mål att sänka denna genom 

förslag på åtgärder. Resultaten visar att installation av värmeåtervinning och 

förbättring av klimatskalet har stor effekt på husets energiprestanda. Det har 

också framgått att boendes inverkan på energibalansen kan vara svår att 

uppskatta, vilket orsakat svårighet i att teoretiskt få samma 

energiförbrukning som energideklarationen visar. 

De förslag som rekommenderas är installation av värmeåtervinning, 

solceller, individuell mätning och debitering (IMD) samt tätning av 

fönster/dörr då dessa enligt LCC-analysen är lönsamma. Med nämnda 

åtgärder har energianvändningen sänkts från 173 till 114 kWh/m2 och år, 

en sänkning med 34 %. 

Nyckelord 

Fallstudie, Energiförbättring, Energiberakning.se, VIP-Energy, 

Energiprestanda, Energideklaration.



V 

Dikta & Hultinsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

There are today many buildings in Sweden that were built during a time 

when energy use was not considered a problem and thus did not have the 

same energy performance requirements as we have today. Therefore, in 

renovation, it is important to consider energy-efficient solutions. Studies 

show that it is possible to reduce the energy consumption of a building 

by 36-54 % through renovations, however, it is not always profitable 

when using a LCC-analysis. 

The study conducted by modeling and site visits to a multi-family housing 

with excessive energy use has been designed to reduce this through 

proposed measures. The results show that the installation of heat recovery 

and improvement of the building envelope have a major effect on the 

energy performance of the house. It has also been observed that the 

resident’s impact on the energy balance can be difficult to estimate, in 

which the study had problems to theoretically gaining the same energy 

consumption as the energy declaration shows. 

The proposals that are recommended are installation of heat recovery, solar 

cells, individual measurement and billing (IMD) and window/door seals as 

these are profitable according to the LCC analysis. With proposed measures, 

energy consumption has been reduced from 173 to 114 kWh/m2 per year, a 

reduction of 34 %.  

Keywords 

Case Study, Energy Improvement, Energiberakning.se, VIP-Energy, 

Energy Performance, Energy Declaration. 
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Förord 

Detta arbete är utfört som ett sista moment i utbildningen för programmet 

Byggnadsingenjör (180hp) på Linnéuniversitetet och motsvarar 15 

högskolepoäng. Uppdraget har fåtts av Godahus varvid AB Ronnebyhus har 

stått för arbetets objekt då det fanns behov av förbättringsåtgärder. 

Momenten i arbetets genomförande har gjorts gemensamt och gett oss 

ny kunskap inom ämnet energi, vilket ses som en fördjupning av 

tidigare kurser. Det finns förhoppningar om att arbetets resultat i 

framtiden kan bidra till och stödja kunskap inom området. 

Vill börja med att tacka vår handledare Amir Vadiee för stort 

engagemang, vägledning och råd under framtagandet av vår rapport. 

Även tack till vår examinator Jan Oscarsson som hjälp oss slutföra 

arbetet. Vill också tacka vår handledare Per Wickman från Godahus 

som med sin erfarenhet och kunskap hjälpt oss med vägledning och 

råd. Tack även till Kristian Olsér från AB Ronnebyhus, Steven Fahtz 

från Vetra Betong, Niklas Karlsson från IV Produkt och de personer 

som själva vet med sig att de bidragit med synpunkter och råd under 

arbetets gång. 

 

 
Adrian Dikta & Petter Hultinsson 
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1 Introduktion 

Jordens resurser är begränsade och med ökade klimatförändringar som 

uppmärksammas runt om i världen väcks samhällets intresse för miljöfrågor 

såsom global uppvärmning, växthusgaser, koldioxidutsläpp och förnybar 

energi. För att försöka stoppa växthuseffekten har Europeiska kommissionen 

(2018b) 2009 satt upp ett långsiktigt mål till 2050 där växthusgaserna skall 

minskas med 80-95 % jämfört med 1990. Enligt Europeiska kommissionen 

(2018a) skapades under samma period programmet ”2020 klimat & energi” 

som trädde i kraft 2009. Programmet har som mål att minska växthusgaserna 

med 20 % jämfört med 1990, samt att 20 % av energin som används inom 

EU skall komma från förnybara källor. 

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för 40 % av den totala 

energianvändningen (Wall 2005). Detta göra att det finns stor potential 

inom byggbranschen att skapa förbättring. Sverige har redan påbörjat sitt 

arbete genom att nästintill helt utesluta fossila bränslen som medel för 

uppvärmning av bostäder, och ersatt det med mer miljövänliga alternativ 

såsom fjärrvärme och värmepumpar. Att utesluta fossila bränslen för 

uppvärmning har lett till en minskning av växthusgaser med 87 % mellan 

1990 till 2017 (Löfström 2017). 

För att ytterligare sänka växthusgaserna är det viktigt att ta vara på den 

energi som går åt för att värma husen. Vid nybyggnationer finns det olika 

alternativ som t.ex. att bygga ett passivhus, nollenergihus eller 

minienergihus. Tanken med dessa är att minska energianvändningen och att 

vara bättre än energikraven i Boverkets byggregler (BFS 2011:6). Passiv-

/nollenergihus har som riktlinje enligt FEBY (2012) att halvera BBRs 

energikrav, medan minienergihus är ett mellanting av passivhus och BBRs 

energikrav. Att bara bygga nya energieffektiva hus är inte tillräckligt och är 

därför inte hela lösningen för att gå mot en nollvision. För att nå dit behöver 

befintliga byggnader ses över. Genom både enklare ändringar som byte till 

LED-belysning och större renoveringar som att tilläggsisolera, uppdatera 

ventilationssystemet eller byta till bättre fönster kan energiförbrukningen 

sänkas avsevärt. Det kan dock vara svårt att avgöra vilka åtgärder som bör 

utföras och för att få ett bra lösningsförslag görs en livscykelkostnadsanalys, 

från engelskan förkortat LCC-analys. Med metoden fås den optimala 

åtgärden i renoveringen som ger störst sänkning av energianvändningen 

gentemot investeringskostnaden. Genom att renovera en befintlig bostad 

kan en energibesparing på 36-54 % uppnås. Det är dock viktigt att 

poängtera att den största åtgärden som ger störst minskning inte alltid är 

lönsammast, utan lönsamheten varierar beroende på byggnadstyp och 

användningsområde (Wang & Holmberg 2015). Ett bra exempel på 

renovering av lägenhetsbyggnader är renoveringen av Brogården från 

Alingsås där bostäderna byggdes om med passivhusteknik (Alingsåshem 

2018a, 2018b). Byggnaden hade från början en specifik energianvändning 

på ungefär 220 kWh/m2,Atemp
1 och år som efter renoveringen gick ner till ca 

 
    1 Med begreppet Atemp avses den uppvärmda arean, se avsnitt 2.8. 
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95 kWh/m2,Atemp och år. Det motsvarar en minskning på 56 %. En sådan 

stor minskning genom renovering av befintliga byggnader kommer att bidra 

till att nå fram mot en vision av ett nollutsläppsamhälle. 

 
1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Idag finns tydliga gränser för hur mycket energi ett nybyggt boende får 

förbruka. Ett flerbostadshus får idag använda 85 kWh/m2,Atemp och år 

beroende på klimatzon och uppvärmningssystem (BFS 2011:6). Många 

äldre hus förbrukar betydligt mer energi eftersom kraven förr var lägre. Det 

går att minska energiförbrukningen i äldre byggnader genom renoveringar 

eller utbyte till effektivare uppvärmningssystem samt installationer som tar 

vara på värmeförluster. Potentialen att spara termisk energi med hjälp av 

renovering inom passivhuskoncept kan uppgå till 70-92 % (Kiss 2015). 

Trots många goda exempel är det inte vanligt att utföra en renovering med 

passivhus-standard. Höga startkostnader i kombination med okunskap kring 

nya tekniker inom branschen kan vara orsaken (Kiss 2015). Idag har extra 

kostnaderna för att bygga ett hus med passivhusstandard reducerats med en 

faktor 5-7 i relation till 90-talet (Feist et al. 2005). Blomsterberg (2009) 

menar att extrakostnaderna i Sverige för att bygga ett passivhus uppskattats 

till mindre än 10 % i förhållande till ett konventionellt hus. Det är idag 

billigare och lättare att uppnå en hög standard vid nybyggnation vilket 

köpare inte upplyses om. Fördelarna med en renovering är sänkta 

energikostnader såväl som ökad komfort för de boende. 

I samhället Bräkne-Hoby, Blekinge, finns ett flerfamiljshus med 4 

lägenheter. Bostaden är byggd med stomme av lättbetong med glasgranulat. 

Enligt energideklarationen som gjordes 2009-12-10 förbrukade byggnaden 

194 kWh/m2,Atemp och år medan likvärdiga byggnader ligger på 113-139 

kWh/m2,Atemp och år, se Bilaga A för fullständig deklaration. 

 
1.2 Syfte och mål 

Syftet med undersökningen är att ta reda på varför byggnader ofta förbrukar 

mer energi än vad de beräknats göra. Objektet som studeras har en hög 

energiförbrukning jämfört med liknande byggnader. 

Målet är att ta fram en eller flera lösningar som minskar 

energiförbrukningen i byggnader, samt ta fram ett tillhörande 

kostnadsförslag som bygger på en LCC-analys. 
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1.3 Avgränsningar 

I arbetet studeras ett flerfamiljhus. Projektet involverar en undersökning 

där energiberäkningar utförs i programmet VIP-Energy och 

onlineverktyget Energiberakningar.se, som står som grund för resultatet.  

Slutligen framställs en energideklaration med olika lösningar och 

åtgärder som även presenteras med uppskattad investeringskostnad. 

Då arbetet är tidsbegränsat tas inte tillhörande garage med utan inriktar sig 

helt på bostadshuset. Det tas heller inte någon hänsyn till teknikrummet 

eller inglasade balkongers inverkan på byggnadens energibalans. En del 

mänskliga beteenden och vanor har också bortsetts från som t.ex. hur ofta 

vissa tekniska apparater och maskiner används.
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2 Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras grundläggande teori för att få mer förståelse för 

hur byggnadens samspel fungerar mellan tillförd och avgiven energi. I 

teorin tas även olika typer av ventilationssystem och teoretiska åtgärder 

upp för att förbättra en byggnad. 
 

2.1 Energianvändning 

Enligt Boverket (2017a, 2017b) består en byggnads energianvändning 

utav fyra olika delar. Till dessa räknas energin som går till 

uppvärmning, varmvatten, fastighetsenergi och hushållsenergi varvid 

den sistnämnda inte räknas med utan ger endast effekten av 

”gratisvärme” innanför klimatskalet från diverse elektriska apparater. 

Uppvärmning är den energin som behövs för att värma huset. Det är alltså 

den energi som efter gratiseffekter och internt genererad värme behövs för 

att upprätthålla temperaturen i byggnaden. 

Varmvatten avser tappvatten som värmts upp för att användas till bl.a. 

hygien, matlagning, renhållning och andra hushållsändamål. 

Tappvarmvattnet ger också effekten av att ge huset ”gratisvärme” vilket 

beaktas vid beräkning av energibalansen. 

Fastighetsenergi är den el eller annan energi som går till byggnadens fasta 

installationer så som pumpar, fläktar, värmekablar samt styr- och 

övervakningssystem. Dessutom ingår belysning i allmänna utrymmen samt 

driftsutrymmen. Det ingår även externa apparater som försörjer byggnaden 

i form av fri kyla med pumpar eller fläktar. Apparater som inte är avsedda 

för byggnaden såsom batteriladdare, kupévärmare till fordon samt 

belysning i trädgård räknas inte med. 

Hushållsenergi är den el eller annan energi som går till alla elektriska 

apparater som inte behövs för att driva byggnaden. Här ingår bl.a. 

belysning, kyl/frys, ugn, TV och dator (Boverket 2017a, 2017b). 
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2.2 Byggnadens energibalans 

En byggnad förbrukar energi för att uppnå önskat inneklimat samt el för att 

driva elektriska installationer och andra apparater, se Figur 1. 

