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Sammanfattning 

Under en lång tid har det förts en debatt i Sverige om energieffektivisering av rekordårens 

bostäder. Några av husen har renoverats men dessa utgör bara en liten andel av de 650 000 

lägenheter i flerbostadshus som står inför omfattande renoveringsbehov. Med denna studie vill 

vi visa att en renovering av rekordårsbyggnaderna skulle kunna medföra både kraftigt 

minskade driftskostnader och ge ett mervärde för dessa bostäder. Studien omfattar även 

ekonomiska beräkningar av åtgärdernas energibesparing sett ur ett livscykelperspektiv.  

Studien fokuserar på ett flerbostadshus på Sandviksvägen 38 i Växjö, som tillhör 

fastighetsbolaget Hyresbostäder i Växjös bostadsbestånd. Utifrån byggnadens förutsättningar 

har förslag tagits fram på möjliga energieffektiviseringsåtgärder. Som grund till förslagen ligger 

Sveriges energimål på minskad energianvändning med 20 procent till år 2020 och 50 procent 

till år 2050. 

En förstudie har genomförts för att ge en fördjupad kunskap om energieffektivisering och de 

möjligheter som finns att minska energiåtgången i flerbostadshus. Förstudien ligger till grund 

för de energieffektiviseringsåtgärder som analyseras närmare för Sandviksvägen 38. 

Åtgärdernas energibesparingspotential beräknas med hjälp av programmet VIP-Energy. 

Därefter beräknas den totala energibesparingen under åtgärdens livslängd. 

Tio olika energibesparingsåtgärder undersöks var för sig, dessa kombineras sedan i åtta olika 

alternativ. Den åtgärdskombination som beräknas ge den lägsta energiminskningen reducerade 

byggnadens energiförbrukning med 16,9 procent, och den kombination som gav den största 

reduceringen sänkte byggnadens energianvändning med 61,4 procent. 
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Summary 

There has been a debate in Sweden about how energy can be saved in apartment blocks built 

during the years 1961- 1975. Some of these buildings have been renovated, but they are few 

compared to the 650 000 apartments still facing extensive renovation needs. With this study, 

we want to show that a renovation of these buildings can result in both heavily reduced 

operating costs and to provide such housing higher status. The study also contains financial 

estimates of energy saving actions from a lifecycle perspective. 

The focus of the study is on the building Sandviksvägen 38 in Växjö, owned by the real estate 

corporation Hyresbostäder i Växjö. The building has been examinated and several plausible 

proposals on how to improve the buildings energy efficiency has been presented. The 

foundation of the proposals is Sweden’s target of reducing the use of energy with 20 percent 

until the year 2020, and 50 percent until the year 2050. 

A preparatory study has been conducted to provide a deeper knowledge on energy efficiency 

and the opportunities available for reducing energy consumption in apartment buildings. The 

feasibility study is based on the energy efficiency actions that are analyzed for Sandviksvägen 

38. Energy saving actions is first calculated in the program VIP-Energy to obtain the annual 

saving, and then the total energy saving of the actions are calculated based on expected 

lifetime. 

Ten different energy saving actions are examined individually; these are then combined in eight 

different alternatives. The combination of actions that gave the lowest energy reduction is 

expected to reduce building energy consumption by 16,9 percent, and the combination that 

yielded the largest reduction is expected to lower building energy consumption by 61,4 

percent. 
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Förord 
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Begreppsförklaring 

Atemp  "Atemp betyder tempererad golvarea och inkluderar all  
  golvarea innanför ytterväggarnas insida som är avsedd att 
  värmas till mer än 10°C." Warfvinge C, Dahlbom M [28]
  Golvarean i t.ex. varmgarage skall inte medräknas i Atemp. 

BOA Bostadsarea, hyresgrundande bruksarea i lägenheter, helt eller 
delvis ovan mark. Inrättad för boende. (SS021053) 

Effekt Enheten för effekt är Watt, effekt innebär arbete per tidsenhet. 
Detta arbete kan t.ex. vara att elektroner rör sig i en glödlampa, 
och därmed får lampan att lysa. [14] 

Energi  Energi innebär rörelse. Rörelse fås genom att  
  multiplicera arbete med tid, d.v.s. Energi är effekt  
  gånger tid. Enheten för energi är Ws, men anges ofta  
  uttryckt som kWh. [14] 

Energieffektivisering Med energieffektivisering av en byggnad avses i denna rapport att 
minimera byggnadens behov av köpt energi. 

Fastighetsel Den el som används för att byggnaden ska kunna användas för 
avsett ändamål. Exempel: Fläktar för ventilation, pumpar, hissar, 
belysning i trapphus. [28] 

Frånluftsventilation Frånluftsventilation innebär att tilluften kommer in i byggnaden 
  genom ventiler och otätheter, och att frånluften förs ut  
  från byggnaden via ett rörsystem och drivs av en fläkt. [28] 

Frånluftsvärmepump En frånluftsvärmepump är en värmepump som tar tillvara värme i 
den använda ventilationsluften som lämnar byggnaden. [28] 

FTX-system  Ett FTX-system är ett ventilationssystem där den  
  inkommande tilluften förvärms genom värmeväxling av den 
  utgående frånluften [28] 

Hushållsel I ett flerbostadshus är hushållsel all el som förbrukas av de boende 
i lägenheten, t.ex. lägenhetens belysning, TV, vitvaror o.s.v. [28] 

Kalkylränta Kalkylräntan beskriver det krav på avkastning som finns på 
investerat kapital. [18] 

Klimatskal I denna rapport avses klimatskalet vara byggnadens hela yttre yta, 
d.v.s. fönster, dörrar, väggar, golv och tak. 
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Köldbrygga En köldbrygga är en del av byggnadens klimatskal som har bättre 
värmeledningsförmåga och därmed sämre isolerande egenskaper 
än omgivande byggnadsdelar. [22] 

Luftflöde  Luftflöde beskriver hur stort tillskottsvolymen av luft är under en 
  viss tid. Enheten för luftflöde är m3/s [28]. 

Luftomsättning Enheten är oms/h, begreppet beskriver hur mycket av luften i 
  rummet som byts ut under en viss tid [28]. 

Lufttäthet  Enheten för lufttäthet är l/s m2, begreppet innebär hur många 
  liter luft som per sekund läcker igenom en kvadratmeter av en 
  byggnadsdel [28]. 

