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Sammanfattning 
 
 
Detta examensarbete på 15 högskolepoäng har som syfte att undersöka några åtgärder för 

minskade uppvärmningskostnader. Då det byggs mycket nytt idag får man inte glömma 

bort alla befintliga byggnader. Det första steget mot minskad energianvändning är att 

minimera uppvärmningsbehovet. I detta arbete har vissa utvalda åtgärder beräknats på en 

70-tals villa för att se vad man sparar in. 

 

Genom mätningar och information från villans byggnadsbeskrivning beräknas 

byggnadsdelarnas U-värden. Köldbryggor beräknas med datorprogram. Genom vetskap om 

ortens gradtimmar kan de totala energiförlusterna beräknas, som är transmissionsförluster, 

köldbryggor och ventilationsförluster. Tillskott från gratisvärme räknas in. 

 

Åtgärder som beräknas är sänkt inomhustemperatur, som är en enkel lösning och inte 

kräver någon investering av pengar. Sänker man temperaturen i denna villa 1 ºC så sparar 

man ca. 9% energi varje år, vilket blir 2158 kr per år. 

 

Tilläggsisolering av vindsbjälklag är också relativt enkelt. För att uppnå en 

isoleringstjocklek på 500 mm används lösull. Denna åtgärd ger besparing på 2193 kr varje 

år vilket ger en återbetalningstid på knappt 6 år med arbete och materialkostnader inräknat. 

 

Att byta till nya fönster kostar desto mer och är inte lönsamt om de befintliga fönstren inte 

är i behov av att bytas ut. De fönster som används är 3-glasfönster med isolerruta. Med ett 

U-värde på 1,2 fås den lägsta återbetalningstiden på 24 år. 

 

Att byta till ett ventilationssystem av typen FTX har för denna villa en återbetalningstid på 

10 år vilket är en rimlig åtgärd. Det förutsätter då att ventilationsaggregatet är i drift hela 

året och inte kräver någon eftervärmning av tilluften. 



 
Institutionen för teknik och design                                             Avdelningen för Byggteknik 
 
 

 
5 (50) 

 

Innehållsförteckning 
 
1. Inledning...................................................................................................... ..s 7  
 1.1 Bakgrund .............................................................................................. ..s 7 
 1.2 Syfte...................................................................................................... ..s 7 
 1.3 Metod.................................................................................................... ..s 8 
 1.4 Avgränsningar ...................................................................................... ..s 8 
 
2. Litteraturstudie........................................................................................... ..s 9 
 2.1 Transmission......................................................................................... ..s 9 
 2.2 U-värden ...............................................................................................s 10 
 2.3 Köldbryggor .........................................................................................s 11 
 2.4 Ventilation ............................................................................................s 12 
 
3. Beräkningsgång ..........................................................................................s 13 
 3.1 Beräkning .............................................................................................s 13 
 3.2 Gratisvärme ..........................................................................................s 14 
 3.3 Gradtimmar...........................................................................................s 14 
 
4. Beräkningsobjekt och byggnadsbeskrivning ...........................................s 15 
 
5. U-värdesberäkning .....................................................................................s 17 
 5.1 Kommentar på beräkning .....................................................................s 17 
 5.2 Beräkningar av U-värden......................................................................s 17 
  5.2.1 U-värdesberäkning, yttervägg .....................................................s 18 

5.2.2 U-värdesberäkning, vindsbjälklag ...............................................s 19 
  5.2.3 U-värdesberäkning, mellanbjälklag utanför stödben...................s 20 
  5.2.4 U-värdesberäkning, yttertak ........................................................s 21 
  5.2.5 U-värde, dörrar och fönster .........................................................s 22 
 
6. Köldbryggor ................................................................................................s 23 
 6.1 Kommentarer på beräkning köldbryggor .............................................s 23 
 6.2 Beräkning av köldbryggor ....................................................................s 23 
  6.2.1 Köldbrygga yttervägg, mellanbjälklag ........................................s 24 
  6.2.2 Köldbrygga fönster och dörrar ....................................................s 25 
  6.2.3 Köldbrygga yttervägg / takbjälklag .............................................s 26 
  6.2.4 Köldbrygga ytterväggshörn .........................................................s 27 
  6.2.5 U-värdesberäkning för krypgrund ...............................................s 28 
 
7. Uppskattning av tilluftsflöden ...................................................................s 29 
 
8. Beräkning av gradtimmar .........................................................................s 30  
 



 
Institutionen för teknik och design                                             Avdelningen för Byggteknik 
 
 

 
6 (50) 

 

9. Beräkning av energiförluster för uppvärmning ......................................s 31 
 9.1 Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadsdelar ...............s 31 
 9.2 Beräkning av transmissionsförluster köldbryggor................................s 33 
 9.3 Beräkning av förluster genom ventilation ............................................s 33 
 9.4 Gratisvärmetillskott ..............................................................................s 33 
 9.5 Summering energiförluster ..................................................................s 34 
 
10. Åtgärder för att spara energi ..................................................................s 35 
 
11. Besparing av sänkt inomhustemperatur ................................................s 36 
 
12. Tilläggsisolering ........................................................................................s 38 
 12.1 Förutsättningar....................................................................................s 38 
 12.2 Beräkning av U-värden efter tilläggsisolering....................................s 38 
  12.2.1 U-värde vindsbjälklag efter tilläggsisolering ............................s 39 
  12.2.2 U-värde utanför stödben efter tilläggsisolering.........................s 40 
 12.3 Återbetalningstid för tilläggsisolering................................................s 40 
 12.4 Följder av tilläggsisolering .................................................................s 41 
 
13. Byte av fönster ..........................................................................................s 42 
 13.1 Förutsättningar....................................................................................s 42 
 13.2 Besparingar.........................................................................................s 42 
 
14. Byte till FTX-ventilation ..........................................................................s 44 
 14.1 Förutsättningar....................................................................................s 44 
 14.2 Besparingar.........................................................................................s 44 
 
15. Resultat och slutsats .................................................................................s 46 
 
16. Diskussion..................................................................................................s 48 
 
17. Källförteckning .........................................................................................s 50 
 
18. Bilagor .......................................................................................................s 50  



 
Institutionen för teknik och design                                             Avdelningen för Byggteknik 
 
 

 
7 (50) 

 

1. Inledning 

 
 
1.1 Bakgrund 
 
Då det idag byggs mycket nya bostäder och villor, mer eller mindre energieffektiva så 

pratas mycket om miljön och minskad energianvändning. Man får dock inte glömma bort 

alla befintliga hus. Bostäder och service står för 36 % av Sveriges totala energianvändning. 

Av denna del står uppvärmning för nästan 60 %, dvs. mer än hälften av energin går till 

detta ändamål [1]. 

 

Enligt den så kallade 

”Kyotopyramiden”, figur 1.1, är 

det första steget att minimera 

värmebehovet för att minska 

energiförbrukningen. Det finns 

olika åtgärder för detta, vissa 

väldigt enkla och kostar inte en 

krona, medan andra kräver mer 

arbete och större investeringar. 

 

 

 
1.2 Syfte och mål  
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka några energisparande åtgärder för att 

avgöra om dessa är rimliga att genomföra. Det är också att själv få mer kunskap inom 

området och tar lärdom om hur man kan påverka sin energianvändning på detta sätt. 