Energibalansen går ut på att få ett samspel mellan energiförluster av bl.a. 

läckage, transmission, tappvarmvatten, systemförluster m.m. och tillförd 

energin av bl.a. solinstrålning, värmeförsörjning, värmeåtervinning, 

kroppsvärme och spillvärme från hushållsapparater m.m. 

(Energilyftet 2016). 
 

 

 

                    Figur 1. Energibalansen i en typisk byggnad (Dikta och Hultinsson). 

 

 

2.2.1 Energibehov 

Energibehov är ett mått på den energi som används i en byggnad och anges 

vanligen i kWh/m2, Atemp. Energibehov skiljer sig mycket från hus till hus då 

nya tekniker för isolering och värmeåtervinning utvecklats. Ett passivhus 

idag har ett årligt behov av köpt energi på totalt ca 70 kWh/m2 medan ett 

äldre flerfamiljshus från 90-talet är närmare 150 kWh/m2. Fördelningen för 

ett flerfamiljshus ser enligt Warfvinge och Dahlblom (2016, s. 4:13) ungefär 

ut enligt följande: 

 

- uppvärmning 75 kWh/m2, 

- varmvatten 30 kWh/m2, 

- hushållsel 25 kWh/m2, 

- fastighetsel 15 kWh/m2. 
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2.2.2 Årets energianvändning 

Energianvändningen påverkas av vilken tid på året det är då värmeläckage 

och transmissionsförluster blir större när temperaturdifferensen är stor. 

Därför är värmebehovet större på vintern vilket framgår i Figur 2 nedan. 

 

       Figur 2. Levererad energi under året (Dikta och Hultinsson). 

 

Lägg även märke till att begreppen skiljer sig åt beroende på vilken 

organisation som får frågan. Tidigare har termen energianvändning använts 

och omfattar total energianvändning varvid BBR använder sig av specifik 

energianvändning och Lagen om Energideklarationen (SFS 2006:985) utav 

energiprestanda. Det är även viktigt att veta att den energi brukarna kan 

kontrollera inte tas med i dessa begrepp, d.v.s. hushållsel, verksamhetsel, 

processenergi och i vissa fall beredning av varmvatten. 

 

2.2.3 Värmebalans 

Värmebalans avser balansen mellan tillförd värme och bortförd värme. 

Värmesystemet behöver således vara dimensionerat för att klara alla 

värmeförluster. Värmebalansen visualiseras i Figur 3. Värmeeffektbalansen 

blir således 
 

𝑃𝑡 + 𝑃𝑣 + 𝑃𝑜𝑣 = 𝑃𝑤 + 𝑃𝑠 + 𝑃𝑖 ( 1 ) 

där Pt står för transmission, Pv för ventilationsförluster, Pov luftläckage, Pw 

värmesystemet, Ps solinstrålning och Pi för internt genererad värme där allt 

ges i enheten Watt. Lägg märke till att termerna till vänster i ekvationen är 

värmeförluster (Pt, Pv & Pov) medan de till höger är tillförd värme 

(Pw, Ps & Pi). Notera även att tillskott av värme från solinstrålning och 

internt genererad värme inte brukar räknas med vid dimensionering av 

effektbehovet. Vid dimensionering av värmesystemet (PW) skall alltså 

systemet på egen hand klara av alla värmeförlusterna. Solinstrålning och 

interngenererad värme är dock viktigt att ta med vid bestämning av husets 

energibalans (Warfvinge och Dahlblom 2016, ss. 4:8). 
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Figur 3. Värmebalans i en typisk byggnad (Dikta och Hultinsson). 

 

Effektbehovet syftar på hur stor värmeeffekt som behövs för att hålla kvar 

DIT vid DVUT och är dimensionerande/avgörande vid val av 

uppvärmningssystem och anges vanligen med W/m2, Atemp. 

Dimensionerande effekt beror enligt Warfvinge och Dahlblom (2016, ss. 4:3) på: 

 

- storleken på klimatskalets omslutande area, 

- isoleringsstandard, 

- värmetröghet (byggnadens tidskonstant), 

- lufttäthet, 

- ventilationssätt, 

- ventilationsflöde, 

- innetemperatur, samt 

- uteklimat. 

I kapitel 2.2.8 och 2.2.9 beskrivs DVUT och DIT vidare. 

 
2.2.4 Klimatskalet 

Begreppet klimatskal är en term som ofta förekommer inom bygg. Det som 

definierar ett klimatskal är de gränser byggnaden har mellan uteluften och 

inomhusluften. Hit räknas ytterväggar, dörrar, fönster, tak och grund, se 

Figur 4. Klimatskalet har därför en väldigt viktigt funktion. Det är just 

utformningen av klimatskalet som bestämmer hur väl huset kommer att 

prestera ur energisynpunkt. Om klimatskalet har en dålig isolering eller inte 

är tillräckligt lufttät kommer detta att leda till ökade transmissionsförluster 

och påverka byggnadens energiprestanda negativt. Enligt Strandberg 

(2015, s. 24) är det ytterst viktigt att utforma ett bra klimatskal och att tänka 

rätt redan i projekteringsskedet. 
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                Figur 4. Principbild av en byggnads klimatskal (Dikta och Hultinsson). 

 

 

2.2.5 Köldbryggor 

Köldbryggor är ett begrepp som syftar på lokala områden där ett material 

med dålig värmeisolering bryter igenom ett material med bra 

värmeisolering. Klimatskalet får på så sätt en extra förlust av värme då 

värme kan läcka ut genom det sämre isolerande materialet, och därmed får 

hela konstruktionen ett sämre U-värde. Vid framtagning av ett U-värde för 

hela klimatskalet bör hänsyn till köldbryggor tas för att inte resultatet ska 

bli bristfälligt. Köldbryggors inverkan varierar beroende på vilken 

standard klimatskalet håller. För ett passivhus kan köldbryggors inverkan 

vara avgörande. 

Exempel på vanliga köldbryggor är anslutning mellan betongväggar, reglar i 

ytterväggen eller utstickande balkongplattor. Två illustrationer av 

köldbryggor kan ses i Figur 5. 

 

 
a) b) 

Figur 5. Illustration av köldbrygga; a) kanalmur med kramlor, b) utkragande betongplatta. 
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Köldbryggor har därmed en negativ inverkan på husets globala energibalans. 

För att upptäcka energiläckage i befintliga byggnader används en metod 

kallad termografering eller värmefotografering. Vid undersökningen 

analyseras klimatskalet efter lokala områden med värmeläckage med en 

värmekamera som mäter infraröd strålning. Alla material avger infraröd 

strålning vilket vi upplever som värme. Med verktyget går det att se var det 

finns köldbryggor, bristfällig isolering, defekt golvvärme, m.m. 

(Eniva 2018). I Figur 6 visas ett foto på en värmekamera och hur den visar 

köldbryggor och värme avgiven från ledningar i grunden. 

Figur 6. Värmekameran visar köldbryggan vid dörr och värmen från ledningar i golv. 

2.2.6 Lufttäthet 

Varm luft kan hålla större mängd vatten än kall luft och medför en risk för 

uppvärmda byggnader. Svagheten ligger i otätheter i byggnadens klimatskal 

då invändigt övertryck och fuktens drivkraft att uppnå jämvikt får fukt att 

vandra ut i klimatskalet. För att förebygga kondens i byggdelar finns krav i 

BBR på vad som kallas ”Lufttäthet” som kontrolleras med en metod kallad 

”provtryckning” (Boverket 2017a). Risken ökar dessutom ifall det är extra 

stora fuktbelastningar eller särskilt stora temperaturskillnader. Tanken i 

byggnader idag är att husen ska ”andas” med ventilationssystemet och inte 

genom väggar och tak. Det är viktigt att huset har undertryck så att varm luft 

som trycks ut genom väggarna i sin tur inte svalnar och kondenserar i 

väggkonstruktionen. Detta kan i längden orsaka fuktskador och mögel. 

Klimatskiljande delar bör således ha så god lufttäthet som möjligt. 

 
2.2.7 Byggnadens tidskonstant 

En byggnads tidskonstant är ett mått på dess värmetröghet vid 

väderleksskiftningar, till exempel från regn till solsken. I tal benämns oftast 

en byggnad som ”lätt” eller ”tung” av den orsaken att ett materials densitet 

har stor inverkan på byggnadens värmekapacitet. Med värmekapacitet avses 

den mängd energi i form av värme ett material kan lagra. Praktiskt kommer 

ett klimatskal med hög värmekapacitet att ha en temperaturutjämnande 

effekt då det behövs en längre, sammanhängande, kall period för att sänka 

innetemperaturen, se Figur 7. 



10 

Dikta & Hultinsson 

 

 

 

 

 

Figur 7. Stommens inverkan på innetemperaturen (Sandin 2010, s. 62). 
 

En byggnad med tung stomme kommer även att få ett lägre effektbehov då 

uppvärmningssystemet inte behöver öka sin effekt vid en kort period med 

kallt väder. För att beskriva värmetrögheten används begreppet tidskonstant. 

Enligt Warfvinge och Dahlblom (2016, s. 4:4) och Sandin (2010, s. 62)  

beskrivs den som 
 

𝜏𝑏 =
∑ 𝑚𝑗∙𝑐𝑗

𝑄𝑡𝑜𝑡
∙  

1

3600
 ( 2 ) 

 

där mj = massa för respektive konstruktionsskikt [kg], 

cj = specifik värmekapacitet för respektive skikt [J/kgK], 

Qtot = byggnadens specifika värmeeffektförlust. 

2.2.8 DVUT - dimensionerande vinterutetemperatur 

Warfvinge och Dahlblom (2016) anger att DVUT används vid beräkning av 

en byggnads effektbehov och är ett värde för årets lägsta utetemperatur. 

Lägg märke till att i detta sammanhang avses lägsta medeltemperaturen 

under ett dygn och inte absoluta lägsta temperaturen. Värdet varierar också 

beroende på vilken ort huset befinner sig i och vilken tidsperiod på året som 

används. Värden för DVUT från Boverket (2012) ses i Figur 8 och baseras 

på mätdata från SMHI. Vid val av DVUT behövs även byggnadens 

tidskonstant. Om tidskonstanten ligger mellan två kolumner bör talet 

avrundas ner eller interpoleras linjärt. Lägg även märke till att värdet kan 

behöva justeras om speciella avvikelser uppnås t.ex. om huset befinner sig i 

en svacka då kall luft är tyngre än varm, i stadskärna då det vanligen är lite 

varmare där än i förorter och innerstad är bättre skyddade mot vind o.s.v. 

(2016). 
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    Figur 8. Tabell med dimensionerande vinterutetemperatur (publiceras med  

                                                medgivande av Boverket).   
 

2.2.9 DIT – dimensionerande innetemperatur 

DIT beror på vilken verksamhet som är tänkt att bedrivas och brukarnas 

krav. DIT får dock inte väljas hur som helst utan måste följa de krav som 

BBR har satt gällande termisk komfort, samt Arbetsmiljöverkets och 

Socialstyrelsens föreskrifter. Observera att DIT vid dimensionering av 

värmesystemet använder lufttemperaturen och inte operativtemperatur 

varvid luftenstemperatur måste vara högre för att kompensera för kalla ytors 

inverkan. För bostäder brukar 20°C användas 

(Warfvinge och Dahlblom 2016, s. 4:8). 

 
2.3 Termiskt klimat 

Termiskt klimat består utav två delar; dels termisk komfort som avser hur 

klimatet upplevs för de som befinner sig i rummet, dels hur klimatet 

påverkar byggnadens livslängd. 

För att mäta det termiska klimatet används ofta operativ temperatur som är 

ett medelvärde av luftens temperatur och medelstrålningen från omgivande 

ytor. Den ger en bra uppfattning om hur klimatet upplevs för de som 

befinner sig i utrymmet. Den operativa temperaturen har även inverkan på 

människans egen värmebalans. Dock kan andra mått behövas för att avgöra 

hur bra komforten i ett rum är då kalla golv och temperaturskiktning i luften 

kan ge upphov till kalla fötter eller varmt huvud m.m. 