Operativ temperatur Med operativ temperatur avses medelvärdet av lufttemperaturen 
och omgivande ytors medelstrålningstemperatur. Detta begrepp 
har införts för att bättre beskriva en människas 
temperaturupplevelse i ett rum [28]. 

Självdrag  Självdrag innebär att tilluften kommer in i byggnaden genom 
  ventiler och otätheter. Även frånluften förflyttas  
  ut genom ventiler och otätheter. Byggnadens luftombyte sker 
  pga. skillnaden mellan uteluftstemperaturen och  
  lufttemperaturen inne i byggnaden [28].  

Specifik-  Begreppet specifik energianvändning avser uppvärmningsenergi, 
energianvändning varmvattenenergi och fastighetsel för byggnaden, d.v.s.  
  byggnadens totala energianvändning bortsett från hushållsel [28]. 

U-värde  "U-värdet definieras som den värmemängd som per tidsenhet 
  passerar genom en ytenhet av väggen då skillnaden i  
  lufttemperatur på ömse sidor om väggen är en grad"  
  (Sandin 1996). Enheten för U-värdet är W/m2K 

λ-värde Ett byggnadsmaterials λ-värde innebär värmekonduktivitet och 
anger hur bra isolerförmåga ett material har. Isoleringsmaterial 
t.ex. mineralull, har ett lågt λ-värde. T.ex. aluminium som leder 
värme effektivt har ett högt λ-värde. [22] 

Ψ-värde Linjär värmegenomgångskoefficient, tillämpningsbar för att 
beskriva värmeförluster orsakade av linjära köldbryggor. [36]
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1. Introduktion 

I detta kapitel ges en redogörelse för bakgrunden till studien, dess syfte och mål. Kapitlet 

innehåller även metod och avgränsningar. 

I studien kommer begreppen miljonprogrammet och rekordårens bostäder att användas. Med 

miljonprogrammet avses flerbostadshus byggda under åren 1965-1975, medan rekordårens 

bostäder är flerbostadshus byggda under åren 1961-1975, miljonprogrammet är en del av 

rekordårens bostäder. Miljonprogrammet är ett vidare känt begrepp men då denna rapport är 

en studie av ett flerbostadshus byggt 1963 kommer även begreppet rekordårens bostäder att 

brukas.  

1.1 Bakgrund 

Det rådde akut bostadsbrist under 1950 och 1960-talet i Sverige och för att råda bot på detta 

så togs beslut om att en miljon nya bostäder skulle produceras. Tidens tand har gjort att stora 

delar av byggnaderna från denna period, de så kallande rekordårshusen nu står inför 

omfattande renoveringsbehov då den tekniska livslängden för komponenter och installationer 

har uppnått sitt slut och behöver bytas ut. Sverige har som mål att landets energianvändning 

ska genomgå en rejäl modifiering och att energianvändning ska minska med 20 procent till år 

2020 och 50 procent till år 2050 (jämfört med förbrukningen år 1995). För att klara dessa krav 

behöver det befintliga beståndet av bostäder och lokalbyggnader ses över, rustas upp och 

energieffektiviseras.  

Kvarteret Körsbäret i Växjö tillhör Hyresbostäder i Växjös bostadsbestånd av hyreslägenheter. 

Husen i området är byggda mellan åren 1963-64 och är några av många hus som byggdes 

under åren 1961-1974. Hyresbostäder har som mål att reducera energiförbrukningen i sitt 

bostadsinnehav med 20 procent till år 2016, vilket är en högre ambition än Sveriges mål. 

Sandviksvägen 38 är ett av flerbostadshusen i området och är det hus som i första hand står på 

tur inför en renovering. Hyresbostäder vill undersöka vilka åtgärder som kan minska husets 

energiförbrukning och som även är ekonomiskt försvarbara. En målsättning från företagets 

sida är också att förbättra inneklimatet och undersöka om det finns åtgärder som ger ett 

mervärde för området i andra avseenden.
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna undersökning är att ta fram förslag på energieffektiviseringsåtgärder för 

Hyresbostäder till flerbostadshuset på Sandviksvägen 38. De föreslagna åtgärderna bör också 

sammantaget ge sådan energibesparing att om de genomfördes skulle målen med 20 respektive 

50 procent minskning av byggnadens specifika energianvändning kunna nås. Ett syfte är också 

att bidra till fördjupad kunskap om de åtgärder som generellt kan användas för 

energieffektivisering av rekordårens bostäder och hur dessa åtgärder förhåller sig till varandra 

ur ett ekonomiskt perspektiv. 

 

1.3 Avgränsningar 

Livscykelberäkningar med avseende på energiförbrukning kommer att genomföras. I dessa 

beräkningar kommer dock endast energibesparingen att bedömas men den kan användas för 

att avgöra om en investering är lönsam eller inte. Vidare beaktas inte investeringarnas 

koldioxidpåverkan eller energikostnaden från utvinning, förädling, transport, omvandling och 

distribution. Åtgärdernas framtida underhållskostnader kommer inte att undersökas och tas 

därmed inte heller med i LCC-analysen. 

Då det finns väldigt många tänkbara energieffektiviseringsåtgärder kommer endast ett antal av 

dem att studeras och utvärderas med avseende på energibesparingspotential. 

Flera av energieffektiviseringsåtgärderna ändrar byggnadens fuktförhållande. En fuktstudie av 

åtgärderna görs inte i denna rapport. Vid ändring av huset bör en fuktutredning genomföras. 
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1.4 Metod 

För att få mer förståelse för ämnet, vilka åtgärdsval som kan bli relevanta och för att uppfylla 

undersökningens syfte genomförs: 

• Litteraturstudier som omfattar energieffektivisering, byggnadsbestämmelser och lagar, 

statistik, LCC-analyser, konstruktion, byggteknik och rapporter på liknande 

genomförda projekt 

• Dialoger med sakkunniga personer, bland annat från Skanska, Hyresbostäder i Växjö 

och Linnéuniversitetet 

• Datainsamling om energiförbrukning och uppgifter om Sandviksvägen 38 inhämtas 

från Hyresbostäder i Växjö 

• Ritningsstudie av Sandviksvägen 38 för att få fram fakta om den befintliga byggnadens 

konstruktion som ligger som grund för val av åtgärder och 

energieffektiviseringsberäkningar 

• Beräkningar på vilka energibesparingar som kan göras genom enskilda eller flera 

samtida åtgärder 

• Beräkningar avseende energibesparing i ett livscykelperspektiv för olika åtgärder  

• Ett besök i Göteborg på en tidigare genomförd energieffektivisering av ett 

flerbostadshus som utförts av Skanska. Detta görs för att studera vilka åtgärder som 

varit aktuella vid det projektet. 