 

Målet är att få svar på vad en ägare av en 70-talsvilla av denna typ kan tänkas göra, och 

vad man vinner på att göra detta. 
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1.3 Metod 
 
Detta arbete är delat i tre delar. Första delen är en litteraturstudie för grundläggande 

kunskaper inom området. Där efter utnyttjas dessa i den andra delen för att teoretiskt 

beräkna efter gällande standard enligt Boverket olika energisparande åtgärder för en 

specifik villa. Detta genom information och mätningar från ritningar och 

byggnadsbeskrivning. Till hjälp används förutom litteratur även datorberäkningar. Sista 

delen tar upp resultatet av beräkningarna och vad slutsatsen blir.  

 
 
1.4 Avgränsningar 
 
Alla beräkningar är endast teoretiskt uträknade. De åtgärder som beräknas är endast fyra 

utvalda; sänkt innetemperatur, tilläggsisolering av vindsbjälklag, byte av fönster samt byte 

av ventilationssystem. Beräkningarna gäller endast just för denna villa och kan inte svara 

mot andra hus som har andra förutsättningar. De också endast gäller för de utvalda fabrikat 

som räknats med. Beräkningar av ventilationssystemet gäller endast för den tänkta 

ventilationslösningen. 
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2  Litteraturstudie 
 
 
En byggnads energianvändning består av en mängd olika delar. Det handlar om energi för 

uppvärmning, ventilation, varmvatten, hushållsel och annan fastighetsel. Årsförbrukningen 

för uppvärmning brukar delas in i två delar, transmission och ventilation. 

 

 

2.1 Transmission 
 
Eftersom det i Sverige ofta är kallare ute än inne så tillför vi huset värme för att få ett 

behagligt inneklimat. Hos värmen finns en naturlig drivkraft för att jämna ut 

temperaturskillnader och den vill på så sätt ta sig ut till den kallare sidan genom husets 

klimatskal, dvs. väggar, golv, tak, fönster och dörrar. Värmeöverföring från varmt till kallt 

kallas transmission, och kan ske på tre olika sätt: 

 

Ledning av innebär att värme överförs genom direktkontakt och leds 

över. Denna typ av värmetransport sker i byggnadsdelar mellan 

materialen, där tex. stål leder värme bra. 

 

Strålning är då värme strålar mellan två ytor med olika temperatur. 

Detta kan upplevas när man tex. håller handen över en varm 

spisplatta utan att vidröra den. Ett bra exempel på strålning i 

byggnader är fönster, där större delen av värmen försvinner genom 

strålning. 

 

Konvektion, eller egenkonvektion sker av att varm luft är lättare än 

kall och stiger, något som påträffas i ytterväggens luftspalt. När 

vinden blåser på huset för den också med sig värme, vilket kallas 

påtvingad konvektion. 
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2.2 U-värden 
 

Hur mycket värme som försvinner genom transmission beror därför på av vad de olika 

byggnadsdelarna är uppbyggda av. Värme passerar olika bra genom olika material, något 

som laborativt mäts upp. Det kallas för materialets värmekonduktivitet, λ, och definieras 

som den värmemängd som per sekund passerar genom en m2 av ett material med en meters 

tjocklek då temperaturdifferensen är en grad.  

 

Då varje materialskikt i en vägg ofta har olika tjocklekar, beräknas ett motståndstal, R som 

har beror på detta: 

λ
dR =

 

 

Ofta är en byggnadsdel uppbyggd av flera material, där varje skikt bidrar med ett visst 

motstånd. Genom att summera alla motståndstal fås ett totalt motstånd för delen. Den luft 

som finns närmast byggnadsdelen på insidan och utsidan står relativt stilla vilket också 

bidrar till ett värmemotstånd, varför dessa räknas med. Rsi är motståndstalet på insida resp. 

Rse på utsida. Ju högre det totala motståndstalet är, desto mindre värme passerar genom 

byggnadsdelen. 

 

sensiTOT RRRRRR ++++= ...21  
 

 

Som ett mått på hela byggnadsdelens värmeisoleringsförmåga beräknas en 

värmegenomgångskoefficient, kallad U-värde. Denna beskriver hur mycket värme som 

passerar per m2 och sekund med temperaturdifferensen en grad (enhet W/m2ºC eller 

W/m2K). Då detta är en förenkling av verkligheten görs även vissa påslag på det teoretiskt 

beräknade U-värdet. Dessa tar hänsyn till exempelvis brister i arbetsutförandet som medför 

springor i konstruktionen, eller fästanordningar som tegelkramlor i en yttervägg. U-värdet 

beräknas: 
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rfg
TOT

UUU
R

U Δ+Δ+Δ+=
1

 

 

där ΔUg, ΔUf, ΔUr är påslag.  

Ett lågt U-värde är att eftersträva, eftersom det betyder att en mindre mängd värme 

överförs genom byggnadsdelen. Tidigare kallades denna koefficient för K-värde, något 

som ändrats i och med att noggrannare beräkningar infördes. 

 

 

2.3 Köldbryggor 
 
En köldbrygga är ett område i en byggnadsdel där värmen passerar lättare och ”läcker ut” 

snabbare. Eftersom det är isoleringen, t.ex. mineralull eller cellplast som har den största 

reducerande inverkan på värmetransporten, är det de områden där det är dåligt eller inte 

alls isolerat som är köldbryggor. Träreglar i en vägg är köldbryggor, men dessa beaktas i 

beräkningen av väggens U-värde. Däremot t.ex. vid anslutning mellan olika byggnadsdelar 

skapas köldbryggor som inte är medräknade i konstruktionernas U-värden. Det kan vara 

fönster i en yttervägg, eller vid anslutning mellanbjälklag och yttervägg. Köldbryggor ska 

medräknas, och detta kan göras på olika sätt som att använda färdiga schablonvärden, 

formler eller med datorprogram. 
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2.4 Ventilation 
 

För att vi ska må bra måste gammal luft föras bort och ersättas av ny ren luft. Det finns 

olika lösningar på hur detta görs. De ventilationssystem som behandlas i detta arbete är 

självdragssystem och FTX-system. 

 

Självdragssystemet är ett enkelt system som fungerar genom de termiska drivkrafterna. Då 

varm luft är lättare än kall stiger denna uppåt och evakueras genom vertikala 

ventilationskanaler och försvinner ut. Detta ger ett undertryck i huset och kall uteluft 

tränger in genom ventiler och otätheter i huset och värms upp. Detta fungerar bra vintertid 

då det är stora temperaturskillnader ute och inne och kan även ge mer än tillräcklig 

ventilation vilket medför ökade energiförluster. På sommaren när det är varmt ute fungerar 

systemet sämre eller i vissa fall inte alls. 

 

FTX-system är ett ventilationssystem där både från- och tilluft styrs mekaniskt med fläktar. 

Ett ventilationsaggregat tar in uteluft som filtreras och tillförs huset genom tilluftskanaler. 

Gammal luft sugs sedan ut och passerar aggregatet där värmen i luften återvinns i en 

värmeväxlare, innan den försvinner ut. Genom att värmen i den gamla luften återvinns 

sparas energi då värmesystemet inte måste värma all ny luft som tillförs. 
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3 Beräkningsgång 
 

3.1 Beräkning 
 

Som tidigare nämnts så delas årsförbrukningen för uppvärmning in i två delar, 

transmission och ventilation. Qtot betecknar byggnadens värmeeffektbehov: 

 

vttot QQQ +=  

Formel 3.1 

 

där Qt betecknar värmebehovet för transmissionsförluster, och Qv ventilationsförluster. 