Med termisk komfort menas hur ett utrymme upplevs och påverkas av 

följande faktorer (Boverket 2017a): 

 

- riktad temperatur, 

- golvtemperatur, 

- lufthastighet, 

- hur mycket den operativa temperaturen skiljer sig från 



12 

Dikta & Hultinsson 

 

 

 

 

olika punkter, 

- lufthastighet på grund av drag eller kallras. 

2.4 Ventilationssystem 

Människan spenderar 92 % av sitt liv inomhus vilket leder till att 

inneklimatet är en hög prioritet. Faktorer som termisk komfort och 

luftkvalité är extremt viktigt för upplevd komfort i byggnaden (Thomas et 

al. 2017). För att få en god miljö i boendet används ventilationssystem som 

tar in ny frisk luft. Byggnader idag och förr har använt sig utav olika typer 

och avsnittet kommer därför att kort beskriva några av dessa. 
 

2.4.1 Självdragssystem 

Även kallat S-system och är ett ventilationssystem som baseras på att 

termiska drivkrafter förflyttar luft in och ut ur byggnaden. Notera att 

systemet påverkas mycket av utomhusklimatet och fungerar därför bäst 

under kallare perioder. Systemet återfinns nu mera endast i äldre hus där 

luften tas in genom otätheter och drivs ut genom murstocken. 

 
2.4.2 Frånluftssystem 

Normalt kallat F-system och är ett ventilationssystem mycket likt S- 

systemet. Skillnaden ligger i att drivkraften kommer från en installerad 

frånluftsfläkt som förflyttar luften. Uteluften tas in antingen genom otätheter 

eller genom installerade dorn som sätts i ytterväggen. Vanligen värms luften 

då upp av radiatorer innan den förs in i rummet. Frånluften förs dock genom 

installerade kanaler istället för S-systemets murstock. 

 
2.4.3 Till- och frånluftssystem 

Systemet förkortas ofta som TF-system och fungerar precis som ett 

F-system med skillnaden att uteluften tas in genom förinstallerade 

kanalsystem. Luften kommer alltså att tas in genom en öppning och 

placering av uteluftsdonet bör placeras med hänsyn för källor som kan 

smutsa ner luften då det kan påverka luftens kvalité. 

 
2.4.4 FTX-system 

Ett FTX-system skiljer sig från ett FT-system genom att lägga till 

värmeåtervinning i systemet och där med tar till vara på energi som annars 

gått till spillo. Energin från inneluften används således till att värma upp 

uteluften till behaglig temperatur. Därmed behöver värmesystemet inte 

använda lika mycket energi. 

 
2.4.5 Behovsstyrning 
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Det finns ett antal varianter av vad som kallas Behovsstyrning. Systemet 

skiljer sig från ett vanligt ventilationssystem i den bemärkelsen att flödet 

inte är konstant. Systemet kan styras antingen manuellt av boende med en 

närvaroknapp2 eller via sensorer som känner av om någon befinner sig i 

huset. Det automatiska systemet styrs genom givare som känner av CO2 

halten i luften. En CO2 givare skall kalibreras och kontrollerasregelbundet. 

Finns även system som är tidsinställda och ställs då ner när 

personbelastningen i byggnaden förväntas vara låg. Med ett behovsstyrt 

system kan flödet sänkas ner till 0.1 l/s när ingen vistas i huset och därmed 

spara energi (Fastighetsägarna 2018). 

 
2.5 VVC - Varmvattencirkulation 

VVC innebär att vattnet i ett varmvattensystem cirkulerar och görs för att 

vattnet i ledningarna inte ska svalna. Detta för att varmvatten skall vara 

tillgängligt inom 10 sekunder vid ett flöde av 0.2 l/s (BFS 2011:6). 

Både för att varmvatten snabbt ska komma fram till tappen och för att 

mikrober inte skall trivas. Ledningstemperaturen bör således inte vara under 

50°C i ett VVC-system (HWQ Entreprenad 2017). Tekniken används i 

flerbostadshus som resultat av tappvarmvattenskrav, men kan ge 

systemförluster om rörsystemet inte utformas rätt (Wang et al. 2016). 

 
2.6 Energideklaration 

Deklarationen infördes i Sverige 2006 genom Lagen om Energideklaration. 

Ägaren av bostaden har i uppdrag att anställa en oberoende expert som ska 

utföra deklarationen som i sin tur är giltig i 10 år. Den är gjord för 

konsumenter som ska köpa eller hyra en bostad och kommer väl till hand 

när olika byggnader ska jämföras med varandra. Tanken med en 

energideklaration är att inspirera till en effektiv energianvändning och en 

god inomhusmiljö. 

De uppgifter som finns i en energideklaration enligt Boverket (2014) är 

följande: 

- den uppvärmda arean, kallad Atemp, 

- värmesystem, 

- energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, 
tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel 

- energiprestanda, 

- det krav på energianvändningen som skulle gälla vid 

uppförande av en ny byggnad av samma slag, 

- om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt 

värde, 

- om återkommande obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är 

utförd eller inte, 

 
2 Knapp eller vred som styr ventilationen när boende lämnar resp. kommer hem. 
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- åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana för att 

minska energianvändningen, 

- vilken energiexpert som utfört deklarationen, 

- sammanfattning om energideklarationen. 
 

Energiklasser från A till G presenteras i Figur 9 där A står för en låg 

energianvändning och G för en hög. För att få ett perspektiv så har en 

byggnad klass C om den motsvarar en energianvändning som uppfyller det 

krav som ställs på ett nybyggt hus idag. 
 

 

Nedan finns Tabell 1 som beskriver de olika klassernas omfattning. 

Tabell 1. Klassbestämmelser (Boverket 2014). 
 

1)EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden. 2)NY =Krav för nybyggnation. 

 
2.7 Byggnadens energianvändning, Ebea 

Byggnadens energianvändning är den energi som behöver levereras till 

byggnaden under ett normalår vid normalt brukande (Svensson 2017). 

Detta kallas även köpt energi, 

𝐸𝑏𝑒𝑎 = 𝐸𝑢𝑝𝑝𝑣 + 𝐸𝑘𝑦𝑙 + 𝐸𝑡𝑣𝑣 + 𝐸𝑓 ( 3 ) 

Klass 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

Intervall 

EP1) ≤ 50 % av N2) 

50 < EP ≤ 75 % av NY 

75 < EP ≤ 100 % av NY 

100 < EP ≤ 135 % av NY 

135 < EP ≤ 180 % av NY 

180 < EP  ≤ 235 % av NY 

235 < EP % av NY 

Figur 9. Energiklasser från A till G (publiceras med 

medgivande av Boverket). 
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där Euppv är uppvärmning, Ekyl är komfortkyla, Etvv är tappvarmvatten, Ef är 

fastighetsenergi samt energi för golvvärme, handdukstorkare eller annan 

apparat för uppvärmning ska också benämnas. 

 
2.8 Specifik energianvändning 

Boverket (2012) definierar specifik energianvändning som byggnadens 

energianvändning (levererad) fördelad på Atemp uttryck i kWh/m2 och år. 

Där ingår uppvärmning, tappvarmvatten och fastighetsel som skall tas 

med. Här räknas därför inte hushållsenergin eller verksamhetsenergin 

som används utöver de grundläggande kraven för fastighetens värme, 

varmvatten och ventilation. 

 
 

𝐸𝑏𝑒𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐 = 
𝐸𝑏𝑒𝑎 

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 

 

( 4 ) 

 

Atemp betyder tempererad golvarea. Boverket definierar uttrycket som ”Atemp 

är den invändiga arean för våningsplan, vindsplan och källarplan som värms 

upp till mer än 10 °C i byggnaden. Atemp är den arean som byggnadens 

specifika energianvändning ska beräknas efter.” (Boverket 2012). 

 
2.9 Brukarens inverkan på energianvändningen 

Det är erkänt att de boendes beteenden och aktiviteter är den vanligaste 

orsaken när byggnader inte ger samma energianvändning som den 

projekterats till (Shafaghat et al. 2016). Enligt Albatayneh et al. (2017) tar 

inte befintliga program och verktyg för energiberäkning med boendes vanor 

och beteenden i beaktning vilket leder till stora skillnader mellan teoretisk 

och praktisk energianvändning. 

Boenden har därför en stor inverkan på en byggnads energiprestanda då 

uppvärmning och kylbehov står för den största energianvändningen i ett hus 

och påverkas mycket av deras vanor. Om ett adaptivt beteende 

implementeras som att dra ner gardiner, vädra, justera ventilationen eller 

fläktar vid en varm period genom att justera termostaten eller använda ett 

extra plagg när det är kallt för att uppnå en god komfort kan mycket energi 

sparas. 

Bovärdar/förvaltare kan använda detta för att visa boende om potentiella 

energibesparingar som går att åstadkomma genom att ta till sig ett bra 

beteende vad gäller termisk komfort (Thomas et al. 2017). 

Shafaghat et al (2016) nämner att en metod för att bedöma användarnas 

tillfredsställelse med ett adaptivt beteende för befintliga verktyg och 

program inte finns. Det behövs mer forskning över boendes roll i 

energibalansen som följd för dagens smala kunskap om ämnet (Thomas et 

al. 2017). 
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2.10 Åtgärder för energieffektivisering 

Åtgärder med mål att energieffektivisera kan göras genom att bl.a. renovera 

en byggnad. Att renovera en befintlig bostad kan enligt Wang & Holmberg 

(2015) ge en energibesparing på 36-54 %. Följande kommer ett antal 

åtgärder att beskrivas utifrån resultat från tidigare studier. 

 
2.10.1 Värmeåtervinning 

Det finns många orsaker som får ett äldre hushåll att förbruka mer energi än 

ett nybyggt. De är vanligen mindre isolerade med mindre tänk på hur täta 

anslutningar är. Det är också vanligt med ventilation enligt S-system eller F- 

system. Dessa är enkla system där frånluften skickas ut utan någon 

återvinning som tar vara på den energi som luften bär med sig. Enligt 

Gustavsson et al. (2010) är det installation av värmeåtervinning som är en 

av de åtgärder som ger störst effekt vid renovering, med 

energieffektivisering som mål. 

 
2.10.2 Renovering av befintliga byggnader 

Vid renovering av bostad är det i slutändan efterfrågan på att minska 

värmebehovet, öka effektiviteten av rumsvärmare samt sänka 

fördelningsförlusterna. Värmebehovet kan minskas genom att åstadkomma 

en väl fungerande värmeåtervinning samt väl utformade rörsystem 

(Wang et al. 2016). 

Ett alternativ för att minska energibehovet är att hitta ett välfungerande 

LTH-system som är enkelt att installera i bostaden. Att hitta ett enkelt  

LTH-system är en pågående forskningsutmaning. Därför behövs det mer 

effektiva eftermonteringsalternativ med låg inverkan av den boendes bostad 

som kan ge höga bidrag av energibesparing (Wang et al. 2016). 

Ett alternativ till att förbättra energiprestandan av klimatskalet är att 

tilläggisolera samt byta till mer effektiva fönster. Dessa uppgraderingar leder 

till en väldigt hög kostnad som sällan leder till en kostnadseffektiv 

investering över tid (Wang och Holmberg 2015). 

Förstudier pekar på att LTH-system med en ventilation med 

värmeåtervinning, så kan de spara upp till 30 % av den operativa energin i 

flerfamiljshuset (Wang och Holmberg 2015). 
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2.10.3 LTH – Low-temperature heating 

LTH och är ett tillämpningssystem vid energieffektivisering. Kravet är att 

ledningstemperaturen till radiatorn skall vara lägre än 45 °C. Ett LTH- 

system har flera fördelar varvid komponenter är mer effektiva för 

värmestrålning, mindre värmeförlust och mindre elkonsumtion från 

värmefördelnings komponenter. Nya studier har också visat att 

lågtemperatursgivare ger likvärdigt eller behagligare termiskt klimat än 

system med högre temperatur (Wang et al. 2016). 

 
2.10.4 IMD - Individuell mätning och debitering 

Vattenförbrukningen i lägenheter ligger i snitt på 184/l person och dygn 

enligt Energimyndigheten (2016). För att sänka vattenförbrukningen kan 

IMD-system installeras vilket innebär att förbrukningsmängder mäts och 

loggas för att sedan debitera varje enskilt hushåll. 