 

Skanska har genom åren dokumenterat och samlat på sig kunskap om miljonprogrammets 

byggande och också hur dessa byggnader kan renoveras, byggas om och energieffektiviseras.  

Den samlade kunskapen har Skanska samlat i en databas som heter Miljonhemmet. Databasen 

studeras för att insamla kunskap och erfarenheter från tidigare projekt.  
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2. Bakgrund och teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs teorier, beräkningsmetoder som är relevanta för rapporten, samt 

bakgrunden till varför rekordårens bostäder behöver renoveras och energieffektiviseras. 

2.1 Rekordårens bostäder 

År 1964 beslutade Sveriges riksdag att en miljon bostäder skulle byggas för att åtgärda landets 

ökande bostadsbrist, minska byggkostnaderna, samt att ta itu med den sjunkande 

boendestandarden. Målet uppfylldes, vilket innebar en miljon nya bostäder [32]. Figur 1 visar 

nybyggnad av lägenheter i småhus och flerbostadshus under perioden 1960-1999. 

Idag finns ca 850 000 av rekordårens lägenheter kvar [37], de flesta av dessa (650 000) har 

stora renoveringsbehov [4], då tidens tand har slitit på både byggnadens klimatskal, inredning, 

installationer och funktioner. Husen byggdes generellt sett snabbt. Produktiviteten 

tredubblades då den industriella sidan av byggbranschen utvecklades genom att börja 

masstillverka stora prefabricerade element i fabriker. Elementen monterades sedan på 

byggarbetsplatsen med hjälp av byggkranar. Andra faktorer för den korta byggtiden var att 

byggnaderna många gånger var väldigt lika varandra och att de var enkelt utformade. 

Produktionshastigheten innebar att stommen till ett våningsplan kunde vara monterat på en 

vecka. Genom denna utveckling ersattes hantverkare med grovarbetare och hantverkarnas 

arbetslivserfarenhet ersattes med montageanvisningar [3]. De fördelar som erhölls genom 

minskade byggtider innebar ofta nackdelar i form av kvalitetssänkning av byggtekniken. Stora 

delar av rekordårens byggnation skedde innan oljekriserna på sjuttiotalet då energipriset var 

lågt. Detta innebar att ett lågt energibehov för byggnaderna prioriterades bort till förmån för 

korta byggtider och låga investeringskostnader. Husen byggdes enligt dåvarande minimikrav 

avseende energihushållning [32]. 
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Ett typiskt hus från rekordårens bostäder är ett lamellhus med tre till sex våningar, oftast med 

källare och utan vindsvåning. I storstädernas förorter är det också vanligt med skiv- och 

punkthus som har mellan fem och åtta våningar. Åttavåningshusen var populära då de klarade 

sig med en hiss med dåtidens regler. Husen har vanligen låglutande tak med invändiga stuprör 

och markerad takkant. Balkongerna är vanligen indragna och finns placerad på en sida av 

fasaden medan de andra fasaderna är släta. Vanlig stomme är platsgjuten betong eller 

prefabricerade element där tvärgående väggar för ner lasterna till marken. Trapphus samt 

eventuellt hisschakt stabiliserar konstruktionen. Byggnadens fasader kompletterades med icke 

bärande väggar, så kallade utfackningsväggar. De kunde vara lättregelväggar klädda med 

fasadtegel, putsade lättbetongblock eller sandwichelement som bestod av två skivor betong 

med mellanliggande isolering av mineralull [32]. 

De av rekordårens hus som inte nyligen är renoverade har generellt sett ett dåligt isolerat 

klimatskal med många köldbryggor. Lufttätheten är ofta dålig, och byggnaderna saknar många 

gånger energisparande installationer som t.ex. värmeåtervinning av ventilationsluften. I dag 

drar ett typiskt hus ur miljonprogrammet cirka 220 kWh/m2Atemp, vilket motsvarar en specifik 

energianvändning på 190 kWh/m2Atemp [32]. Detta kan jämföras med nyproduktion av 

bostäder i södra Sverige där Boverket ställer kravet att den specifika energianvändning då huset 

uppvärms på annat sätt än med elvärme får uppgå till max 110 kWh/m2Atemp [7]. 

Figur 1. Nybyggnad av lägenheter i småhus och flerbostadshus 1960-1999 (Boverket 2002) 
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2.1.1 Normkrav  

Normkraven på 60- och 70-talet skiljer sig mycket från dagens krav. Fokus låg inte på 

byggnadernas energiförbrukning, utan baserades mer på hygieniska krav. En byggnadsdel 

skulle isoleras i sådan utsträckning att inte yttemperaturen blev för kall eller för varm och så att 

värmeförlusterna inte blev för stora. I praktiken innebar detta oftast ett tio centimeters 

isolerskikt, vilket kan jämföras med dagens rekommendationer på minst tjugo centimeter. 

Utformningen av en konstruktion skulle ske så att inte fukt kunde samlas och så att stora inre 

luftrörelser undveks. Yttemperaturen på insidan fick inte underskrida luftens temperatur i 

sådan utsträckning att kondens kunde uppstå, som i sin tur kunde leda till hygieniska 

missförhållanden [32]. 

2.1.2 Renoveringsbehov 

Rekordårens bostäder har nu blivit så gamla att det börjar bli dags för omfattande 

renoveringar. Stammar behöver bytas, vissa installationer är gamla och ineffektiva. Renovering 

har genomförts på vissa håll, men runt 650 000 lägenheter står på tur för stor ombyggnad [5]. 

Byggnaderna från denna tid har idag ofta problem med stora energiförluster då 

uppförandetidens byggteknik inte fokuserade på uppvärmnings- och driftskostnader. En 

grundlig renovering av miljonprogramsbyggnaderna skulle kunna medföra både minskade 

driftskostnader samt ge mervärden i form av ökad status för områdena, och därmed eventuellt 

även bidra till minskad segregationen i samhället. Enligt Renovera energismart, en 

informationskampanj från Boverket, Energimyndigheten och Naturvårdsverket, är det redan 

idag möjligt att nå Sveriges mål med en minskad energiförbrukning på 50 procent [4].  