Transmissionsförlusterna kan då i sin tur delas in i förluster genom byggnadsdelar och 

genom köldbryggor; 

 

∑ ⋅+=
j

jjrköldbryggot AUQQ
 

Formel 3.2 
 

där Uj är konstruktionens U-värde och Aj är dess area. Ventilationsförlusterna Qt är den 

effekt som krävs för att värma ventilationsluften och beror på volymen luft samt 

temperaturen på denna. 

 

Enheten för U-värden är W/m2ºC. Genom att summera alla byggnadsdelar multiplicerat 

med respektive area enligt formel 3.2, blir enheten W/ºC. Införs en temperaturskillnad, ΔT, 

mellan inne och utetemperatur erhålles W, eller watt, vilken är den effekt som behövs för 

att uppnå temperaturskillnaden. Detta kan nu tecknas som 

 

)( uteinnetot TTQP −=  

Formel 3.3 
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3.2 Gratisvärme 

Det finns emellertid ett extra värmetillskott, så kallad ”gratisvärme” inne, som kommer 

från solinstrålning och värme från hushållsel samt människor som vistas i byggnaden. 

Detta tillskott betecknas Pgratis, och räknas i enheten Wh eller kWh. 

 
 
3.3 Energi och gradtimmar 
 

För att beräkna hur mycket energi, E, som går åt måste en tidsenhet införas. Vanligtvis 

betalas el efter hur många kilowattimmar som förbrukas, varför det vara bra att räkna i 

denna enhet. På ett år går det 8760 timmar. Eftersom temperaturen ute ändras hela tiden 

används ett årsmedelvärde på utetemperaturen för orten. Timmar multiplicerat med 

temperaturskillnaden ute och inne får enheten ºC·h. Denna konstant betecknas Gt och kallas 

gradtimmar. Den totala energiförbrukningen för värme uttryckt i Wh, betecknad E, kan nu 

skrivas som 

 

gratisttot PGQE −⋅=  

Formel 3.4 

 

 

[ ] [ ]WhhC
C

WWh −⋅⋅⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡= º
º  
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4. Beräkningsobjekt och byggnadsbeskrivning 
 

Den villa som i detta arbete använts som kalkylobjekt är ett Modulenthus typ Jotunheim B-

86-10/B-86-10S från 1972. Fastighetens namn är Änga, vilket hädanefter kommer att få 

benämna objektet. 

 

Byggnadsbeskrivning för villan: 

 

Yttertak Taklutning är 45º 

Taket är beklätt med betongtakpannor system Zanda med bärläkt 44 x 44 

mm. Undertäckning av 3 mm härdad träfiberskiva. Takstolar 44 x 145 c/c 

1200. 

2 st 1½” x 6” vindskiva för Zanda gavelpanna. 

 

Vindsbjälklag K-värde 0,33 resp 0,22 

Vindsbjälklag av 44 x 215 c/c 600 

Vindsbjälklaget isoleras med 100 mm mineralullfilt och utanför 

stödbenen med 100 mineralullfilt + 50 mm mineralullmatta. 

22 mm spontad spånskiva mellan stödbenen. 

Diffusionsspäss av plastfolie utanför stödbenen. 

 

Bottenbjälklag K-värde 0,22 

Bottenbjälklag 44 x 215 c/c 600 

Trossbotten av 12 mm asfaltboard 

Undergolv av 22 mm spontad spånskiva 

I ytterkant av bjälklaget 215 mm isolering av c:a 500 mm bredd längs 

yttervägg; i övrigt 150 mm mineralullfilt. 
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Ytterväggar: K-värde 0,26 

Ytterväggarna utföres av 12 mm asfaltboard 

Regelstomme av 44 x 120 mm reglar c/c 600 mm med mellanliggande 

isolering av 120 mm mineralullskivor. Diffusionsspärr av plastfolie. 

13 mm gipsskiva 

 

Gavelspetsarna utföres isolerade med 120 mm mineralull och av stående 

lockpanel, asfaltboard, reglar och spånskiva. Takfotsinklädnad med 

glespanel, behandlad lika gavelspets. Takkupans tak beklädes utvändigt 

med galvaniserad plåt. Gavelspetsarna behandlas med Cuprinol lasyrfärg. 

Fönster och 

dörrar 

Fönster och fönsterdörrar enligt SIS, kopplade och sidohängda, laserade i 

Nordsjö Dopplasur brunsvar nr 11427 in- och utvändigt. Fönster i 

gavelspetsar inåtgående, övriga utåtgående. 

Fönsterdörrar stänges med låsbar espagnolett. 

Fönsterluckor med samma behandling som fönster. Invändiga 

standarddörrar, fabrikslackerade i ljusgrå färg och med karmar av PVC. 

Dörrstoppare. Entrédörr av tryckimpregnerad furu, typ Svenska Dörr AB 

nr M 253, försedd med sidoljus med ornamentglas nr 173. 

 

All glasning utförd med A-glas. 

Yttre bågen i fönster till badrum och förr till tvättrum förses med 

ornamentglas.  

Ventilation Självdragsventilation med godkända ventilationsbeslag i fönster. 

Friskluftsintag i tvättrum genom ventilationsbeslag med nät. 

Evakuering i tvättrum genom ventilationsskorsten medelst dragavbrott. 

Köksfläkt fabrikat AEG. 

Elinstallation Elvärme med termostatreglerande panelradiatorer. 
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5 U-värdesberäkning 
 

5.1 Kommentar på beräkning 
 

I husets byggnadsbeskrivning finns i text hur de olika byggnadsdelarna är uppbyggda. Här 

finns även beräknade K-värden. Anledningen till att dessa räknas om till U-värden är att K-

värdena är lägre, d.v.s. bättre. Detta beror på att de beräknats på det bästa snittet i 

konstruktionen, t.ex. utan hänsyn till reglar i ytterväggen [2]. Sätts mineralullens 

värmekonduktivitet till 0,033 och beräkning görs i bästa snittet stämmer U-värdena mycket 

bra överens med K-värdena, varför detta värde valts. 

 

U-värdena är beräknade efter Swedosols skrift, Isolerguiden 06, som ska underlätta 

beräkningar efter ”Regelsamling för byggande. Boverkets Byggregler, BBR. BFS 1993:57 

med ändringar till och med 2006:12”. Gällande bottenbjälklaget beräknas detta i kapitel 

6.2.4, eftersom köldbryggor räknas in i detta U-värdet. Vad beträffar värmekonduktivitet 

för de olika material samt övergångsmotstånd är dessa hämtade från rekommendationer ur 

Isolerguiden 06 [3]. Desamma gäller för andelen reglar i konstruktionerna där riktvärden 

används, då ingen konstruktionsritning funnits att tillgå. 