När varje hushåll står för sin egen förbrukning så framstod det tydligt att ett 

sparningsbeteende utvecklas bland de boende (Siggelsten & Olander 2013). 

Förklarningen till sparpotential med ett IMD-system är att hyresgästerna blir 

mer medvetna om kostnaderna. Till exempel står 60 % av levererad energi 

till byggnaden av uppvärmning och tappvarmvatten beredning 

(Wang & Holmberg 2015) vilket boende har stor inverkan på. IMD kan då 

ses som ett instrument att förmedla energianvändningen samt kostnaderna 

till hyresgästerna. Studier i Tyskland har visat stor besparings potential från 

10–40 % (Kuppler 1997). 

Kuppler (1997) anser att det finns en risk att IMD-systemet inte kommer att 

fungera som tänkt. Om byggnadens cirkulationssystem för varmvatten inte 

fungerar som det ska, behöver hyresgästerna spola mer vatten för att det ska 

uppnå tillfredställande temperatur. Detta betyder att hyresgästerna kommer 

att betala för varmvattenspolning som inte har rätt temperatur. En åtgärd är 

att installera temperatur styrd varmvattenmätning. 
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3 Objektsbeskrivning 

Byggnaden som undersöks i arbetet ligger belägen i Bräkne-Hoby, en förort 

till Ronneby. Byggnaden ligger i sydliga Sverige och ger klimatzon IV som 

klimatförutsättning. Zonen ger enligt Figur 8 en DVUT på -12.7°C. 

Bostadshuset är ca 280 m2 med fyra lägenheter exkl. tillhörande garage. 

Byggnaden färdigställdes 2005 och fick därmed följa energikraven från BBR 

11 (Boverket 2019). Enligt deklaration från 2009 används 194 kWh/m2 

och år i primärenergital, vilket är mycket högre än värden för liknande 

byggnader som ligger mellan 113-139 kWh/m2 och år. 

 

Figurer och data från AB Ronnebyhus redovisas med tillåtelse. 

 
3.1 Konstruktionsdelar 

Nedan redovisas klimatskalets delar var för sig med material, mått och 

annan information innan övergång till uppvärmning och 

ventilationssystemet.  

 
3.1.1 Bjälklag 

Vindsbjälklaget i bostaden består utav platsgjutet plattbärlag. Färdigställd 

tjocklek är 220 mm, varvid vindsbjälklaget har försetts med ett lager lösull 

på 500 mm som isolering på ovansidan. Vindsbjälklaget blir således 

klimatskärmens topp och taket fungerar endast som husets väderskydd, 
se Figur 10. 

 

   Figur 10. Sektion av vindsbjälklaget (publiceras med medgivande av AB Ronnebyhus). 
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Mellanbjälklaget består utav platsgjutet plattbärlag. Färdigställd tjocklek är 

250 mm. Ovanpå bjälklaget ligger trägolv men har inte tagits med i 

beaktning. 

 
3.1.2 Grund 

Grunden består av 100 mm betong samt två lager 70 mm cellplast mellan 

dessa ligger ångspärren samt ett dräneringslager på 150 mm. Grunden ses 

som klimatskalets botten, se Figur 11. 

 

             Figur 11. Grund sektion med kantbalk (publiceras med medgivande av AB Ronnebyhus). 

 

 

3.1.3 Yttervägg 

Ytterväggen består utav en Prefab vägg med ett 100 mm lager betong på 

utsidan samt ett 300 mm lager av lättbetong med glasgranulat, se Figur 

12. 
 

 
Figur 12. Väggkonstruktionen (Dikta och Hultinsson). 
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3.1.4 Fönster och dörrar 

I den studerade byggnaden finns fyra varianter av fönster. Dessa fönster är 

tillverkade av ORAMA och är ett 3-glasfönster där vardera fönster har ett 

totalt U-värde på 1.3 kW/m2. För dörrarna saknas information om U-värden 

men de antas vara lika som för fönstren. För att se kompletta fönster- och 

dörrdimensioner se Bilaga C. Fönsters g-värde antogs vara standardvärde 

för klara fönster då information om detta saknades. 

 
3.2 Uppvärmning 

Lägenheten är uppkopplad till fjärrvärme, värmen växlas sedan till husets 

egna system med radiatorer och värmer upp tappvarmvattnet. 

Värmeväxlaren är placerad i ett teknikrum utanför huset vilket kan ses i 

Figur 14. I rummet loggas även husets förbrukning av el och kallvatten. 

Uppvärmningen av inomhustemperatur sker genom att luften kommer från 

uteluftsdon och senare värms upp av radiatorn. Hur ett sådant 

uppvärmningssystem fungerar kan ses i Figur 13 och deras placering kan 

också ses i Figur 14 där tilluften visas med blåa flödespilar. 
 

                   Figur 13. Princip för uppvärmningssystemet (Dikta och Hultinsson). 



21 

Dikta & Hultinsson 

 

 

 

 

 

3.3 Ventilation 

Huset har ett frånluftssystem utan värmeåtervinning. Uteluften tas in genom 

uteluftsdon som sitter i ytterväggen varvid luften värms upp av radiatorerna. 

Luften sugs sedan ut genom kök, badrum och förråd. Princip för luftflödena 

kan ses i Figur 14. Samma princip gäller för plan 1 och 2. 
 

                         Figur 14. Princip för husets ventilation (plan 1 & 2), (publiceras med medgivande av AB Ronnebyhus). 
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4 Metod 

 
4.1 Fallstudie 

I undersökningen användes kvantitativa metoder där resultaten främst 

grundar sig på sekundärdata. Sekundärdata är information såsom 

relationsritningar, loggdata om energianvändning, kallvattenförbrukning 

och elförbrukning. Från relationshandlingarna kunde mått, areor och 

produktdata tas fram. 

När information saknades om ytterväggen och dess materialegenskaper 

kontaktades betongföretaget som varit delaktigt under projekteringen. 

Informationen som betongföretaget tagit fram har någorlunda hög reliabilitet 

då informationen kom från Betongfabriken i Tyskland. Informationen om 

den specifika väggen var utdaterad och personalen var tvungna att leta fram 

tekniskspecifikation från gamla ritningar. Detta kan i sin tur leda till att 

personen som får frågan kan ge fel information vilket i sin tur leder till att 

reliabiliteten för U-värdeberäkningen sjunker. Dörrarna saknades det också 

information om och har därför antagits. 

Primärdata som har använts är framtagen genom platsbesök och utgörs av 

termografering för att kontrollera köldbryggor. Till hjälp vid platsbesöket 

fanns Mikael Olsson3 som gav tillträde till teknikrummet och kontakt med 

de boende. Platsbesöken gav även tillfälle att genomföra korta intervjuer 

med hyresgästerna. Informationen hjälpte till att få med andra parametrar 

som beteenden och vanor som påverkar energiförbrukningen. Resultaten av 

de fria intervjuerna har inte så hög reliabilitet då vanor, åsikter och boende 

kan variera med tiden. För en framtida undersökning kan nya hyresgäster 

finnas med andra åsikter och vanor. 

 
4.2 Modellering 

Fastigheten modellerades i två stycken av varandra oberoende 

beräkningsprogram. Modellerna användes sedan för att beräkna 

energianvändningen i byggnaden under ett år. Programmen som användes 

var VIP- Energy samt Energiberakningar.se. Skillnaden mellan dessa 

program är deras komplexitet samt utformning av hur modellen byggs upp. 

Skälet till att använda två oberoende beräkningsprogram var att få två 

resultat som inte avvek för mycket ifrånvarandra. Detta leder i sin tur till ett 

mer trovärdigt resultat från energisimuleringen. Riktlinjerna för 

modelleringen är baserade på energideklarationen som är utförd 2009 som 

också fungerade som en kontroll av att simuleringen pekar åt samma håll 

som deklarationen. 
 

 
3 Mikael Olsson arbetar som bovärd hos AB Ronnebyhus och förvaltar byggnaden som 

undersöks. 

 



23 

Dikta & Hultinsson 

 

 

 

 

Reliabiliteten av dessa två program är hög då det går att applicera dessa vid 

liknande objekt. Det är dock viktigt att vara observant då skillnader kan 

uppstå vid användning av nya versioner av programmen. Validiteten av 

arbetet är också hög då resultaten bygger på välkända program som används 

vid energiberäkningar och bygger på de teorier som tagits upp i tidigare 

kapitel. Målet har varit att hitta förslag som förbättrar energiprestandan i 

huset och detta kräver en undersökning av energianvändningen, vilket har 

åstadkommits med valda metoder. 

Energiberakningar.se (Energiberakning 2018) är ett gratis internetbaserat 

beräkningsprogram som följer Boverkets riktlinjer. Programmet är 

användarvänligt i form av att det är enkelt att mata in teknisk specifikation 

såsom köldbryggor då det räknas som ett procentuellt påslag. Versionen 

som använts är BBR 19, upprättad 2015-12-03. 

VIP-Energy (2017) är ett licensierat beräkningsprogram som är utvecklat för 

mer tekniskt kunniga då programmet ställer högre krav på indata från K-

ritningar. Ritningarna kommer till nytta vid modellering av köldbryggor och 

väggar. Vid beräkning så kan byggnadens energiprestanda jämföras med 

BBR. När bostaden skulle modelleras användes version 4.0.2 i VIP-Energy. 

Programmet är också granskat av internationella valideringssystem för 

dynamiska beräkningsprogram. 

 
4.3 Energideklaration samt LCC-analys 

För att utföra en ny energideklaration användes Energivision (2018) som 

är ett kalkylprogram för energideklarationer, energianalyser och 

energirådgivning. Programmet gav fastighetens nuvarande 

energiprestation med möjlighet att lägga till förbättringsåtgärder med 

enskilda återbetalningstider. Värdena för de olika 

förbättringsmöjligheterna tas fram från tredjeparts kalkyler, samt att 

värden för ventilationssystem baseras på erfarenhets värden av Per 

Wickman4 som har en mångårig erfarenhet av ventilationssystem. 

 
4.4 Antaganden och osäkerheter 

Även om kända modelleringsprogram har använts kan det uppstå skillnader 

mellan det som beräknats och vad som faktiskt blivit uppmätt. Det finns 

flera anledningar till vad det kan bero på och därför bör inte resultaten ses 

som en absolut sanning. Till exempel finns ingen tidigare erfarenhet av 

programmen som använts. Okunskap vid modellering skapar antaganden 

och gör att verktyg/funktioner som hade varit fördelaktiga inte används. Det 

kan också uppstå fel när användaren gör förenklingar för att anpassa indata 

till programmet, vare sig det görs medvetet eller ej. 

 
4 Per Wickman är en certifierad oberoende energiexpert kvalificerad av SWEDCERT nr 

2011. 
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Det skapas också osäkerheter när indata inte finns tillgängliga. Här menas 

främst information relaterad till brukarnas vanor då dessa är svåra att 

uppskatta. Här ingår främst vattenanvändning, el, beteenden och boendes 

vanor. Det har genomförts mindre fria intervjuer vilket har underlättat 

och hjälpt till vid dessa uppskattningar. 
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5 Genomförande 

Arbetet har genomförts genom kontakt med uppdragsgivaren där 

relationshandlingar och annan information erhölls. I samband med detta 

gavs tillfälle att besöka objektet en första gång för att få en första blick på 

byggnaden som skulle undersökas. Därefter har en förstudie utförts för att få 

in teori och kunskap om ämnet som sedan kunde användas vid modellering 

och analys av resultaten. Vid modelleringen användes två program som 

beskrivs var för sig i avsnitten 5.1 och 5.2. När modellerna var slutförda 

gjordes en provtryckning samt en termografering av byggnaden. Notera att 

provtryckningen beställdes utav Ronnebyhus AB och utfördes av Ronneby 

Sotningsdistrikt AB. Kort därefter gjordes ett platsbesök med 

termografering för att kontrollera byggnaden mot köldbryggor. I slutet av 

arbetet utfördes även en LCC-kalkyl följt av en ny energideklaration; båda i 

samarbete med Per Wickman. 

Det bör också nämnas att samtliga energivärden är beräknade för en period 

av ett år varvid detta inte kommer att skrivas ut i fortsättningen. 