2.1.3 Ett hållbart samhälle 

För att uppnå miljökvalitetsmålet "God bebyggd miljö" [10], där man eftersträvar en hälsosam 

livsmiljö och en god nationell samt global miljö, måste det ske en radikal förändring av 

energianvändningen idag. En del av den förändringen är att minska energianvändningen i 

byggnader. Nybyggnationen står endast för en liten del av denna energianvändning utan den 

stora utmaningen är att minska energianvändningen genom energieffektivisering av alla äldre 
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byggnader och anläggningar. För att nå de slutgiltiga nationella målen till år 2050 så gäller det 

att redan nu tänka långsiktigt. 

"De renoveringar som genomförs de närmaste åren ska hålla ungefär 40 år framåt i tiden, d.v.s. 

till 2050. Då är det ingen idé att sikta på en 20 procent reducering av energianvändningen fram 

till 2020. Man måste passa på och gå direkt på 50 procent besparing till år 2050 i samband med 

renoveringar som sker nu" Isaksson H [31]. 

2.2 Energimål och regler 

2.2.1 Sveriges energimål för bostäder och fastighetsbestånd 

Allmänheten och politikernas intresse för energieffektivisering ökade i samband med oljekrisen 

på 1970-talet. Sedan dess har Sverige haft en energieffektiviseringspolitik för att kunna bemöta 

de ökande kostnaderna för energi. På senare tid har dessutom klimatfrågan varit en bidragande 

faktor till ökat intresse i samhället för energieffektivisering. 

År 2006 beslutade Sveriges riksdag att energianvändningen i bostads och fastighetsbeståndet 

skall minska med 20 procent fram till år 2020 och halveras fram till år 2050, jämfört med år 

1995. [27] 

2.2.2 Energianvändningen i byggnader, idag och i framtiden 

Energieffektivisering har inte kommit så långt som många önskar, trots att frågan funnits med 

i den dagliga debatten under en lång tid. Siffror på minskningen tills idag är osäkra. Boverket 

har uppgett att energianvändningen har minskat med 3-5 procent, men har samtidigt sagt 8 

procent vid ett annat tillfälle. Energimyndigheten uppskattar minskningen till 10 procent [12]. 

Boverket slog fast i en rapport från december 2010 att en rimlig minskning av 

energianvändning per kvadratmeter uppvärmd golvarea i bebyggelse kommer år 2050 ligga på 

mellan 15-30 procent. För att uppnå hela 30 procents minskning krävs att även 

lokalbyggnadernas energianvändning effektiviseras. Uppskattningen bygger på att inga 

ytterligare styrmedel tillsätts [8]. 
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Det har i många rapporter framgått att energianvändningen i byggnader är ca 40 procent av 

Sveriges totala energianvändning. I december 2010 kom Boverket ut med rapporten "Energi i 

bebyggelsen - tekniska egenskaper och beräkningar" [8], i den anser Boverket att denna 

uppskattning är fel och att det istället rör sig om ca 30 procent. I rapporten framgår också att 

en stor del av bebyggelsens energi går till uppvärmning, där ytterväggar och fönster är de delar 

av klimatskalet som står för de största värmeförlusterna. I flerbostadshus står dessa för nästan 

två tredjedelar av värmeförlusterna. Det bör dock tilläggas att genom fönstren erhålls också en 

del värme genom solinstrålning, så nettoförlusterna blir något mindre. 

2.2.3 Boverket 

Boverket är en förvaltningsmyndighet som lyder under Sveriges regering. Boverket reglerar allt 

byggande i Sveriges och deras uppgift är att se till att samhällsplanering, bebyggelseutveckling 

och förvaltning sker i enlighet med riksdagsbeslut, delar av miljöbalken, plan- och bygglagen, 

byggnadsverkslagen samt bostadsförsörjningslagen [9].  Boverket jobbar även med frågor om 

energi och energieffektivisering och har tillsammans med Energimyndigheten och 

Naturvårdsverket startat informationskampanjen ”Renovera energismart” [5]. Kampanjen 

startade år 2010 och är tänkt att främst ge upplysningar och kunskap till hur 

energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus, speciellt de från miljonprogrammet kan 

genomföras. Kampanjen visar goda exempel på ombyggnader och lyfter fram hur viktigt det är 

att se helheten av att genomföra flera åtgärder tillsammans. 

Boverket ger ut regelsamlingen ”Boverkets byggregler (BBR)”, som bland annat ställer krav på 

den specifika energianvändningen vid nybyggnation. BBR gäller endast vi ny- och tillbyggnad 

men används som stöd för att utföra ett fackmannamässigt arbete vid ombyggnationer. 

Kraven som redovisas i tabell 1 är ett utdrag ur BBR och kan jämföras med den specifika 

energianvändningen för ett typiskt flerbostadshus i miljonprogrammet som drar ca 190 

kWh/m² Atemp och år [32]. 
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Specifika energianvändning kWh per m² Atemp och år 

Exkl. hushållsel 

Byggnadstyp Klimatzon I Klimatzon II Klimatzon III

Bostäder 150 130 110 

Bostäder med elvärme 95 75 55 

Lokaler 140 120 100 

Lokaler med elvärme 
95 

*65(qmedel-0,35) 

75 

*55(qmedel-0,35) 
55 

*45(qmedel-0,35) 

*tillägg då uteluftsflödet av utökade hygieniska skäl är större än 0,35 l/s per m2 i temperaturreglerade 

utrymmen. Där qmedel är det genomsnittliga specifika uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen och får 

högst tillgodoräknas upp till 1,00 [l/s per m2] 
 

Klimatzon I: Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län. 

Klimatzon II: Västernorrlands, Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län. 

Klimatzon III: Västra Götalands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Östergötlands, Södermanlands, 

Örebro, Västmanlands, Stockholms, Uppsala, 

 

Boverkets allmänna råd om ändring av byggnad (BÄR), är en samling av råd för annan ändring 

än tillbyggnad. Där framgår att före varje större ändringsarbete bör byggnadens värden, 

kvalitéer och brister undersökas. Förundersökningen ska ligga till grund för den övriga 

projekteringen. Är ändringen av byggnaden mer omfattande ges också ett råd om att samtidigt 

undersöka möjligheten till en energieffektivisering. Boverket hänvisar till BBR, bland annat till 

kraven om energianvändning i byggnad och att om kraven inte uppfylls så bör undersökningar 

om vilka åtgärder som kan vidtas för att sänka energianvändningen genomföras. Vidare ges 

även råd om varsamhet så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och att dess värden tillvaratas. 

Boverket ger även råd om tillgänglighet, inneklimat och ventilation där de hänvisar till 

Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS), bland annat så att ventilationskravet uppfylls på minst 

0.5 luftomsättningar per timme [9]. 