 
 
5.2 Beräkningar av U-värden 
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5.2.1 U-värdesberäkning, yttervägg 
 

figur 5.1 

1. Yttervägg, U-värdesberäkning 

        λ-metoden U-värdes metoden 

Material Andel (%) d (m) λ λ-medel R (d/λ) Min.ull Reglar 

Rsi  - 0,13   0,13 0,13 0,13 

Gipsskiva  0,013 0,25   0,052 0,052 0,052 

Plastfolie  - -   - - - 

Mineralull 0,88 0,12 0,033 0,04584 2,618 3,636 x 

Reglar cc600 0,12 0,12 0,14     x 0,857 

Asfaltsboard  0,012 0,14   0,086 0,086 0,086 

Lockpanel  - -   - - - 

Rse   - 0,04   0,04 0,04 0,04 

Summa:       R(λ): 2,926 3,944 1,165 

       R(U): 3,066 

       R medel: 2,996 

      + ΔUg 0,01 

      + ΔUf 0 

      + ΔUr 0 

     Beräknat U-värde:   0,344 

     Beräknat U-värde bästa snitt: 0,26 

        K-värde i byggnadsbeskrivning: 0,26 

 

U-värde: 0,344 W/m2·ºC 
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5.2.2 U-värdesberäkning, vindsbjälklag 

 figur 5.2 
 

2. Vindsbjälklag, U-värdesberäkning  

        λ-metoden U-värdes metoden 

Material Andel (%) d (m) λ λ-medel R (d/λ) Min.ull Reglar 

Rsi  - 0,1   0,1 0,1 0,1 

Gipsskiva  0,013 0,25   0,052 0,052 0,052 

Glespanel cc300 0,23 0,025 0,14   0,042 0,042 0,042 

Plastfolie  - -   - - - 

Mineralull 0,86 0,1 0,033 0,04798 2,084 3,030 x 

Bjälkar 0,14 0,215 0,14     x 1,536 

Rse   - 0,04   0,04 0,04 0,04 

Summa:       R(λ): 2,318 3,264 1,769 

       R(U): 2,919 

       R medel: 2,618 

      + ΔUg 0,01 

      + ΔUf 0 

      + ΔUr 0 

     Beräknat U-värde:   0,392 

     Beräknat U-värde bästa snitt: 0,32 

        K-värde i byggnadsbeskrivning: 0,33 

 

U-värde: 0,392 W/m2·ºC 
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5.2.3 U-värdesberäkning, mellanbjälklag utanför stödben 

 figur 5.3 

 

3. Mellanbjälklag utanför stödben, U-värdesberäkning  

        λ-metoden U-värdes metoden 

Material Andel (%) d (m) λ λ-medel R (d/λ) Min.ull Reglar 

Rsi  - 0,10   0,1 0,1 0,1 

Gipsskiva  0,013 0,25   0,052 0,052 0,052 

Glespanel cc300 0,23 0,025 0,14   0,042 0,042 0,042 

Mineralull 0,86 0,15 0,033 0,04798 3,126 4,545 x 

"Reglar" 0,14 0,215 0,14     x 1,536 

Rse   - 0,04   0,04 0,04 0,04 

Summa:       R(λ): 3,360 4,779 1,769 

       R(U): 3,860 

       R medel: 3,610 

      + ΔUg 0 

      + ΔUf 0 

      + ΔUr 0 

     Beräknat U-värde:   0,277 

     Beräknat U-värde bästa snitt: 0,21 

        K-värde i byggnadsbeskrivning: 0,22 

 

U-värde: 0,287 W/m2·ºC 
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5.2.4 U-värdesberäkning, yttertak 

figur 5.4 

4. Yttertak, U-värdesberäkning 

        λ-metoden U-värdes metoden 

Material Andel (%) d (m) λ λ-medel R (d/λ) Min.ull Reglar 

Rsi  - 0,1   0,1 0,1 0,1 

Gipsskiva  0,013 0,25   0,052 0,052 0,052 

Glespanel cc300 0,23 0,025 0,14   0,042 0,042 0,042 

Mineralull 0,95 0,1 0,033 0,03835 2,608 3,030 x 

Takstol cc1200 0,05 0,145 0,14     x 1,036 

Luftspalt  0,45 - - - - - 

Rse  - 0,04 - 0,04 0,04 0,04 

Härdad träfiberskiva  0,03 0,14 - - - - 

Taktäckning   - - - - - - 

Summa:       R(λ): 2,841 3,264 1,269 

       R(U): 3,026 

       R medel: 2,934 

      + ΔUg 0,01 

      + ΔUf 0 

      + ΔUr 0 

     Beräknat U-värde:   0,351 

     Beräknat U-värde bästa snitt: 0,32 

        K-värde i byggnadsbeskrivning: - 

 

U-värde: 0,351 W/m2·ºC 
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5.2.5 U-värde, dörrar och fönster 
 

U-värden (K-värden) för dörrar och fönster finns inte angivet i byggnadsbeskrivningen. 

Fönstren är 2-glas fönster med kopplade bågar, vilka kan antas ha ett U-värde på 2,7 

W/m2·ºC [4]. Dörrar sätts till 2,0 W/m2·ºC [5]. 
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6 Köldbryggor  
 
 
6.1 Kommentarer på beräkning köldbryggor 
 

För att beräkna köldbryggor samt U-värde för krypgrunden har Swedisols datorprogram 

används som heter just Swedisol. Detta är baserat på ett annat program som heter DAVID-

32, vilket uppfyller kraven för beräkning av köldbryggor.  

 

Indata för t.ex. sträckor i programmet ligger inom vissa intervall, vilka inte alltid stämt 

överens med mått i konstruktionerna på Änga. Dock påverkar dessa Ψ-värdet i slutändan 

relativt lite. Det är inte heller alltid som uppbyggnaden de färdiga konstruktionerna som 

finns i programmet är desamma som på Änga. Då de varken funnits information om 

detaljer i konstruktionerna eller tillgång till mer avancerade program för noggrannare 

uträkning av Ψ-värden, blir det vissa osäkerheter i beräkningarna. Eftersom köldbryggor 

onekligen existerar kan man ej bortse från dessa, varför nedanstående beräkningar syftar 

till att ta kunna få ett bidrag, även om de kan ge en viss felmarginal. 

 

 

6.2 Beräkning av köldbryggor 
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6.2.1 Köldbrygga yttervägg, mellanbjälklag 
 

 

Ψ = 0,044 W/m·ºC 
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6.2.2 Köldbrygga fönster och dörrar 
 

 

Ψ = 0,040 W/m·ºC 
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6.2.3 Köldbrygga yttervägg / takbjälklag 

 

 

Ψ = 0,014 W/m·ºC 



 
Institutionen för teknik och design                                             Avdelningen för Byggteknik 
 
 

 
27 (50) 

 

6.2.4 Köldbrygga ytterväggshörn 

 

 

Ψ = 0,030 W/m·ºC 
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6.2.4 U-värdesberäkning för krypgrund 

 

 U-värde: 0,227 W/m2·ºC 

 
Då grunden är olika isolerad i yttre och inre randfält har ett interpolerat värde beräknats för 

värmemotståndet Rf. 
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7 Uppskattning av tilluftsflöden 
 
Ventilationssystemet på Änga är ett självdragssystem. Det betyder att sommartid då 

temperaturskillnaden inne och ute är liten och drivkraften för värmen (luften) är liten vilket 

ger ett långt flöde. Motsatsen gäller på vintern när stora temperaturskillnader råder. För att 

få ett riktigt värde bör därför dessa flöden uppmätas, liksom eventuellt luftläckage i huset, 

vilket ej varit genomförbart i detta arbete. 