 
5.1 Energiberakning.se 

Vid beräkning av energianvändningen med Energiberakning (2018) har 

byggnaden förenklats. Huset ses som en kub med klimatskalet som dess 6 

sidor. Invändigt är det i verkligheten fyra hushåll med varierande beteenden 

och vanor som påverkar husets värmebalans. I beräkningen har 

lägenheterna summerats och ses därför som en lägenhet med ett bidrag till 

energibalansen. 

Förfarandet går ut på att beräkna mindre moment var för sig. När alla 

moment är färdiga läggs de ihop i en större beräkning och det är den som 

är den verkliga energiberäkningen varvid ett resultat för byggnadens 

energiprestanda fås. Figur 15 illustrerar processen och de verktyg från 

Energiberakning som använts. 

Versionen som använts är BBR 19 från 2015-12-03 (Energiberakning 2018). 

             Figur 15. Tillvägagångssätt för Energiberakning.se (Dikta och Hultinsson). 
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Beräkningsmomenten beskrivs i avsnitt 5.1.1 till 5.1.6 med rubriker enligt 

Figur 15. 
 

5.1.1 Mean U-value 

Vid beräkning av byggnadens medel U-värde krävs kunskaper om 

klimatskalet och dess material inkl. tjocklek och areor. I våra beräkningar 

har klimatskalet delats upp i fem kategorier: 

 

- platta på mark, 

- fönster, 

- dörr, 

- takbjälklag, 

- yttervägg. 

Areor och kategoriernas materialtjocklekar har beräknats i Excel och baseras 

på mått från relationshandlingar och kan ses i Bilaga D. 

Beräkningsverktyget visas i Figur 16. Takkonstruktionen har setts som två 

olika lager med betong underst och ett lager över med både lösull och trä. 

Andelen trä sattes här till 5 %. Vid redan kända konstruktionsdelar matades 

dessa in på samma vis med undantaget att area och U-värde skrevs in i 

områdena till vänster. Köldbryggor tas i beaktning genom ett procentuellt 

påslag, i detta fall, med 15 % vilket baseras på råd från kunniga inom 

branschen och förslag från verktyget. Köldbryggor runt fönster och dörr 

beräknas och adderas i fältet längs ner kallat Calculated thermal bridges. 

När alla konstruktionsdelar och köldbryggor var inmatade beräknade 

programmet ut ett totalt U-värde samt klimatskärmens totala area (Aom). I 

Bilaga E redovisas en körning i verktyget. 

 

 

Figur 16. Verktyg för U-värdesberäkning (publiceras med medgivande av Energiberakning.se).
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5.1.2 Slab on ground 

För att beräkna grundens U-värde behövdes information om längd och 

bredd, samt hur mycket isolering grunden har med tillhörande lambda-

värde. För att gå vidare i beräkningen behövs mått på väggens upplag och 

en uppskattning om hur bra anslutningen mellan vägg och grund är ur ett 

köldbryggsperspektiv. För att vara på säkra sidan användes alternativet 

”Fair”. Fair står för att köldbryggan/anslutningen är av en normal kvalite. 

Nedan redogör Figur 17 de parametrar som använts i verktyget samt 

verktygets utformning.  

 

Figur 17. Verktyg för beräkning av U-värdet för grundkonstruktionen (publiceras med 

medgivande av Energiberakning.se). 

 

Observera att verktyget ej tagit hänsyn till måtten för bredd och längd då 

arean slagits in manuellt. 
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5.1.3 Köldbryggor 

I Energiberakning kan endast köldbryggor för fönster beräknas och kallas 

för Psi-värde. Andra anslutningar som vid bjälklag och ytterhörn kan inte 

beräknas här. Istället används en procentuell faktor för att ta hänsyn till 

köldbryggorna varvid 15 % använts i beräkningarna. För fönstren krävs 

det kunskap om väggens uppbyggnad som i detta fall är glasgranulat, samt 

fönstrens placering. I Figur 18 ses även att materialets lambda-värde 

behövs. Köldbryggornas inverkan läggs senare till i 

klimatskärmsberäkningen. I Bilaga F framgår en beräkning av Psi-värdet, 

som är ett uttryck för hela köldbryggans inverkan på klimatskalets totala 

U-värde. 
 

 

 
 

Figur 18.Verktyg för beräkning av köldbryggors inverkan vid klimatskalets totala U- 

                  värde (publiceras med medgivande av Energiberakning.se). 

 

5.1.4 Tidskonstant 

Energiberakning har även verktyg för att beräkna byggnadens tidkonstant 

och DVUT beroende på konstruktionsmaterial och representativ ort. I 

projektet har inte alla material tagits med även om de i verkligheten ger ett 

bidrag. Istället har ytterväggens innersta skikt av glasgranulat, betongen i 

bjälklaget och skiljeväggen mellan lägenheterna och därtill även gipsen i alla 

resterande innerväggar räknats med. Som representativ ort har Ronneby 

valts vilket gav en DVUT motsvarande -11,0 °C, se Figur 19. 
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Figur 19. Verktyg för beräkning av tidskonstant och DVUT (publiceras med medgivande av  

                                                  Energiberakning.se). 
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5.1.5 Sol – Kyla 

Energi från solen uppskattas genom ett verktyg, Sol – Kyla, där uppgifter om 

byggnaden så som Atemp, Aom, Umedel m.m. krävs, se Figur 20. Det behövs 

även en uppfattning om fönstrens placering, orientering och därtill även hur 

omgivningen ser ut. Ur produktdatan från fönsterleverantören specificeras 

konstruktion samt g-värde. När dessa värden är införda i 

beräkningsprogrammet beräknas hur mycket energi från solen som 

byggnaden kan ta vara på. Vid införd data i beräkningsprogrammet användes 

produktdata från tillverkaren av fönstren i form av typ och g-värde. När allt 

är ifyllt beräknar verktyget ut hur mycket energi från solen som byggnaden 

kan ta till vara på. För resultat av verktyget, se Bilaga G. 

Figur 20. Verktyg för beräkning av upptagen solenergi (publiceras med medgivande av  

                                                  Energiberakning.se). 

 

5.1.6 Energiberäkning – BBR 19 

För beräkning av specifik energianvändning är förfarandet relativt enkelt. 

Med värden från tidigare verktyg som sidan erbjuder matas indata in i 

programmet. En del data kommer dock från andra ställen varvid en 

uppskattning eller ett antagande har fått göras. Tappvarmvattnet är i brist på 

mätvärden uppskattade enligt SVEBYs (2012) brukarindata. Totalt 

ventilationsflöde är också baserat på en uppskattning då köksfläktarnas 

flöde inte fanns tillgängligt. Likväl vädring har satts till ett högre värde 

efter noterat beteende av boende. Det bör också nämnas att 

inomhustemperatur även den satts högre då loggdata från Ronnebyhus visat 

en  temperatur på snitt 22.5 °C varvid SVEBY (2012) rekommenderar 

21°C. 
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Fastighetsenergin baseras på uppmätta data under åren 2013-2017 medan 

hushållselen också fått uppskattas genom SVEBY (2012). Bilaga H visar 

hela energiberäkningen. 

 
5.2 VIP-ENERGY 

 
5.2.1 Uppbyggnad av modell 

Lägenhetshuset har modellerats som fyra stycken individuella zoner som 

senare kommer att sammanfogas till en zon för slutlig beräkning. Detta 

kommer att göras då lägenhetshuset består av fyra stycken lägenheter, där en 

lägenhet representerar en zon, se Figur 21. 
 

 

      Figur 21. Illustration av zonfördelningen (Dikta och Hultinsson). 

 

Som figuren illustrerar är lägenheterna uppdelade i zoner med skillnaden 

att Zon 1-2 har grund och bjälklag vilket inte Zon 3-4 har utan de har 

bjälklag samt tak. 
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5.2.2 Tillvägagångsätt i modellering av ZON 1 

För att återskapa en verklighetstrogen modell, så krävs det att alla 

parametrar som skrivs in stämmer med verkligheten. För att få en kännedom 

om hur lägenhetshuset är uppbyggt samt dess orientering undersöks 

situationsplanen. Från den går det även att beräkna hur mycket huset är 

roterat från norr, i vårt fall har vår modell en rotation av 12 °. Rotationen 

kommer att senare påverka solenergin som byggnaden utsätts för. 

Det första som behöver göras när en modell ska skapas är att framställa en 

klimatdatafil som ska återspegla klimatförhållanden för området där 

lägenheten befinner sig i. Klimatdatafilen skapades av Amir Vadiei för att 

underlätta arbetet. När klimatdatafilen är definierad så påbörjas 

modelleringen av zonerna. 

Enklaste sättet att modellera upp zonen är att börja med att skapa en 

materialkatalog. I materialkatalogen ska information om de olika 

byggmaterialens värden läggas in såsom värmegenomgångstal och 

densitet. När klimatdatafilen, orientering på byggnadsdelarna samt 

materialkatalogen är i ordning kan modellering av grunden påbörjas för att 

sedan arbeta sig uppåt mot bjälklaget. 

Grunden i programmet delas in i två olika områden inne area som är 0-1 m 

samt 1-6 m, se Figur 22. Vid beräkning av arean 0-1 m utfördes medeltals 

beräkning då plattans utformning inte är likadan hela vägen. Lika så för 

arean 1-6 m. 

         Figur 22. Zonfördelning av grunden (Dikta och Hultinsson). 
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Verktygets 1-dimensionella byggnadsdelar förklarar hur till exempel 

en vägg är uppbyggd. Här modeleras det in med teknisk information 

om tjocklek på olika material och dess värmegenomgångstal beräknas 

i bakgrunden av programmet, se Figur 23. 
 

Figur 23. Verktyg för utformning av 1-dimensionella byggnadsdelar (publiceras med 

                                               medgivande av Stru Soft AB).
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Verktyget 2-dimensionella byggdelar som i vardagsspråk kallas för 

köldbryggor definieras i programmet, se Figur 24. Efter att väggen 

definierats och verktyget beräknat köldbryggan syns det lätt hur den uppför 

sig och dess värmeledningsförmåga. 
 

Figur 24. Verktyg för utformning av 2-dimensionella byggnadsdelar (köldbryggor),  

                               (publiceras med medgivande av Stru Soft AB). 

 

 

5.2.3 Sammanfogning av de fyra zonerna 

När zonerna definieras görs det i separata filer. När alla fyra zoner är klara 

utförs en zonberäkning som kommer att representera alla fyra zoner som en 

byggnad. Beräkningarna görs i bakgrunden i programmet. Från beräkningen 

fås tabeller samt nyckeltal och cirkeldiagram på byggnadens energibalans. 

För fullständig katalog av alla byggnadsdelars orientering, storlek och övrig 

information sammanfogat som en Zon, se Bilaga I . För att se 

mängdförteckning av byggnadsdelarna och dess orientering för en zon, se 

Bilaga J. 
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5.3 Kalibrering av modellerna 

Då programmen som använts skiljer sig åt i både tillvägagångssättet och 

modelleringen uppstod det skillnader i resultatet. Vid jämförelse av 

klimatskalets totala U-värde avvek sig resultaten från varandra. VIP-Energy 

har fler dolda beräkningar och skapar en osäkerhet när fel och avvikelse 

uppstår. Värdet från Energiberakning framstod även som mer rimligt jämfört 

med deklarationen från 2009 och VIP-Energy kalibrerades därmed för att ge 

samma värde, med följd av en sänkt reliabilitet. 

 
5.4 Åtgärder 

För att kunna sänka byggnadens energianvänding undersöktes hur olika 

byggnadsdelar påverkar reslultatet. Undersökningen går ut på att se hur 

mycket tilläggsisolering, ventilationssystem med värmeåtervinning och 

byte till energieffektiva fönster och dörrar minskar eneriganvändningen.  

Dessa åtgärder  jämfördes senare mot varandra i en 

livscykelkostnadsanalys. En fördjupad beskrivning av undersökta åtgärder 

ges i kapitel 6.6. 

 

5.5 Platsbesök 

Platsbesöken utfördes genom att gå in i lägenheterna och kolla efter 

uppenbara fel och beteenden som kunde påverka energibalansen. Väl där 

kunde även mindre friintervjuer eller öppna dialoger genomföras där de 

boende kunde ge svar och ta upp andra saker som uppmärksammats. 