Tabell 1. Regelsamling för byggande, BBR 18 2011, 9 Energihushållning [7] 
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Figur 2. Husets energianvändning. I energideklarationens sammanfattning ska 
byggnadens energiprestanda markeras med hjälp av en ”hussymbol” i en skala. 

2.2.4 Energideklaration 

I oktober år 2006 trädde lagen om energideklaration i kraft (SFS 2006:985). Lagen föreskriver 

att varje fastighetsägare skall se till att en oberoende certifierad expert utför en 

energideklaration av byggnaden. Vid behov ska experten besiktiga byggnaden först. 

Deklarationen är sedan giltig i 10 år. Deklarationen skall innehålla uppgifter om husets 

energianvändning och inneklimat, förslag på åtgärder som kan sänka energianvändningen om 

det behövs samt referensvärden så att det är möjligt att jämföra byggnadens energiprestanda 

med andra motsvarande byggnader. Syftet med lagen är att främja en effektivare 

energianvändning och en god inomhusmiljö samt fungera som underlag inför renoveringar 

och energieffektivisering. Sammanfattningen av energideklarationen skall finnas tillgänglig på 

väl synlig plats i byggnaden, exempelvis vid entrén. Utformningen av sammanfattningen ska 

vara lika för alla byggnader så att den enkelt kan kännas igen. Figur 2 är en del ur 

energideklarationens sammanfattning som visar husets energianvändning i en skala. 
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2.2.5 SABO och Hyresbostäder i Växjös energimål 

SABO är en intresseorganisation för Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. För närvarande är 

runt 300 bostadsföretag medlemmar i SABO. Organisationen verkar för att vara en 

företrädare, kunskapskälla, samarbetspartner och mötesplats för Sveriges kommunala 

bostadsföretag. År 2008 klubbades det så kallade Skåneinitiativet igenom. Lite mer än 80 av 

SABO's medlemsföretag har anslutit sig till initiativet som innebär att företagen har som 

gemensam målsättning att minska sin energianvändning med 20 procent från 2007 fram till år 

2016. De anslutna företagen rapporterar årligen in uppgifter om bland annat köpt energi, 

tillverkningssätt av köpt energi och kallvattenförbrukning. Hyresbostäder i Växjö är ett av de 

bostadsföretag som anslutit sig till Skåneinitiativet [21]. 

2.3 Energiberäkning 

2.3.1 Energiberäkning 

För att upprätthålla ett behagligt inomhusklimat måste värme (energi) tillföras byggnaden för 

att kompensera för de värmeförluster som sker genom transmission i klimatskalet samt 

ventilations- och luftläckage som sker genom ventilationsdon och otätheter i byggnaden. 

Energi tillförs också för varmvatten, hushållsapparater (hushållsel) och för övrig drift av 

byggnaden (fastighetsel). Dessutom tillförs byggnaden energi genom solinstrålning och 

värmeavgivning från människor samt hushållsapparater. Detta definieras som tillskottsvärme. 

En viss del av energin som används går att återvinna [24]. 

Det totala energibehovet för en byggnad är [24]: 

Ebehov = Euppvärmning + Evarmvatten + Efastighetsel + Ehushållsel 

Euppvärmning = Etransmission + Eventilation + Eläckage - Etillskott - Eåtervinning 

Att beräkna energibehovet för en byggnad före och efter en renoveringsåtgärd är en 

förutsättning för att göra en livscykelkostnadsanalys som används vid energieffektivisering. 

Energiberäkningen kan göras för hand men branschkunniga förespråkar att ett 

energiberäkningsprogram används för att få ett mer tillförlitligt resultat. I ett 
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energiberäkningsprogram så byggs huset upp som en energimodell utifrån det verkliga huset. 

Det är en god ide att utgå från kända data så som beskrivningar och ritningar av huset, hur 

mycket energi huset drar idag (kWh/m2, Atemp årligen) och ventilationsflöden (l/s, m2). För att 

få ett så tillförlitligt resultat som möjligt så korrigeras data tills energimodellen stämmer 

överens med husets energianvändning idag. Efter det så är modellen klar för att testa olika 

energieffektiviseringsåtgärder [32]. 

 

Värt att notera är att det kan finns en viss osäkerhet i energiberäkningen då det kan vara svårt 

att exakt beräkna energibehovet då det är beroende av ett flertal faktorer. Faktorer som är 

svåra att uppskatta är t.ex. köldbryggor, installationers påverkan och energibehov, klimatindata 

samt alla effekter en åtgärd för med sig. Exempelvis kan ett fönsterbyte inte bara sänka de 

direkta uppvärmningskostnaderna, även lufttätheten kan förbättras och en möjlig 

temperatursänkning i lägenheterna kan bli aktuella på grund av minskad strålning från fönstren 

som därmed ger en ökad operativ temperatur i lägenheten [32]. 

2.3.2 VIP-Energy 

VIP-Energy är ett beräkningsprogram som används för att bestämma energiförbrukningen i en 

byggnad. I programmet byggs en modell upp där känd data som areor, byggnadsmaterial, 

materialsammansättning, orientering, geografi, klimatdata, uppvärmningssätt, 

ventilationssystem m.m. utgör indata som sedan används för att beräkna energiåtgången. 

Programmet använder sig av dynamiska beräkningsmodeller där beräkningar görs timme för 

timme för en period, vanligtvis ett år. Programmet är inte tänkt att användas för 

dimensionering av effektbehov av värme och kyla utan är begränsat till att endast beräkna 

energianvändningen för byggnaden som helhet [30]. 

Första steget är att välja byggdelar och ange dess orienteringar, areor och nivåer. Både 1-

dimensionella, 2-dimensionella samt 3-dimensionella byggnadsdelar kan anges. De 1-

dimensionella används för att specificera materialsammansättning, lufttäthet, solabsorption 

och U-värde, exempelvis golv, tak, väggar, fönster, dörrar och bjälklag. 2- samt 3-

dimensionella byggdelar används för att specificera materialsammansättning, lufttäthet, 

solabsorption och U-värde då köldbryggor ska bestämmas, exempelvis anslutningar mellan 

olika byggelement. Nästa steg är att ange klimatdata genom att välja ort med definierade 
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värden eller att manuellt ange klimatvärden. Värden som ska anges är bland annat 

vindhastighet, lufttryck, ventilationsvolym och golvarea. Därefter ska en tidsperiod definieras, 

genom att välja start- och slutdag samt ange vilka veckodagar som ska ingå under aktuell 

period. När val av tidsperiod är klar så ska ventilationssystem och driftsdata anges. Exempel på 

data är verkningsgrad och fläkttryck samt tid då ventilationen är i drift. Val av 

installationssystem så som värmeförsörjning, solfångar, värmepumpar med mera ska också 

anges. När all indata är definierad och en modell för huset har byggts upp korrekt så kan 

energiberäkningen utföras [30, 32]. 