 

Ett sätt att ändå uppskatta den luftmängd som tas in är att räkna med en omsättning på 0,5 

oms/h [6]. Att värma 1 m3 luft 1ºC kräver energimängden 0,33 Wh [6]. 

Ventilationsförlusterna kan då beräknas enligt nedan. 

 

Mätning på planlösning och sektion ger husets invändiga volym: 

 

Plan 1: 208,3 m3 

Plan 2: 135,9 m3 

Totalt: 344,2 m3 luft 

 

Med en luftomsättning på 0,5 oms/h blir totala flödet 172,1 m3 luft per timme som ska 

bytas ut mot ny uteluft. Att värma all denna luft kräver en effekt på 0,33·172,1 = 56,8 W 

för varje grad som den ska värmas. 
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8 Beräkning av gradtimmar 
 

För att få ett så bra värde på ortens gradtimmar har de beräknats månadsvis, med 

innetemperaturen 20 ºC och medeltemperatur utomhus [7]. 

 

Gradtimmar             

Månad T, ºC (ute) Dagar Timmar, h ºC (inne) ΔT Gt = h· ΔT 

jan -2,8 31 744 20 22,8 16963,2 

feb -2,7 28 672 20 22,7 15254,4 

mar -0,1 31 744 20 20,1 14954,4 

apr 5 30 720 20 15 10800 

maj 10,5 31 744 20 9,5 7068 

jun 14,6 30 720 20 5,4 3888 

jul 16,6 31 744 20 3,4 2529,6 

aug 15,6 31 744 20 4,4 3273,6 

sep 11,6 30 720 20 8,4 6048 

okt 6,8 31 744 20 13,2 9820,8 

nov 2,8 30 720 20 17,2 12384 

dec -0,1 31 744 20 20,1 14954,4 

TOTALT  365 8760   117938,4 ºCh 

      117,94 · 103 ºCh 

      Tabell 8.1

 

Med dessa förutsättningar blir antalet gradtimmar per år i Växjö Gt = 117,94 · 103 ºCh 
 

 

 



 
Institutionen för teknik och design                                             Avdelningen för Byggteknik 
 
 

 
31 (50) 

 

9 Beräkning av energiförluster för uppvärmning 
 
Energiberäkningen beräknas med formeln  

gratisttot PGQE −⋅=  

För att dela upp denna energiförluster för transmission och ventilation kan den skrivas om 

gratisvt PEEE −+=  

 

9.1 Beräkning av transmissionsförluster genom byggnadsdelar 
 

Transmissionsförlusterna genom byggnadsdelar beräknas i tabell 9.1. Areor för respektive 

del har mätts upp på ritning, se bilaga 1. U-värden är hämtade från beräkningar, se kapitel 

5.2. Gradtimmar som räknats med är 117,94 · 103 ºCh per år, se kap 8. De två sista 

kolumnerna anger procentuellt hur mycket förluster som sker genom inbördes mellan 

byggnadsdelarna (se diagram 9.1), respektive totalt sett av energiförlusterna, E. 
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Transmissionsförluster      

Byggnadsdel Area U-värde A*U A*U*Gt   

 m2 W/m2*ºC W/ºC kWh % % tot 

Yttervägg 130,26 0,344 44,81 5284,8 26,5 19,3 

Fönster 18,54 2,700 50,06 5903,8 30,3 22,1 

Dörrar 8 2,000 16,00 1887,0 9,5 6,9 

Golv 92,4 0,227 20,97 2473,7 12,4 9,0 

Utanför stödben 24,9 0,277 7,15 813,5 4,1 3,0 

Vindsbjälklag 40,8 0,392 15,99 1886,3 9,5 6,9 

Snedtak 37,7 0,351 13,23 1560,6 7,8 5,7 

Summa    19943,4  72,9 

      Tabell 9.1 

 

Förlusterna genom byggnadsdelar uppgår till 19 943 kWh per år. De största förlusterna 

sker genom fönstren på grund av det höga U-värdet. Även genom ytterväggen försvinner 

mycket värme, men detta beror på att den upptar största ytan av klimatskalet.  

 

 
Diagram 9.1 
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9.2 Beräkning av transmissionsförluster köldbryggor 
 

Längden för respektive köldbrygga har mätts upp på ritning, se bilaga 1, 2 och 3. Ψ-värden 

är hämtade från beräkningar, se kapitel 6.2. Gradtimmar som räknats med är 117,94 kWh 

per år, se kapitel 8. De två sista kolumnerna anger procentuellt hur mycket förluster som 

sker genom inbördes mellan köldbryggorna respektive totalt sett av förlusterna. 

 

Köldbryggor  

Köldbrygga Ψ Längd, l Ψ·l Ψ·l·Gt   

 W/mºC m W/ºC kWh % % tot 

Fönster/Dörrar 0,04 100,2 4,008 472,7 64 2 

Ytterväggshörn 0,03 11,0 0,33 38,9 5 0 

Mellanbjälklag 0,044 35,0 1,54 181,6 25 1 

Yttervägg/Tak 0,014 24,0 0,336 39,6 5 0 

Summa:       732,9  3 

     Tabell 10.2 

 

Förlusterna för köldbryggor uppgår till 733 kWh per år. Undantaget är dock köldbryggan 

för krypgrunden som räknats in i konstruktionens U-värde. 

 

 

9.3 Beräkning av ventilationsförluster 
 

Som beräknat i kapitel 7 krävs en effekt på 56,8 W/ºC. 

56,8·117,94 · 103 = 6699 kWh per år 

 

9.4 Gratisvärmetillskott 
 

Gratisvärme från hushållsel och personer kan uppskattas till 4000 kWh per år. För energin 

från solinstålningen kan ca 1500 kWh per år räknas med [8]. Pgratis blir då 5 500 kWh.
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9.5 Summering energiförluster 
 

Transmissionsförluster Et = 19 943 kWh för transmission + 733 kWh för köldbryggor. 

Ventilationsförluster Ev är 6 699 kWh. 

Tillskott från gratisvärme Pgratis är 5 500 kWh. 

 

Detta ger att den totala energiförbrukningen för uppvärmning, E uppgår till:  

19 943 + 733 + 6 699 – 5500 = 21 875 kWh. 

 

Energipriset 1 maj, 2008 ligger på 106,13 öre/kWh inklusive moms och energiskatt [9]. 

Detta ger en årskostnad för uppvärmning på 23 216 kr. 

 

 

 
Diagram 9.2 
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10 Åtgärder för att spara energi 
 

För att spara energi finns en mängd olika åtgärder. Då detta arbete endast behandlar 

energianvändningen för uppvärmning presenteras endast några utvalda åtgärder som syftar 

till att dra ner kostnaden för denna. 

 

Den absolut enklaste åtgärden är att sänka inomhustemperaturen. Denna åtgärd kräver 

heller ingen investering. Följden blir förutom minskad energiåtgång ett kallare 

inomhusklimat vilket kan upplevas som försämrad komfort. 

 

En annan åtgärd för att minska uppvärmningskostnaden är att minska 

transmissionsförlusterna, dvs. värmetransporten genom klimatskalet. Lösningen är att 

förbättra eller byta ut byggnadsdelar för att sänka U-värdet. Rimligtvis bör de delar med 

dåliga U-värden och de som är enkelt att genomföra åtgärdas först. Att tilläggsisolera 

vindutrymmen är relativt enkelt och även motiverat då befintlig isolertjocklek endast är 100 

mm. 