 
5.5.1 Termografering 

Termograferingen genomfördes med FLIR E60 värmekamera den 7 maj 

2018 i tre lägenheter; två stycken på bottenplan och en på plan två. När 

termograferingen skedde var inte väderförhållanden optimala då det var liten 

skillnad mellan inne- och utomhustemperaturen. När en termografering ska 

utföras är det till stor fördel med en större skillnad mellan inne- och 

utomhustemperaturen så köldbryggor blir tydliga. Gärna med en 

uteluftstemperatur neråt 10 °C eller lägre. 

För att hitta eventuella riskzoner med värmeläckage så granskades K- 

ritningar samt byggbilder. Något som väckte ett stort intresse var 

varmvattenledningarna som drogs från centralen ut till lägenheten inte 

verkade vara tillräckligt isolerade. Varmvattenledningarnas dåliga isolering 

gav oss ett område att kontrollera med värmekameran. 

För övrigt så kontrollerades typiska köldbryggor mellan fönster och vägg 

samt golv och tak. Dessvärre slutade värmekameran spara bilderna vid den 

tredje lägenheten, det innebar att bilderna sparades genom fotografering av 
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displayen. För att enkelt förstå och hitta vart bilderna är tagna användes 

egengjort protokoll för att enkelt identifiera bild nr samt eventuell 

kommentar eller temperatur anteckning. 

 
5.6 Deklaration och LCC-analys 

Deklarationen utfördes i slutet av arbetet. Denna gjordes i Energivision 

[version 2018] som sedan länkas till BBR hemsida där den sammanställs. 

Deklarationen gjordes tillsammans med Per Wickman då han är van genom 

sitt yrke och även hade tillgång till programmet.  

LCC-kalkylen gjordes också i Energivision (2018). Från kalkylen framstår 

det vilka åtgärder som är lönsamma samt hur lång deras återbetalningstid 

ungefärligen är. 

 
5.7 Provtryckning 

Provtryckningen beställdes och utfördes den 27 april och fick uppmätt data 

efter Tabell 2. För fullständigt dokument, se Bilaga K. 

 
Tabell 2. Mätresultat från provtryckning (Ronneby Sotningsdistrikt AB). 

 
Undertryck Läckflöde [l/s] Luftläckage [l/s,m2] 

50 Pa 62 0,28 

40 Pa 51 0,23 

30 Pa 42 0,19 

 32 0,14 

 

 
Värdet som har använts i beräkningar för läckage är 0.28 l/s, m2 som mättes 

vid ett undertryck på 50 Pa som är ett standardiserat värde  i programmen 

och inom branschen.
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6 Resultat av undersökningen 

 
6.1 Beräkningar 

Energiberakning.se bygger på de areor som beräknats, se Bilaga D. U-

värdena kommer ifrån verktyget Mean U-value på Energiberakning.se. 

Det bör nämnas att grunden inte hade samma mängd isolering över hela 

sin yta. Mängden isolering har därför beräknats till ett medelvärde; 125 

mm. 

VIP-Energy bygger på areor som beräknats för hand. Programmet räknar 

själv ut U-värden efter indata som sätts. Data för klimatskärmen kan ses i 

Tabell 3.  

Tabell 3. Beräknad data för de olika delarna i klimatskärmen. 

 Byggnadsdel Energiberakning VIP-Energy 

  
Area 

[m2] 

U-värde  

[W/m2, K] 

Area 

 [m2] 

U-värde [W/m2, K] 

 Vindsbjälklag 155 0.091 150 0.090 

 Yttervägg 215 0.338 224 0.338 

 Grund 155 0.251 155 0.474 

 Fönster 45 1.3 45 1.3 

 Fönsterdörr 9 1.3 9 1.3 

 Ytterdörr 8 1.3 8 1.3 

 U-värde för hela 

klimatskalet 

                           0.411                       0.411 

 Omslutningsarea     587       591 

 

 

Observera även att areorna från VIP-Energy inte stämmer överens med de 

från Energiberakning.se. Det beror på att programmen har olika 

tillvägagångssätt för indata och skiljer sig därför något. Värdet för grunden i 

VIP-Energy skiljer sig från Energiberakning.se. Det tas upp i kapitel 6.8.2 

och diskuteras vidare i kapitel 9.1.
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6.2 VIP-Energy 

När zonberäkningen är slutförd så beräknar programmet data om 

energibalansen, nyckeltal, specifikation av energitillförsel och jämförelse 

mot BBR 19 (BFS 2011:6). 

Byggnadens energibalans presenteras som en tabell i VIP-Energy där data 

för tillförd och avgiven energi visas i månadsperioder under året, se 

Figur 26. 
 

 

Figur 26. Avgiven och tillförd energi under året, från VIP-Energy(publiceras med medgivande 

                                                               av Stru Soft AB). 

 

Figuren visar tydligt att husets värmebehov ändras beroende på året, att det 

är större värmeförsörjning vid vinterhalvåret. Ur figuren går det även att se 

att den avgivna energin för  spillvatten är konstant oberoende av månaderna. 
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VIP-Energy redovisar även värden för ett helt år. Dessa värden delas in 

som avgiven och tillförd energi, se Tabell 4. 

Tabell 4. Energibalans, summering över året. 

 

 Avgiven energi [kWh] [kWh7m2] 

 Transmission 38 078 135.03 

 Ventilation 19 433 69.91 

 Spillvatten 6 987 24.78 

 Summa avgiven energi 64 498 228.71 

    

 Tillförd energi   

 Sol genom fönster 9 381 33.27 

 Processenergi i rumsluft 5 818 20.63 

 Personvärme 2 578 9.14 

 Värmeförsörjning 42 521 150.78 

 Latent energi 4 223 14.98 

 Summa tillförd energi 64 521 228.80 

 

Från simuleringen kan även en uppdelning av den avgivna- och tillförda 

energin och åskådliggörs i Figur 27. Avgiven energi uppgörs av 59 % 

Transmission, 30 % Ventilation och 11 % Spillvatten. Tillförd energi 

fördelar sig enligt 65 % värmeförsörjning, 15 % sol, 9 % process energi, 7 % 

latent energi och 4 % personvärme. 

a) b) 

Figur 27. VIP-Energys uppdelning av a) avgiven energi, b) tillförd energi. 
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6.3 Sammansatt resultat 

Energin som förbrukas i byggnaden under året enligt de program som 

använts har sammanställts och redovisas i Tabell 5. I Figur 28 redovisas 

summerad energianvändning och specifik användning för programmen som 

staplar. 

Tabell 5. Energivärden från beräkningar av Energiberakning och VIP-Energy vid 22.5 °C.

   
Energiberakningar VIP-Energy Skillnad 

[%] 

 Fastighetsel 

Värmeenergi 

Tappvarmvatten 

[kWh] 

[kWh] 

[kWh] 

3 883 

30 543 

7 050 

*  

    35 188 

     6 987 

* 

15 

1 

 Sum. [kWh] 41 476     42 523 3 

 energianvändning     

 Specifik [kWh/m2] 147 151 3 

 energianvändning     

 Varav el [kWh/m2] 14 * * 

         *Värde saknas 

 

Figur 28. Jämförelse av energivärden mellan använda beräkningsprogram. 
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6.4 Termografering 
Bilderna från termografin togs den 7 maj. Temperaturen ute var över 

22 °C med soligt väder. I Figur 29 visas en bildserie från en utav 

lägenheterna på markplan. Här syns tydligt att varmvattenledningarna 

från fjärrvärmecentralen till tapp i kök värmer plattan. Det syns även på 

bilden längst åt höger i figuren att det kommer värme från 

fjärrvärmecentralen som ligger i anslutning till badrummet på de nedre 

våningarna. Fenomenet syntes inte i lägenheterna på plan 2. 

      a)      b)                                                     c) 

 

d) 

Figur 29. Bilder från termografering där a), b) och c) visar temperaturskillnader och d) visar 

bildernas placering i lägenheten samt varmvattenledning (rött). 

I Figur 30 visas bilder tagna i hallen och dessa visar tydligt att det läcker 

värme vid karmen på ytterdörren. 

         a)           b)          c) 

Figur 30. Bilder från termograferin på ytterdörrens hörn: a) nere till vänster, b) nere till höger och 

c) uppe till höger. 
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6.5 Hyresgäster, beteenden och egna noteringar 

På plats uppmärksammades att samtliga fönster till badrummen var 

öppnade. Vid samtal med hyresgästerna framgick att kranarna i byggnaden 

hade en varierande varmvattentemperatur mellan hetvatten och ljummet. 

Detta togs upp direkt med bovärden som var på plats med oss, som 

förklarade att problemet är komplext samt att ett försök att åtgärda 

problemet har gjorts. Åtgärder har provats genom byte av samtliga blandare, 

termostater och ventiler men att problemet kvarstår. 

När termograferingen utfördes på plan två uppmärksammades att 

hyresgästerna i lägenheten gick barfota då golven upplevdes som varma 

och behagliga. 

När termograferingen skulle utföras på bottenvåningen möttes vi av en 

hyresgäst som nämnde att golven är kalla. Hyresgästen nämnde också att 

golven är så kalla att hen brukar spola varmvatten i handfatet så att 

spillvattenledningen värmer upp golvet vid duschen. 

 
6.6 Åtgärder 

För att sänka energianvändningen i byggnaden har två åtgärder tagits med i 

Energiberakning och VIP varvid resultaten av dessa redovisas  i avsnitten 

nedan. 

 
6.6.1 Sänkning av inomhustemperatur 

Resultaten tidigare är baserade på en inomhustemperatur på 22.5°C. Nedan 

presenteras den data som ändrats efter sänkning av temperaturen till 21°C, 

se Tabell 6 och Figur 31. 

Tabell 6. Energivärden från beräkningar av Energiberakning och VIP-Energy, efter ändring av 

innetemperatur. 
 

   Energiberakningar VIP-Energy Skillnad 
[%] 

 Värmeenergi [kWh] 26 043 35 188 26 

 Sum. [kWh] 36 976 34 376 7 

 energianvändning     

 Specifik [kWh/m2] 131 122 7 

 energianvändning     

 Förändring 

relativt ber. med 
22.5°C 

[kWh/m2] -16 -29 
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Notera att procenten till höger i Tabell 6 är skillnaden mellan programmens 

data och inte förändringen av resultaten vid ändring av innetemperatur. För 

att se ändring efter temperaturminskning, se raden längst ner i Tabell 6. 
 

 

 

Figur 31. Förändring vid sänkning av inomhustemperaturen. 

 

 

6.6.2 Tilläggsisolering samt byte av fönster/dörrar 

Vid tilläggsisolering med 100 mm cellplast (0,040 W/K, m2), byte av fönster 

med passivhusstandard (0.79 W/K, m2) och byte av dörr till 

passivhusstandard (0.6 W/K, m2) gavs nya data och kan ses i Tabell 7. I 

Figur 32 redovisas skillnaden och skillnaden i procent kan ses i Tabell 7. Se 

Bilaga M för slutsida av VIP-Energy för en zon. 

Tabell 7. Beräknad data för de olika delarna i klimatskalet efter isoleringsåtgärder. 

   Byggnadsdel Energiberakning VIP-Energy 

  Area 

[m2] 

U-värde  

[W/m2, K] 

Area 

[m2] 

U-värde 

[W/m2, K] 

 Vindsbjälklag 155 0.091 150 0.090 

 Yttervägg 215 0.183 224 0.183 

 Grund 155 0.251 155 0.474 

 Fönster 45 0.79 45 0.79 

 Fönsterdörr 9 0.79 9 0.79 

 Ytterdörr 8 0.60 8 0.60 

 U-värde för hela 

klimatskalet 

                        0.281   0.296 



44 

Dikta & Hultinsson 

 

 

 

 

 

Tabell 8. Energivärden från beräkningar av Energiberakning och VIP-Energy efter 

isoleringsåtgärder.
 