2.4 Livscykelkostnad LCC 

Livscykelkostnad är den totala kostnaden under en livstid för en åtgärd/investering. I 

energieffektiviseringssammanhang bestäms den totala kostnaden för en åtgärd, det vill säga alla 

kostnader från att den tas i bruk till att den slutligt tas ur bruk [24]. Det är inte 

grundinvesteringen som är avgörande utan den totala LCC kostnaden. Många gånger lönar det 

sig att göra en LCC-analys för att jämföra olika åtgärder och för att hitta den mest lönsamma 

investeringen. De parametrar som inkluderas i LCC är [32]: 

• Investeringskostnad (kr) 

• Underhållskostnad (kr/år) 

• Årlig energibesparing för el och värme (kWh) 

• Energipris för el och värme (kr) 

• Årlig energiprisökning för el och värme (procentsats) 

• Åtgärdens livslängd (år) 

• Kalkylräntan (procentsats) 

• Inflation (procentsats) 

• Övriga indirekta kostnader eller besparingar (kr/år) 

Framtida energikostnader, underhållskostnader och övriga kostnader räknas om till ett 

nuvärde, det vill säga vad de samtliga kostnaderna skulle kosta om de betalades direkt. 
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Tabell 3, Tekniska livslängder. Utdrag ur tabell från "Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och 
beräkningar", Boverket 2010 [8] 
 

Nuvärdet räknas fram med nusummefaktorn, se tabell 2. Nusummefaktorn beror på åtgärdens 

livslängd, energiprisökning och kalkylräntan (avkastningskrav) [32]. 

Det kan uppstå indirekta kostnader av en åtgärd, exempelvis tilläggsisolering på insidan av 

byggnaden som leder till mindre boarea och som i sin tur leder till minskade hyresintäkter. 

Sådana kostnader ska också finnas med i LCC-analysen. Brukstiden beror på den tekniska 

livslängden av en åtgärd, se tabell 3. Vissa livslängder kan vara svåra att uppskatta, exempelvis 

kan livslängden på installationer vara kortare då det kan vara svårt att uppskatta slitaget som 

beror på bland annat underhållsintervall och användning [32]. 

 

 

  Skillnaden mellan kalkylräntan och energiprisökning (%) 

Brukstid 

(år) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10.00 9.47 8.98 8.53 8.11 7.72 7.36 7.02 6.71 6.42 6.14 
15 15.00 13.87 12.85 11.94 11.12 10.38 9.71 9.11 8.56 8.06 7.61 
20 20.00 18.05 16.35 14.88 13.59 12.46 11.47 10.59 9.82 9.13 8.51 
25 25.00 22.02 19.52 17.41 15.62 14.09 12.78 11.65 10.67 9.82 9.08 
30 30.00 25.81 22.40 19.60 17.29 15.37 13.76 12.41 11.26 10.27 9.43 
40 40.00 32,83 27,36 23,11 19,79 17,16 15,05 13,33 11,92 10,76 9.78 
50 50.00 39,2 31,42 25,73 21,48 18,26 15,76 13,8 12,33 10,96 9.91 

 

 

Byggnadsdel År 

Klimatskal 40 
Fönster byte 40 
Installation av FTX 20-30 
Installation av av snålspolande varmvattenarmatur 10 
Byte av cirkulationspump 15 

 

Det kan finnas en viss osäkerhet i energiberäkningen som ligger som grund för LCC-analysen, 

men trots det brukar energiberäkningen hamna nära sanningen. Andra faktorer i LCC som det 

finns en osäkerhet i är energiprisökningen och kalkylräntan. Dessa värden får antas och 

kompletteras med en känslighetsanalys [32]. 

Tabell 2. Nusummefaktorn, [15, 32] 
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Om den totala energibesparingen räknat i nuvärde minus eventuellt ökade underhållskostnader 

i nuvärde är större än investeringskostnaden så är investeringen lönsam. En åtgärd är lönsam 

om [32]:  

Investeringskostnaden < LCCEnergibesparing - LCCUnderhåll 

LCCEnergibesparing = LCCVärmebesparing + LCCElbesparing   (kr) 

LCCVärmebesparing = Årlig värmebesparing • Värmepris • Nusummefaktorn (kr)  

LCCElbesparing = Årlig elbesparing • Elpris • Nusummefaktorn  (kr) 

LCCUnderhåll = Årlig underhållsmerkostnad • Nusummefaktorn  (kr) 

 

Den totala livscykelkostnaden för investeringen/åtgärden beräknas på följande sätt: 

LCCTotalt = Investeringskostnad + LCCEnergi + LCCUnderhåll  

LCCEnergi är den totala livscykelkostnaden för energi (LCCVärme och LCCEl) 

LCCUnderhåll är den totala livscykelkostnaden för underhåll 
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3 Förstudie av energieffektiviseringsåtgärder 

I detta kapitel beskrivs vilka åtgärder som kan vara lämpliga att använda för att 

energieffektivisera rekordårens bostäder. 

3.1 Generella energieffektiviseringsåtgärder 

Hyresbostäder i Växjö har tagit fram flera förslag på åtgärder för energieffektivisering av 

Sandviksvägen 38. De är: 

 

• Nytt ventilationssystem 

• Byte av fönster 

• Ny styrutrustning för ventilationssystemet 

• Individuell mätning av varm- och kallvatten 

• Injustering av radiatorsystem 

• Reducering av tillskottsvärme i trapphus och källare 

• Åtgärda kulvert mellan husen 

• Rejäl isolering vindar, eventuellt nya tak 

• Åtgärd av balkongernas kylande effekt 

• Byte utfackningsväggar vid balkonger 

• Nya entrédörrar till lägenheterna 

• Tryckprov och åtgärd av varje enskild lägenhet 

• Belysningseffektivisering 

• Installation av solfångare 
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En sammanfattning av de uppgifter som framkommit vid litteraturstudier har lett fram till att 

följande energieffektiviseringsåtgärder bör utvärderas i första hand [2, 4, 16, 29, 32]: 

• Uppvärmningssystemet kan energieffektiviseras genom val av uppvärmningssystem, 

utbyte av komponenter, injustering av komponenter, rör isoleras om, nytt styr/ 

reglersystem installeras, individuell mätning av uppvärmning och installation av 

kompletterande eller alternativt uppvärmningssystem. 