 

Fönstrena på Änga upptar 5 % av klimatskalets yta, men ändå den största 

transmissionsförlusten med 22 % av den totala energiförlusten. Därför kan det vara en 

tänkbara åtgärd att byta dessa. 

 

Ventilationsförlusterna är också stora, nästan en fjärdedel av energiförlusterna. Att byta till 

ett energieffektivare ventilationssystem kan också vara ett förslag till förbättring. 
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11 Besparing av sänkt inomhustemperatur 

 

Diagram 11.1 visar årskostnaden för uppvärmning baserat på beräkningar i kapitel 9. 

 

 

 
Diagram 11.1 
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Grader ºC Kostnad per år 

23 29 690 kr 
22 27 532 kr 
21 25 374 kr 
20 23 216 kr 
19 21 058 kr 
18 18 900 kr 
17 16 742 kr  

Tabell 11.1 

Exempel på årskostnaden vid olika 

innetemperaturer. Att sänka 

temperaturen från 20 ºC till 19 ºC ger 

en årlig besparing med 9% på 2 158 kr, 

osv. 

 

 

Som nämnts i kapitel 7, tas ingen hänsyn till att luftflödet ökar med större 

temperaturdifferenser. Kostnaden att höja temperaturen är därför förmodligen något högre. 

Då motsatsen gäller så sparas istället lite mer in genom att sänka temperaturen. Funktionen 

i Diagram 11.1 är alltså i verkligheten inte linjär, utan svagt växande för högre 

temperaturer. 
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12 Tilläggsisolering 
 

12.1 Förutsättningar 
 

Tilläggsisolering av vindsbjälklag är en åtgärd som ofta bedöms lönsam och realistisk för 

äldre småhus. Ett sätt är att spruta på lösullsisolering på befintlig isolering. Efter 

rekommendationer från Swedisol och flera isoleringsföretag är 500 mm att sträva efter på 

vindsbjälklag [10], varför denna tjocklek väljs. 

 

Den isolering som räknas med är lösull, typ Rewool, som har en värmekonduktivitet på 

0,042 W/m °C. Det företag som priser är hämtade från är FEAB Isolerproffs AB 

(www.feab.se). Informationen är hämtad 26 april, 2008.  Åtgång av isolering framgår i 

tabell 12.1. 

 

 Befintlig isolering Tilläggsisolering m2 
Vindsbjälklag 100 mm 400 mm 40,8 
Utanför stödben 150 mm 350 mm 24,9 
    

Tabell 12.1 

 

 

Efter tilläggsisoleringen ändras konstruktionens U-värde som måste räknas om. 

Köldbryggor beräknas ej om eftersom programmet redan ger vissa osäkerheter och man 

inte kan göra en korrekt förändring av isoleringstjockleken i datorberäkningen pga. 

inmatningsintervall. 

 

 

12.2 Beräkning av U-värden efter tilläggsisolering 
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12.2.1 U-värde vindsbjälklag efter tilläggsisolering 
 

4. Vindsbjälklag, U-värdesberäkning efter tilläggsisolering  
        λ-metoden U-värdes metoden 
Material Andel (%) d (m) λ λ-medel R (d/λ) Min.ull Reglar 
Rsi  - 0,1   0,1 0,1 0,1 
Gipsskiva  0,013 0,25   0,052 0,052 0,052 
Glespanel cc300 0,23 0,025 0,14   0,042 0,042 0,042 
Plastfolie  - -   - - - 
Mineralull (bef) 0,86 0,1 0,033 0,04798 2,084 3,030 x 
Bjälkar 0,14 0,1 0,14     x 0,714 
Lösull (lager 1) 0,86 0,115 0,042 0,05572 2,064 2,738 x 
Bjälkar 0,14 0,115 0,14     x 0,821 
Lösull (lager 2) 1 0,285 0,042   6,786 6,786 6,786 
Rse   - 0,04   0,04 0,04 0,04 
Summa:       R(λ): 11,167 12,788 8,555 
       R(U): 11,959 
       R medel: 11,563 
      + ΔUg 0 
      + ΔUf 0 
      + ΔUr 0 
        Beräknat U-värde:   0,086 
 

U-värde: 0,086 W/m2·ºC 
Mineralullen delas in i tre lager, se figur 11.1. Ingen korrigering ΔUg pga. flera skikt 

isolering. Jämförs detta med U-värdet utan lösull på 0,392, så blir det nya mer än fyra 

gånger så lågt. Isoleringstjockleken har också ökat med fem gånger. 

 
Figur 11.1 
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12.2.2 U-värde utanför stödben efter tilläggsisolering  
 
 
5. Mellanbjälklag utanför stödben, U-värdesberäkning 
        λ-metoden U-värdes metoden 
Material Andel (%) d (m) λ λ-medel R (d/λ) Min.ull Reglar 
Rsi  - 0,1   0,1 0,1 0,1 
Gipsskiva  0,013 0,25   0,052 0,052 0,052 
Glespanel cc300 0,23 0,025 0,14   0,042 0,042 0,042 
Mineralull (bef) 0,86 0,15 0,033 0,04798 3,126 4,545 x 
Bjälkar 0,14 0,15 0,14     x 1,071 
Lösull (Lager 1) 0,86 0,065 0,042 0,05572 1,167 1,548 x 
Bjälkar 0,14 0,065 0,14     x 0,464 
Lösull (Lager 2)  0,285 0,042   6,786 6,786 6,786 
Rse   - 0,04   0,04 0,04 0,04 
Summa:       R(λ): 11,312 13,112 8,555 
       R(U): 12,202 
       R medel: 11,757 
      + ΔUg 0 
      + ΔUf 0 
      + ΔUr 0 
        Beräknat U-värde:   0,085 
  

U-värde: 0,085 W/m2·ºC 
Beräknas på samma sätt som för vindsbjälklaget, se kapitel 12.2.1 

 

 

12.3 Återbetalningstid för tilläggsisolering 
 

Det som sparas in efter tilläggsisolering av vindsbjälklag är transmissionsförlusterna. 

Dessa beräknas i bilaga 4, och ger en besparing på 2 066 kWh per år. Med elpriset 106,13 

öre [10] blir besparingen 2193 kr per år. Kostnaden för arbete och material framgår i tabell 

12.2. 
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 m2 Pris per m2 Totalt 
Vindsbjälklag 40,8 152 6202 kr 
Utanför stödben 24,9 140 3486 kr 
    
Vindsbjälklag 40,8 88 3590 kr 
Utanför stödben 24,9 77 1917 kr 

 
Kostnad inkl. 

arbete 
 

Kostnad exkl. 
arbete 

    
Tabell 12.2 

Priser från FEAB Isolerproffs AB (www.feab.se) 
 
 

Kostnaden för tilläggsisolering inklusive arbete blir 9792 kr. Till detta tillkommer en 

etableringskostnad på 2900 kr, alltså totalt 12692 kr. Detta ger en återbetalnings tid 

 

år8,5
2193

12692
=  

 

Görs istället arbetet själv blir materialkostnaden enligt FEAB 5403 kr +/- 20% . 