   Energiberakning VIP- 

Energy 

Skillnad 

 [%] 

 Sum. 

energianvändning 

Specifik 

energianvändning 

[kWh] 

 

[kWh/m2] 

31 842 

 

113 

35 524 

 

126 

12 

 

12 

 Förändring efter 

isoleringsågärd 

[kWh/m2] -34 -25 

 

 

 

 

Figur 32. Förändring vid tilläggsisolering samt byte av fönster/dörrar.  
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6.7 Deklaration 

Energideklarationen från 2009 och den nya från 2018 visas i Tabell 9. Årens 

data ses med skillnaden dem emellan i procent. Se i Tabell 9 samt Bilaga N 

för loggdata. 

Tabell 9. Data från energideklarationerna från 2009 och 2018. 
 

   Deklaration 

 2009 

Deklaration  

2018 

Skillnad 

 [%] 

 Fastighetsel 

Värmeenergi 

Tappvarmvatten 

[kWh] 

[kWh] 

[kWh] 

4 221 

45 000 

6 687 

3 880 

42 297 

7 050 

8 

6 

5 

 Sum. [kWh] 54 597 48 658 10 
 energianvändning     

 Specifik [kWh/m2] 194 173 10 
 energianvändning     

 Varav el [kWh/m2] 15 14 7 
 

6.8 Parameteranalys 

Då resultaten inte stämmer överens med de värden som mätts upp och vissa 

antaganden skapar osäkerheter har en kort parameteranalys utförts. Den 

visar värden i slutresultatet efter att en parameter har ändrats och är 

uppdelat mellan programmen då dessa inte har samma antaganden. 

 
6.8.1 Energiberakning 

Nedan beskrivs de ändringar som gjorts och har sedan sammanställts med 

ändringens resultat och förändring i Tabell 10. 

Vädring 

Ändrades till 4 kWh/m2 och år då det var ett rekommenderat värde av 

Energiberakning och får stöd av SVEBY’s (2012) brukar indata. 

Referensvärdet var satt till 8 kWh/m2 och år då uppfattningen efter 

platsbesöken var att boende vädrade mycket. 

Tappvarmvatten 

Ändrades till 7 536 kWh från 7 050 kWh då det vara rekommenderat värde 

och bygger på Energi Vision’s uppskattning efter insatt kallvattenmängd. 

Hushållsel 

Ändrades från 12 000 kWh till 8 460 kWh då det vara rekommenderat värde 

och bygger på Energi Vision’s förslag. 
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Totaltventilationsflöde 

Ändrades till 113.7 l/s från 103.7 l/s varvid ökningen valdes slumpvis efter 

vad som verkade rimligt. 

Tabell 10. Resultat från parameteranalysen. 
 

Parameter Ändring  Specifik Förändring 

energiförbrukning 

[värde] [%] [kWh/m2, år] [%] 

Referens värde. 

 
Ändring av vädring 

Tappvarmvatten 

Hushållsel 

Totaltventilationsflöde 

- - 147 - 

 
-4 -50 143 -3 

+486 +7 148 +1 

-3540 -29 155 +5 

+10 +10 153 +4 

 

 

Enligt analysen är ventilationsflödet den parameter som påverkar den 

specifika energiförbrukning mest i relation till sin värdeförändring. 

 
6.8.2 VIP-Energy 

För att behålla vetenskapligheten i projektet och jämförelserna mellan 

programmen valida görs en jämförelse av hur mycket ändring av grundens 

orientering och Delta U-värde5-tillägg påverkar programmet. Ändringarna 

redovisas i Figur 33. 

Figur 33. Känslighetsanalys av Delta U-värdestillägg samt orientering av grundplatta. 

                                                   

 
   5 Delta U-värde är en förändringsfaktor som kan finjustera modelleringen med VIP-Energy. 
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Vid alla beräkningar i VIP-Energy är grunden satt som Golv och ett Delta 

U-värdestillägg på 0.218 W/m2,K. I Tabell 11 kan en procentuell skillnad 

ses mellan Golv med tillägg och de andra alternativen. 

Tabell 11. Procentuell skillnad mellan Golv med tillägg och de olika lösningarna 
 

 
U-värde 

 
[W/m2, K] 

Skillnad 

 
[%] 

Specifik 

energianvändning 
[kWh/m2, år] 

Skillnad 

 
[%] 

Golv med tillägg 

 

Olika lösningar 

0.411 151 

Golv utan tillägg 0.354 16.10 139 8.63 

PPM med tillägg 0.359 14.48 140 7.85 

PPM utan tillägg 0.355 15.77 135 11.85 

     

6.9 LCC-analys 

Vid renovering av bostäder för att sänka energianvändningen är det ytterst 

viktig att investeringen som görs kommer att löna sig i längden detta kan 

analyseras genom en livskostnadskalkyl. De åtgärder som byggnaden skulle 

få utfördes i Energivision 2018. Nedan följer LCC-analysen för varje åtgärd 

se Tabell 12. För fullständig LCC-analys rapport se Bilaga O. Det bör 

nämnas att priser och energibesparing är baserade delvis på 

leverantörspecifikation samt uppskattning av Per Wickman som har 

mångårig erfarenhet i programvaran samt branschen. 
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Tabell 12. LCC-analys för åtgärder. 

 

 

 

 

 
Åtgärder 

 

 
Besparing 
[kW/år] 

Investerings
-kostnad  

[kr] 

 

Avbetalningstid 

[år] 

Kostnad per 

kWh 

[Kr/kWh] 

Tätning av fönster 1 900 4 200 3 0.30 

och dörrar     

10 cm 900 235 000 367 10.30 

tilläggsisolering av     

yttervägg     

Installation av FTX 12 100 105 000 12 0.3 

Driftoptimering av 1 600 8 400 7 * 

värmeanläggnign     

IMD 1 900 10 000 7.3 0.1 

SUMMA 18 400 362 600 27.2 11 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Egenproduktion av EL&värme 

EL&värme produktion 

[kWh/år] 

10 500 

Investerings- 

kostnad 

[kr] 

110 000 

Avbetalningstid 

Installation av 

solceller 

[år] 

7.8 

[Kr/kWh] 

0.66 
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7 Analys av resultat 

Resultaten från simuleringsprogrammen skiljer sig från varandra. Skillnaden 

är att VIP-Energy har en energiförbrukning på 151 kWh/m2 medan 

Energiberakning har 149 kWh/m2. Detta medför att i snitt har byggnaden en 

specifikenergiförbrukning på 149 kWh/m2 enligt simuleringen. När det 

jämförs med deklarationen från 2009 som visade en energiförbrukning på 

194 kWh/m2 uppstår det viss osäkerhet mellan simuleringsprogrammen och 

verkligheten då skillnaden är stor. Efter att ha utfört den nya deklarationen 

för 2018 med ny loggdata så visar den en ny energiförbrukning på 173 

kWh/m2. 

Den nya deklarationen är närmare VIP-Energy med det är en bit kvar. Från 

parameteranalysen framgår det att osäkerheter och ej fullständig kunskap om 

programvaran leder till att viss skillnad framgår, dock är det en skillnad på 

11.82 % och ses därmed inte som den störta orsaken. Det som ger största 

skillnaden mellan VIP-Energy och deklarationen från 2018 är att 

bostadshuset är gammalt och inte har modernt ventilationssystem. Detta 

bidrar till att det inte finns tillräckligt med parametrar att mata in i VIP- 

Energy för att få fram ett mer tillförlitligt resultat. 

Vidare framgår det, med motivation från Shafaghat et al. (2016). att de 

boendes beteende och vanor är den vanligaste orsaken till att teoretiskt 

projekterad energianvändning och verkligt utfall skiljer sig. Samtidigt 

menar Albatayneh et al. (2017). att de program som idag används inte tar 

hänsyn för detta och är anledningen till att teorin och praktiken skiljer sig 

vilket kan förklara de resultat som framkommit i detta arbete. 

Resultaten av att tilläggsisolera med 100 mm cellplast och byte till nya 

fönster och dörrar gav en minskning av U-värdet med 31 procentenheter för 

Energiberakning respektive 28 för VIP-Energy. Den höga sänkningen får 

stöd av Gustavssons et al. (2010) som kom fram till att byte av fönster och 

dörr var en av de åtgärder som gav störst effekt. I LCC-analysen (se Bilaga 

O) framgår det att investeringskostnaden blir mycket hög i relation till 

sänkningen det ger, samt att byggnaden inte är i något behov av fönster- 

eller dörrbyte. Detta stämmer överens med Wang & Holmberg (2015) 

arbete där de nämner att klimatskalsrenoveringar inte alltid är 

kostnadseffektiva på lång sikt som följd av höga investeringskostnader. 

Från termograferingsbilderna, se Figur 29, är det tydligt att värmen från 

tappvattenledningarna värmer upp betongplattan. Problemet beror på att 

rörsystemet inte är utformat på ett bra sätt och får stöd av Wang et al. 

(2016). Loggdata visar att byggnaden använder 371 m3 vatten om året. 

Enligt Energimyndigheten (2016) ligger medelförbrukningen för 

lägenheter på 184 l/person och dygn. I detta fall bör således byggnaden 

använda sig av 336 m3 per år. 
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Den dåliga utformningen på rörsystemet medför att betongplattan värms 

upp som i sin tur också värmer upp kallvattenledningen. Hyresgästerna 

får således spola mer vatten än normalt för att uppnå önskad temperatur 

(Berndtsson 2005). En åtgärd för att minska vattenanvändningen i 

byggnaden är att installera IMD-system. Hyresgästerna blir därmed mer 

sparsamma i sitt beteende, detta kan i sin tur minska energianvändningen 

med 10-40 % (Kuppler 1997). Det bör i detta fall nämnas att IMD-

systemet bör vara utrustat med temperaturstyrning för att inte 

hyresgästerna ska betala för vatten som inte uppnår rätt temperatur 

(Berndtsson 2005) som uppkommit av defekter i byggnaden. 

Det som gav den största energibesparingen var att installera ett 

värmeåtervinningssystem som FTX. Enligt Gustavsson et al. (2010) är det 

installation av värmeåtervinning som är en av de åtgärder som ger störst 

effekt vid renovering med energieffektivisering som mål, vilket även kan 

ses i Bilaga O. De menar också att en förnyelse av fönster och dörrar kan 

har en stor påverkan vilket resultaten också tyder på. 

Trots den höga utetemperaturen kan det i Figur 30 ses en tydlig skillnad vid 

karmen runt ytterdörren. Det syns även att vattenledningarna avger energi. 

Detta är dock inget problem för husets energibalans då rumsvolymen kan ta 

tillvara på värmen i luften. Det kan också vara positivt för upplevd komfort 

för de boende. 

Som vid tidigare utförda utredningar och artiklar om renoveringar så nämns 

det att de flesta husen granskas på individuell nivå. Detta görs för att alla hus 

är olika varvid förutsättningarna vid renovering också avviker sig från fall 

till fall. Byggnaden som studerats i detta arbete studerades på individuell 

nivå med granskning av ritningar, byggbilder och loggdata för 

vatten/fjärrvärme. När bostadshuset deklarerades på nytt fick den en ny 

specifikenergiförbrukning i relation till den tidigare. För att byggnaden ska 

få ett bra åtgärdsförslag för att minska energianvändningen utfördes även en 

livskostnadsanalys. Med alla åtgärder inräknade sänktes 

energiförbrukningen från 173 ner till 114 kWh/m2 vilket är en minskning 

med 34 %. Vilket stämmer tämligen väl överens med resultaten från tidigare 

studier. Det framgår dock enligt LCC:n att alla förslag inte är 

kostnadseffektiva och det bör tas i åtanke att den största åtgärden som ger 

störst minskning inte alltid är lönsammast, utan varierar beroende av 

byggnadstyp och användningsområde (Wang & Holmberg 2015). 
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8 Förslag 

Förslagen har getts ett grovt kostnadsförslag och baseras på verktygens egna 

förutsättningar och bör därför inte ses som en absolut säkerhet då elpriser 

mm kan ändras i framtiden. De förslag som inte presenterats med 

kostnadsförslag har ansetts vara olönsamma.  För att se förslag som 

slutligen rekommenderas visas den nya energideklarationen i Bilaga P.  

En sammanställning av energieffektiviseringsåtgärder finns i 

Bilaga O. 