• Förbättringar av byggnadens klimatskal kan leda till minskade transmissions- och 

ventilationsförluster samt bättre lufttäthet. Exempel på möjliga åtgärder är 

fönsterrenovering eller fönsterbyte, tilläggsisolering av väggar utvändigt eller invändigt, 

takbjälklaget kan tilläggsisoleras eller byggas om, källarväggar kan isoleras utvändigt 

eller invändigt, grunden kan isoleras, köldbryggsbrytande åtgärder kan genomföras. 

• Energikostnaderna för hushållsel kan minskas t.ex. genom att åtgärda handdukstorkar, 

byta ut vitvaror, byta köksfläkt eller byta glödlampor och armaturer. 

• Minskning av fastighetsel kan ske genom byte, injustering eller uppgradering av 

ventilationssystem, värmesystem, tvätt- och torkutrustning, glödlampor och armaturer, 

installation av styrsystem för belysning och ombyggnad hissmaskineri 

• Tappvattenförbrukningen kan minska genom att byta kranmunstycke till perlatorer, 

samt att byta vattenblandare. Energiåtervinning av avloppsvatten kan installeras. 

• Hyresgästerna påverkar byggnadens energiförbrukning. Minskad energiförbrukning 

kan bli effekten av att informera hyresgäster bättre om energi- och miljöfrågor. Även 

individuell mätning av hushållsel och tappvattenförbrukning kan ge goda effekter. 

3.2 Klimatskalet 

3.2.1 Fönster 

Byggnadens fönster står ofta för en stor del av den totala transmissionsförlusten i huset. 

Vanliga fönster i rekordårens byggnader är ofta ett kopplat tvåglasfönster med ett U-värde på 

2,5 - 3,0 W/m2K, men det kan även vara betydligt sämre beroende på fönstrets skick. Detta 
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kan jämföras med de fönster som oftast monteras idag som har ett U-värde på runt 1,0 

W/m2K. Idag tillverkas fönster som har ett U-värde så lågt som 0,7 W/m2K. Uppgradering av 

originalfönster till energieffektiva fönster är en av de mest effektiva åtgärderna som kan göras 

[32].  Energibesparingen kan bli 30 kWh/m2Atemp i ett vanligt flerbostadshus då byggnaden har 

fönster med ett U-värde på 3,0 W/m2K, som byts ut mot fönster med ett U-värde på 1,0 

W/m2K [31]. Om monteringen sker på ett bra sätt med noggrann drevning och tätning blir 

luftläckaget mindre och eventuellt drag vid fönstret kan försvinna. De minskade 

transmissionsförlusterna p.g.a. fönsterbytet gör att effekten från värmesystemet kan minskas. 

När mer energieffektiva fönstren installeras fås även den positiva effekten att den kalla 

strålningen från fönstret minskas och inneluftstemperaturen upplevs högre än före 

fönsterbytet, och en ytterligare inomhustemperatursänkning blir på så sätt möjlig. Med andra 

ord minskar det kallras som ofta upplevs vid äldre fönster betydligt efter montering av mer 

energieffektiva fönster [19]. 

För att minska U-värdet på fönsterglas finns det tre grundmöjligheter som kan kombineras för 

att få riktigt energieffektiva fönster [22]. Genom att montera flera glas parallellt bildas 

luftspalter mellan glasen. Stillastående luft i form av en oventilerad luftspalt är ett bra sätt att 

öka värmemotståndet i ett fönster. Genom att ersätta luften i luftspalten med någon ädelgas 

med lägre λ-värde än luft ökar fönstrets värmemotstånd ytterligare. Det tredje alternativet till 

förbättring är att förse glaset med ett lågemissionsskikt. Detta alternativ har nackdelen att 

värmetillskott av solinstrålning minskas något. 

Uppgraderingen av byggnadens fönster kan ske på flera olika sätt. Är karmen och bågen i 

dåligt skick kan hela fönstret bytas ut, och därmed kan U-värdet sjunka ner emot 0,7 W/m2K. 

Denna åtgärd kan vara känslig då val av fönster kan förändra byggnadens utseende i stor 

utsträckning, och därmed krävs bygglov för ändringen. Vid utbyte av komplett fönster kan 

underhållskostnaderna minskas om aluminiumklädda karmar och bågar väljs. Den andra vägen 

att gå är när fönstret renoveras men befintlig karm och båge behålls. På så sätt behålls husets 

arkitektoniska karaktär. Enligt kampanjen Renovera energismart [4] kan den inre fönsterrutan 

ersättas med ett lågemissionsglas och därmed kan U-värdet minska till 1,8 W/m2K. Om 

däremot den inre glasrutan byts ut till en tvåglas isolerruta med både lågemissionsskikt och 

ädelgas kan ett U-värde på 1,3 W/m2K uppnås. Denna renovering innebär att fönstret både 

blir tyngre och får ett djupare byggmått, på grund av detta kan fönsterupphängningen bli 
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underdimensionerad och behöva bytas ut. Ett tredje renoveringsalternativ är att 

originaltvåglasfönstret behålls, men ett tredje glas kan monteras på insidan, detta alternativ kan 

göra att fönstrets U-värde kan minska till 1,4 W/m2K. Även i detta fall blir fönstrets vikt 

större.  

3.2.2 Byggnadens tak 

En vanlig takkonstruktion från rekordårens bostäder är uppstolpade takstolar av trä på ett 

vindsbjälklag av betong. Taken var oftast låglutande eller plana och täckta med papp [24]. 

Isolertjockleken var cirka 150 mm vilket kan jämförs med ett nybyggt hus idag som har cirka 

400 mm. Taket behöver en tjock isolering för att motstå värmeutstrålning och för att stänga ut 

kall uteluft. I ett typiskt hus från denna tidsperiod är det nästan alltid en bra investering att 

tilläggsisolera takbjälklaget där det är möjligt [29]. En ökning av isoleringen från 150 mm till 

400 mm kan leda till att energianvändningen minskar med 3 kWh/m2 Atemp [4]. Finns utrymmet 

i takbjälklaget eller vindsbjälklaget är det ett litet arbete att spruta in lösull och den befintliga 

isoleringen kan ligga kvar såvida den inte är fuktig eller i dåligt skick. Om vindsbjälklaget 

tilläggsisoleras kommer vinden att bli kallare eftersom mindre värme kommer att strömma upp 

från underliggande våning. Den relativa fuktigheten kommer därmed att öka vilket ger större 

risk för kondens på insidan av yttertaket som i sin tur kommer att ge ökad risk för fuktskador. 