Beräkningen görs på 15% för tex. materialspill. Hyra av utrustning kostar 800 kr, och 

totalsumman blir då ca 7000 kr. Återbetalningstiden för detta blir 

 

år2,3
2193
7000

=  

 

 

12.4 Följder av tilläggsisolering 
 

Vid tilläggsisolering av vindsutrymmena sänkes deras U-värde, vilket betyder att en 

mindre mängd värme läcker ut på vinden. Detta gör att temperaturen sänks och det blir 

kallare. Kondensvatten kan bildas mot vindens kalla ytor med risk för fuktskador och 

mögelproblem. Enligt byggnadsbeskrivningen är bjälklagen försedda med plastfolie på 

insidan, vilken stoppar fukttillskottet från inneluften. Det är viktigt att denna är tät. Andra 

åtgärder är att se till att öka ventilationen på vinden [11]. 
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13 Byte av fönster 
 

13.1 Förutsättningar 
 

De fönster som behövs enligt ritningar samt besök på plats är följande: 

• 12 sidohängda fönster, med måtten 7×13 

• 5 sidohängda fönster, med måtten 8×13 

• 2 sidohängda fönster, med måtten 10×10 

• 1 fast fönster, med måtten 4×21 

 

Det företag vars produkter och priser är hämtade från är Fönsterbolaget AB 

(www.fonsterbolaget.se). Fönstren är av typen. Priser är inhämtade 4 maj 2008. Kostnad 

för arbete beräknas till 1026,18 kr per fönster och 1516,65 kr för övriga omkostnader, 

vilket totalt blir 22 040 kr [12]. Leveranskostnad från Fönsterbolaget är 519 kr. 

 

 

13.2 Besparingar 
 

Fönster, U-värde 1,9 

Typ Antal Storlek Pris / st Totalt 

Vridfönster EVF 12 7x13 2693 kr 32 316 kr 

Vridfönster EVF 5 8x13 2971 kr 14 855 kr 

Vridfönster EVF 2 10x10 2888 kr 5 776 kr 

Fast fönster EFF 1 4x21 2051 kr 2 051 kr 

Summa    54 998 kr 

Summa inkl. arbete och leverans: 77 557 kr 

Besparing per år (se bilaga 5): 1 793 kWh 

 Tabell 13.1 
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Besparing för fönster med U-värde 1,9, och elpriset 106,13 öre [9] blir 1 903 kr per år, 

vilket ger en återbetalningstid på 41 år. 

 

 

Fönster, U-värde 1,2 

Typ Antal Storlek Pris / st Totalt 

Vridfönster EVF 12 7x13 3135 kr 37 620 kr 

Vridfönster EVF 5 8x13 3350 kr 16 750 kr 

Vridfönster EVF 2 10x10 3251 kr 6 502 kr 

Fast fönster EFF 1 4x21 2341 kr 2 341 kr 

Summa    63 213 kr 

Summa inkl. arbete och leverans: 85 772 kr 

Besparing per år (se bilaga 6): 3 357 kWh 

 Tabell 13.2 

 

Besparing för fönster, U-värde 1,2 med elpriset 106,13 öre per kWh [9] blir 3 563 kr per 

år, vilket ger en återbetalningstid på 24 år vilket är mest lönsamt. 
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14  Byte till FTX-ventilation 
 

14.1 Förutsättningar 
 

Genom att byta till ett helt nytt ventilationssystem måste vissa åtgärder göras. Alla 

tilluftsspringor i fönster och övriga avsedda otätheter i klimatskalet avsedda för tilluft 

måste tätas. I övrigt antas huset uppfylla kraven för lufttäthet. 

 

Det finns olika lösningar på hur ett från- och tilluftssystem kan vara uppbyggt. I bilaga 7,8 

och 9 presenteras en tänkbar lösning. Tanken är att förlägga ventilationskanaler i 

vindsbjälklaget och på vinden utanför stödbenen. På detta sätt tar de mindre plats inne i 

bostaden vilket gärna undviks av estetiska och utrymmesskäl. Det ventilationsaggregat 

som använts är ett Flexit S4 RE (www.flexit.no), som har en verkningsgrad på 90%. 

 

 

14.2 Kostnader och besparingar 

 
Det som sparas in med ventilationsaggregatet är värmeåtervinningen i värmeväxlaren. Man 

kan räkna med att under året återvinns 80% av värmen med aggregatet Flexit S4 RE [14]. 

Detta ger en årlig besparing på 5359 kWh, se bilaga 10.  

 

Ventilationsaggregatet drar en del el som dock måste räknas bort. Den effekt man kan 

räkna med är 90 W [15], vilket på ett år blir 90W · 24h · 365d = 788,4 kWh. Det är då 

antaget att driften sker under hela året vilket är i överkant. Vid mycket låga 

utetemperaturer eftervärms luften med el till inställd temperatur på aggregatet. Detta kräver 

också en del energi. Hur mycket beror på flera olika faktorer som luftfuktighet och 

temperaturvariationer [16]. I detta arbete antas därför att ingen eftervärmning behövs, 

vilket också är anledningen till att energin 788,4 kWh som är i överkant räknas med. Totalt 

sparar man med dessa förutsättningar 5359 – 788,4 = 4570,6 kWh per år. Med energipriset 

106,13 öre per kWh blir detta en årlig besparing på 4851 kr. 
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Kostnaden för hela ventilationssystemet och arbete ligger runt 50 000 kr för en villa av 

denna typ [17], vilket räknas med här. Detta ger en återbetalningstid 

 

år10
4851

50000
=  
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15 Resultat och slutsats 
 
Transmissionsförlusterna står för nästan tre fjärdedelar av de totala energiförlusterna. Den 

största delen försvinner genom fönstrena på grund av deras höga U-värde. 

Ventilationsförlusterna står för resterande delen, dvs. en fjärdedel. Tillskottet från 

gratisvärme är en betydande del. 

 

Det absolut lättaste sättet att spara energi är att sänka inomhustemperaturen, då man sparar 

nästan 10 % för varje grad man sänker. Sänks temperaturen inne med 1 ºC sparas 2 158 kr 

in varje år. Denna åtgärd har ingen investeringskostnad. 

 

Att tilläggsisolera vindsbjälklagen måste ses som en lönsam investering med en 

återbetalningstid på knappt 6 år, eller drygt 3 år om man kan göra jobbet själv. Efter denna 

tid sparar man istället pengar, 2 196 kr varje år. Viktigt är dock att se till så inte 

fuktproblem uppstår som följd av sänkt temperatur på vinden. 

 

Om de befintliga fönstren inte redan är i behov av att bytas är det däremot inte motiverat 

att byta till nya. Treglas fönster med isolerruta ger för denna villa en återbetalningstid på 

24 år. Det är en för stor investering som ger en besparing på 3 563 kr varje år. Fönster 

brukar dessutom sitta i ungefär 30 år, alltså är betalningstiden bara några år från deras 

livslängd innan det kan vara dags att byta igen. 

 

Genom att sätta in ett FTX-system i huset görs den största besparingen på nästan 5 000 kr 

varje år. Det förutsätter då att ventilationsaggregatet är i drift hela året och inte kräver 

någon eftervärmning av tilluften. Med en återbetalningstid på runt 10 år är det definitivt en 

åtgärd som är rimlig. 
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Diagram 15.1 visar den årliga besparingen av energi och investeringskostnaden för 

respektive åtgärd. 

 

 

 
Diagram 15.1 
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16  Diskussion 
 

Vill man spara pengar på sina uppvärmningskostnader finns det olika åtgärder att vidta. 