 
8.1 Värmeåtervinning 

Värmeåtervinningen var den som gav störst effekt vad gäller insparad energi 

årligen. Enligt LCC-kalkylen gjord i Energi Vision ger installationen en 

besparing av 12 100 kWh per år. Ingreppet uppskattas kosta 105 000 kr och 

har en återbetalning på ungefär 12 år. 

 
8.2 Tilläggsisolering och byte av fönster/dörr. 

Vid tilläggsisolering med 100 mm och byte av fönster och dörrar till 

produkter med passivhusstandard sågs en stor förbättring av klimatskärmens 

U-värde och hade en stor effekt på byggnadens energiprestanda. Det framgår 

dock i LCC-kalkylen att trots besparingen av energi tar det lång tid innan 

investerings summan är återbetald. Det beror på att investeringskostnaden är 

för stor då huset bl.a inte är i behov av fönster-, dörr- eller fasadbyte. 

 
8.3 Tätning av fönster och dörr. 

Förslaget att täta runt fönster och dörr bygger på bilder från 

termograferingen och kommentar från provtryckningen. Uppskattad kostnad 

och energibesparing kommer enbart från Energi Vision. Besparingen 

uppskattas till 1 900 kWh per år och kostar 4 200 kr vilket ger en 

återbetalningstid på 3 år. 

 
8.4 Solceller 

Web-verktyget från EON (2018) gav solceller en besparing på 10 584 kWh 

per år. Solcellerna antas ha en livslängd på 30 år varvid verktyget ger en 

besparing på 371 600 kr under denna period. Investerings kostnaden 

uppskattas till 110 000 kr efter att investeringsstöd dragits bort (-30 %). 

Återbetalningstiden blir då ca 8 år. För mer information se Bilaga Q och 

Bilaga O. 
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8.5 Sänkt inomhustemperatur 

Enligt energiberakning.se sänktes specifikenergiförbrukning från 147 

kWh/m2 med 22.5°C till 131 kWh/m2 med 21°C. I VIP-Energy gav 

temperatursänkningen ett resultat av 122 kWh/m2 i specifik 

energianvändning från ett värde på 151 kWh/m2. Sänkningen av 

temperaturen har alltså en större påverkan än vad som först trotts och är en 

billig åtgärd för att sänka energiförbrukningen. Det bör nämnas att detta ska 

genomföras med försiktighet så den operativa temperaturen fortfarande 

klarar kraven. 

 
8.6 IMD 

Vattenanvändningen för byggnaden är hög jämfört med Energimyndighetens 

undersökning från 2008 där byggnader använder 336 m3 vatten medan vårt 

hus förbrukar 371 m3 vatten. Ett förslag att minskas denna mängd är genom 

installation av individuell mätning. Förslaget får stöd av teori från Kupplers 

(1997) rapport att människor blir mer medvetna om hur mycket energi de 

använder när de själva får står för kostnaden, varvid en besparing mellan 10-

40 % kan uppnås. När LCC- analysen utfördes antog vi en minskning på 25 

%. Förslaget har också fått stöd av Per W. som är kunnig inom branschen.
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9 Diskussion 

 
9.1 Metoddiskussion 

Reliabiliteten ansågs från början vara hög då två kända program användes 

vid modellering av huset, oberoende av varandra. Senare in i arbetet uppstod 

stora skillnader mellan programmen vilket inte verkade ha någon bra 

förklaring. Vid analys av indata och beräknade värden för konstruktionerna 

upptäcktes att de totala U-värdena skiljde sig med över 20 procentenheter. 

Då detta fenomen inte kunde motiveras ändrades därför grundens värde i 

VIP-Energy så att programmen använde samma totala U-värde. Observera 

att resultaten kom mycket närmare varandra efter ändringen. Dessvärre med 

Energiberakning som referensvärde sjönk därmed reliabiliteten i 

modelleringen då en parameter är baserad på värden från det andra 

programmet. 

För att upptäcka svagheter så som köldbryggor i byggnaden genomfördes en 

termografering. Vid termografering bör temperaturskillnaderna mellan 

utomhus samt inomhustemperatur vara stor så att värmeläckagen framträder 

tydligt. Under utförandet var tyvärr väderleken inte optimal varvid 

utetemperaturen var högre än 21°C och sol. På grund av detta hade boende 

flertalet fönster öppna för vädring vilket gjorde att tilliten för en del bilder 

minskade. Kommentarer från provtryckningen gav dock stöd för läckage vid 

fönster och dörr och har därför tagits med i LCC:n. 

Viss data har uppskattats genom SVEBY (2012) då det inte fanns 

information tillgänglig. Då resultaten är så långt ifrån vad som mätts i 

verkligheten kan dessa data vara en del av problemet. Ett problem är bl.a. att 

det inte förs någon loggning av hushållselen eller varmvatten. Det ger en 

viss osäkerhet då brukarnas vanor kan variera mycket. Fastigheten har inget 

IMD-system vilket hade visat om det endast är en av lägenheterna som 

använder mycket energi. Det hade på så vis varit enklare att säkerställa 

varför byggnaden ligger så dåligt till i jämförelse med liknande byggnader. 

Vid energieffektivisering av äldre byggnader anses Energiberakning vara ett 

bättre alternativ än VIP-Energy. Det är lättare att lägga in olika indata då 

denna programvara inte kräver lika mycket indata och därmed är enklare att 

använda. Uppskattningar blir dessvärre grövre då bl.a. köldbryggor främst 

tas med genom ett procentpåslag. VIP-Energy uppfattas vara bra vid 

nybyggnation. Det finns bra möjligheter då indata kan väljas efter vad som 

önskas och blir mer exakt eller närmare verkligheten då programmet har mer 

information om byggnadens utformning. Programmet ger även mer 

detaljerad information när beräkningen väl genomförts. VIP-Energy delar 

upp förbrukningen i delar under året och redovisar mer detaljerad 

information genom alla underkategorier vad gäller förbrukning och 

producerad energi i byggnaden m.m. Det bör dock nämnas att programmet 

saknar en visuell modell av byggnaden vilket ökar risken för att det blir 

misstag när den moduleras upp.  
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9.2 Resultatdiskussion 

Vid jämförelse av resultatet från Tabell 5 och Tabell 9 framgår att den 

specifika energianvändningen från modelleringen skiljer sig kraftigt jämfört 

med energideklarationerna från 2009 och 2018. I analysen har detta 

förklarats m.h.a bilder från termograferingen där grunden värms upp av 

tappvarmvattenledningarna. Detta och vetskap om att grunden inte är väl 

isolerad, i genomsnitt 125 mm,  antas ge en högre energianvändning. Råd 

från kunniga inom ämnet har dock varit att kontrollera tappvattnet, vädring 

och U-värdet. Efter försök att prova olika värden i modellernas indata 

uppnåddes inte samma resultat som energideklarationerna vilket tyder på att 

de parametrarna inte orsakar problemet. Skillnaden mellan modellering och 

deklarationerna antas därför, till viss del, bero på grundens konstruktion. 

Vidare bör nämnas att alla inparametrar inte var grundade på verklig data 

utan uppskattningar. Ventilationsflödet är en av dessa och baseras på en 

uppskattning enligt Energiberakning (2018) eftersom data från OVK:n kom 

in i slutfasen. Energiprestandan i Tabell 6 hann därför inte beräknas på nytt i 

brist på tid men borde ha gett ett sämre resultat då dessa värden visade sig 

vara högre än de som använts i modelleringen. De förväntas dock inte 

förklara skillnaden från beräknad energiprestanda jämfört med 

deklarationen, men tros vara ett steg närmare verkligheten vilket även får 

stöd av parameteranalysen, se Tabell 10. 

Brukarens inverkan kan som beskrivet i Kapitel 2.9 också vara svåra att 

estimera. Uppvärmning och kylbehov står för den största 

energianvändningen i ett hus och varierar mycket beroende på hur boende 

använder byggnaden (Thomas et al. 2017). Det framgår också genom 

litteratursökningar att boendes beteenden och aktiviteter är den vanligaste 

orsaken till att byggnader inte klarar den energianvändning som tagits fram 

vid planering, vilket Shafaghat et al. (2016) menar är allmänt erkänd 

kunskap. De menar också, tillsammans med Albatayneh et al. (2017), att de 

beräkningsprogram och verktyg som finns tillgängliga idag inte är bra på att 

ta hänsyn till just boendes vanor och hur det påverkar husets 

energianvändning. 

Resultatet som kan ses i Tabell 5 visar också att den specifika 

energiförbrukningen inte är samma mellan modelleringarna. En känd 

problematik är klimatfilen som bestämmer värden för utemiljön i 

programmet. Då programvarorna hanterar indata olika baserades därför 

klimatet på olika filer. Klimatfilernas inverkan bedöms dock vara begränsad 

då bl.a. DVUT-värdena inte låg långt ifrån varandra. Observera att 

VIP-Energy kräver indata med högre noggranhet. Programmen avviker även 

från varandra i den bemärkelsen att samma parametrar inte alltid finns i 

båda. Till exempel verkar inte VIP-Energy ta hänsyn till hur många som 

förväntas befinna sig i byggnaden, eller åtminstone är det inte synligt för 

användaren vilket kan ge en stor inverkan på slutresultatet.
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Det finns även osäkerhet för hur klimatskalets area skall beräknas då 

beräkningsstegen i programmen inte ser likadana ut. Energiberakning har 

satts med innemåttet enligt Boverkets (2012) definition för Aom. Arean i 

VIP-Energy har efter rådgivning beräknats med de yttre måtten vilket ger en 

större totalarea. Det verkar dock som om VIP-Energy räknar bort 

köldbryggornas area när area för klimatskärmen tas fram. Detta förklarar 

skillnaden i klimatskärmens area för de olika programmen. Ur 

beräkningsperspektiv är det oklart hur VIP-Energy bearbetar 

materialdensitet vilket påverkar byggnadens tidskonstant då programmets 

beräkningar inte är synliga för användaren. I Energiberäkning ligger det mer 

i användarens händer vilka väggar osv. som sätts in i beräkningen. 

 
9.3 Diskussion om studiens förslag 

Det framgår tydligt vid jämförelse av de olika förslagen att det är just 

värmeåtervinning som ger den störta minskningen av energibehovet, med 

en bestparing på 12 100 kWh/år, och att solcellerna producerar 10 500 

kWh/år i el. Dessa åtgärder har också en rimlig återbetalningstid. 

Det finns också andra åtgärder som är lönsamma ur ett 

livscykelkostnadsperspektiv, såsom tätning av fönster och dörrar, 

driftoptimering samt att installera ett IMD-system. Dessa åtgärder ger en 

total minskning på 5 400 kWh/år. 



56 

Dikta & Hultinsson 

 

 

 

 

 

10 Slutsatser 

Arbetet visar att det finns bra möjligheter för att spara energi och därmed 

sänka byggnadens energiförbrukning. De förslag som slutligen 

rekommenderas är installation av värmeåtervinning, solceller, IMD-system 

och tätning av fönster och dörrar. Alla dessa åtgärder är enligt LCC-

analysen lönsamma. Resultat av att tilläggsisolera och att byta till nya 

fönster och dörrar visar enligt beräkningar att det är en bra åtgärd som gör 

skillnad på byggnadens energiförbrukning. Däremot är det i detta fall inte 

lönsamt då de är i gott skick. 

Arbetet har visat att det finns mycket som påverkar energibalansen vilket ger 

flera möjliga felkällor vid en teoretisk uppskattning. Särskilt svårt är att 

modellera brukarvanor och beteenden då de varierar mycket och även kan ha 

en stor inverkan på resultatet. Det behövs därför mer forskning om boendes 

roll i energibalansen så att kunskap om mänskigt beteende kan beaktas i 

kommande beräkningsprogram. 

Efter arbete med VIP-Energy och Energiberäkning är slutsatsen att VIP- 

Energy lämpar sig bättre än Energiberäkning vid nybyggnation då systemet 

är mer komplext och ställer högre krav på indata. VIP-Energy har under 

detta projekt även ansetts vara tidkrävande i jämförelse med 

Energiberakning. Det sistnämnda bedöms vara effektivt vid undersökning av 

äldre byggnader eller då en enklare uppskattning är acceptabel.
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