Frågan är om man som villaägare är beredd att betala för att på sikt spara pengar. Ofta ser 

man nog bara till investeringskostnaden och tänker inte så många år framåt.  

 

I detta arbete har det bara räknats på pengar, vilket ofta är den största motivationen. 

Kanske ska man dock inte alltid bara tänka på plånbokens bästa, utan se till andra saker 

som finns att vinna. Alla åtgärder sparar mer eller mindre in energi vilket är bra för miljön. 

När det idag pratas mycket om klimatet och vår påverkan borde energibesparing vara av 

större intresse. De äldre husen som inte uppfyller de krav vi har idag kommer ändå att stå i 

många år till och förbruka energi. Hur ska man få ner energianvändningen totalt sett när 

dessa finns och det är få åtgärder som är lönsamma och motiverande för ägarna? En sak att 

ha i åtanke är dessutom hur mycket energi det går åt för tillverkning och transport av 

produkterna. Ska miljön stå i fokus måste även detta beaktas.  

 

Alternativet att sänka inomhustemperaturen kostar visserligen inga pengar, dock kostar det 

”komfort” vilket nog i många fall tyvärr väger över. Att ha det lite kallare inomhus och 

istället klä sig något varmare är inte värt pengarna vi sparar. 

 

Tilläggsisolering av vindsbjälklag brukar ofta ses som en lönsam åtgärd. Isoleringen 

kommer att ligga kvar under en lång tid och kräver inget underhåll. Frågan är som tidigare 

nämnts om man är beredd att satsa pengarna för att på sikt spara. 

 

Att byta fönster är som tidigare nämnt ingen lönsam åtgärd. Däremot måste dessa förr eller 

senare ändå bytas ut då de blir för gamla. Fönstren på Änga är över 30 år och måste säkert 

inom en kortare tidsperiod ändå bytas ut. Då kan det vara en god idé att byta till fönster 

med låga U-värden.  

 

Att byta till ett FTX-system beräknas här få en återbetalningstid på 10 år. De vinster man 

gör förutom en besparing av energi är också att man får ett bättre inomhusklimat. Tilluften 

är renare då den filtreras och problem med kallras och eventuell markradon minimeras. 
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Nackdelen mot ett självdrägssystem är dock att det kräver mer underhåll och skötsel, samt 

att ljudproblem kan uppstå.  

 

Att göra dessa ingrepp är dock något som höjer värdet på huset vid försäljning. Man kan 

nog dessutom räkna med att energipriset kommer att öka, varför man kan spara ännu mer 

med tiden. Angående beräkningarna i detta arbete är de gjorda på endast en villa och kan 

givetvis inte svara för alla 70-tals villor. Även om det finns många antaganden i 

beräkningarna tror jag ändå att de ger en bra bild av vad som i verkligheten kan vara 

lönsamt. 
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18 Bilagor 

 



Bilaga 1 – Planlösning bottenvåning 

 

 
 

 



Bilaga 2 – Planlösning övervåning 
 

 



Bilaga 3 – Sektion 
 

 
 



Bilaga 4 - Transmissionsförluster efter tilläggsisolering 
 

 

Transmissionsförluster           

Byggnadsdel Area U-värde A*U A*U*Gt     

 m2 W/m2*ºC W/ºC kWh % % tot 

Yttervägg 130,26 0,344 44,81 5284,8 30 21 

Fönster 18,54 2,700 50,06 5903,8 33 23 

Dörrar 8 2,000 16,00 1887,0 11 7 

Golv 92,4 0,227 20,97 2473,7 14 10 

Utanför stödben 24,9 0,085 2,12 249,6 1 1 

Vindsbjälklag 40,8 0,086 3,51 413,8 2 2 

Snedtak 37,7 0,351 13,23 1560,6 9 6 

Summa       17773,3  71 

 

 

Förlusterna för köldbryggor enl. kapitel 9.2:  733 kWh per år 

Ventilationsförluster enl. kapitel 9.3  6 699 kWh per år 

Gratisvärme enl. kapitel 9.4:  5 500 kWh per år  

Energiförluster innan enl. kapitel 9.5: 21 875 kWh per år 

 

Besparing: 21875 – (17773 + 733 + 6699 – 5500) = 2 170 kWh per år



Bilaga 5 - Transmissionsförluster med fönster U-värde 1,9 

 
 

Transmissionsförluster           

Byggnadsdel Area U-värde A*U A*U*Gt     

 m2 W/m2*ºC W/ºC kWh % % tot 

Yttervägg 130,26 0,344 44,81 5284,8 29 21 

Fönster 18,94 1,900 35,99 4244,1 23 17 

Dörrar 8 2,000 16,00 1887,0 10 7 

Golv 92,4 0,227 20,97 2473,7 14 10 

Utanför stödben 24,9 0,277 6,90 813,5 4 3 

Vindsbjälklag 40,8 0,392 15,99 1886,3 10 7 

Snedtak 37,7 0,351 13,23 1560,6 9 6 

Summa       18150,0  71 

 

 

Förlusterna för köldbryggor enl. kapitel 9.2:  733 kWh per år 

Ventilationsförluster enl. kapitel 9.3  6 699 kWh per år 

Gratisvärme enl. kapitel 9.4:  5 500 kWh per år  

Energiförluster innan enl. kapitel 9.5: 21 875 kWh per år 

 

Besparing: 21875 – (18150 + 733 + 6699 – 5500) = 1 793 kWh per år



Bilaga 6 - Transmissionsförluster med fönster U-värde 1,2 

 
 

Transmissionsförluster           

Byggnadsdel Area U-värde A*U A*U*Gt     

 m2 W/m2*ºC W/ºC kWh % % tot 

Yttervägg 130,26 0,344 44,81 5284,8 32 22 

Fönster 18,94 1,200 22,73 2680,5 16 11 

Dörrar 8 2,000 16,00 1887,0 11 8 

Golv 92,4 0,227 20,97 2473,7 15 10 

Utanför stödben 24,9 0,277 6,90 813,5 5 3 

Vindsbjälklag 40,8 0,392 15,99 1886,3 11 8 

Snedtak 37,7 0,351 13,23 1560,6 9 6 

Summa       16586,4  69 

 

 

Förlusterna för köldbryggor enl. kapiter 9.2:  733 kWh per år 

Ventilationsförluster enl. kapitel 9.3  6 699 kWh per år 

Gratisvärme enl. kapitel 9.4:  5 500 kWh per år  

Energiförluster innan enl kapitel 9.5: 21 875 kWh per år 

 

Besparing: 21875 – (16 586 + 733 + 6699 – 5500) = 3 357 kWh per år



Bilaga 7 – Ventilationsritning bottenvåning 
 

 
 

 



Bilaga 8 – Ventilationsritning övervåning 
 



Bilaga 9 – Ventilationsritning sektion 

 

 

 



Bilaga 10 – Ventilationsförluster med FTX-ventilation 
 

Ventilationsförluster enl. kapitel 9.3  6 699 kWh per år 

Energiförluster innan enl kapitel 9.5: 21 875 kWh per år 

 

80% återvinning: 0,8·6699 = 5359 kWh återvinns, dvs. ventilationsförlusterna blir 6699-

5359 = 1340 kWh / år. 

 

De totala energiförlusterna med FTX blir 21875 - 6699 + 1340 = 16 516 kWh 

 

Besparing: 21875 – 16 516 = 5 359 kWh per år
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