Det kan därför vara bra att även isolera yttertaket. Skanska använder sig av en ny teknik vid 

nyproduktion av hus där utvändig isolering av cellplast läggs ovanpå underlagspappen på 

råsponten. Denna metod har tagits fram med hjälp av Svenska Byggbranschens 

Utvecklingsfond (SBUF) och resultat har visat att konstruktionen blir betydligt bättre ur 

fuktsynpunkt [23]. En åtgärd som minskar risken för att fukt från undre lägenheter tränger upp 

i vindsutrymmet är att lufttäta alla genomföringar i vindsbjälklaget så som ventilationskanaler, 

luftningsrör, värmerör och takluckor [4]. 

I många hus finns det begränsad möjlighet för tilläggsisolering i och med det minimala 

utrymmet. En möjlighet kan vara att undersöka om takstolarna kan bytas för att få ett nytt 

välisolerat tak i lutning och där vinden eventuellt kan inrymma nya lägenheter [31].  
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3.2.3 Ytterväggar 

Transmissionsförlusterna i byggnadens ytterväggar kan minskas genom tilläggsisolering. Rätt 

monterat kan tilläggsisoleringen även medföra att eventuellt luftläckage minskar. Enligt VVS 

Företagen och Svensk Ventilation [31, 32] kan energibesparingen bli 15 - 30 kWh/m2 Atemp i 

det vanligaste flerbostadshuset då byggnaden tilläggsisoleras med 25 cm. Isoleringen kan 

utföras på två sätt, antingen utvändigt eller invändigt. Enligt kampanjen Renovera energismart [4] 

är tilläggsisolering av ytterväggarna en dyr åtgärd och blir endast ett rationellt alternativ då 

byggnadens fasad är så dålig att den är i behov av en omfattande renovering. På samma sätt 

som vid fönsterrenovering gäller det att söka bygglov om husets karaktär ändras [9], vilket kan 

bli aktuellt vid utvändig tilläggsisolering. Utvändig isolering kan innebära att byggnadens 

fasadmaterial tas bort, så isoleringen hamnar intill befintligt isolermaterial. Därefter monteras 

nytt fasadmaterial. I vissa fall kan tilläggsisolering ske genom att bygga direkt på befintligt fasad 

[24]. Dessa åtgärder kan bygga in eventuella köldbryggor, och goda förutsättningar finns för att 

konstruera ett homogent isolerskikt. Detta kan göra den befintliga väggen varmare och därmed 

även torrare. Förändringen kan dock medföra bekymmer då väggens totala tjocklek blir större, 

takutsprånget kan bli för litet, fönster och dörrar kan hamna för långt in i väggen och till följd 

av detta kan de behöva flyttas ut [4]. Vid bredare tilläggsisoleringen gör ändringen att det blir 

mörkare inuti huset p.g.a. minskat ljusinsläpp. Vid invändig tilläggsisolering behöver dock inte 

den befintliga fasaden röras, men metoden medför vissa andra bekymmer. Köldbryggor 

reduceras inte, rumsarean minskas, radiatorer och elledningar kan behöva flyttas och den 

befintliga väggen blir kallare, vilket kan leda till fuktproblem då den luftburna fukten kan 

kondensera längre ut i väggen. En fördel är att goda möjligheter finns för att minska väggens 

luftläckage. 

3.2.4 Kalla innertak 

Består husets grundkonstruktion av källare finns det enligt Paroc [35] ofta goda möjligheter för 

minskade energikostnader. Genom att isolera ett kallt innertak i källaren blir byggnadens 

ovanliggande delar varmare. Ett varmare golv leder även till att rumluftstemperaturen kan 

minskas då rummets operativa temperatur ökar. Komforten i lägenheten ökar då ett varmt 

golv upplevs behagligt att gå på. 



 

23 

Johan Jansson, Ted Nilsson 

3.2.5 Köldbryggor 

Köldbryggor står för stora värmeförluster och genom att begränsa dessa kan kostnaderna för 

uppvärmning minskas. Köldbryggorna kan stå för mellan 20 - 25 procent av de totala 

förlusterna genom klimatskalet[13]. Köldbryggorna kan vara bjälklagsanslutningar, hörn på 

huset, innerväggar som har anslutning till yttervägg, anslutning mellan källarvägg och 

källarbjälklag anslutning mellan ytterväggar och tak, anslutning och infästning mellan yttervägg 

och dörrar/fönster, utkragande balkong samt köldbryggor som t.ex. lättreglar av trä eller stål i 

en isolerad vägg. Köldbryggor kan upptäckas med termografering där klimatskalet fotograferas 

med en värmekamera. De delar av huset som utgör stora köldbryggor är bjälklag och bärande 

innerväggar som sticker ut i ytterväggen där ingen eller minimal isolering finns och balkonger 

som består av utkragande bjälklag [32]. 

Åtgärder som kan vidtas är: 

Tilläggsisolering av ytterväggen är ett effektivt sätt att minimera köldbryggorna då ett 

isolerskikt täcker flertalet av de anslutningar som finns i ytterväggen. Detta är dock kostsamt 

och är oftast inte lönsamt såvida inte fasaden är i så dåligt skick att den behöver bytas [31]. 

Om ett typiskt hus från rekordåren tilläggsisoleras med 250 mm fasadisolering kan 

värmeförlusterna pga. köldbryggorna minskas med 5 kWh/m2 Atemp. Tilläggsisoleringen skulle 

totalt utgöra en minskning på 15 kWh/m2 Atemp för byggnaden, då köldbryggorna, 

transmissionsförlusterna samt värmen till radiatorerna minskar [32]. 

Inbyggnad av balkongen gör att köldbryggan vid balkongplattans infästning försvinner [31]. 

Detta ger ett mervärde för lägenheten i och med större boarea som kan ge ökade hyresintäkter. 

Nya fristående balkonger kan sedan byggas till utanpå fasaden som inte har några större 

köldbryggor. Vissa balkonger ligger dessutom i direkt anslutning med grannens balkong med 

en avgränsande vägg som fortsätter in i huset. Denna köldbrygga försvinner också vid 

inbyggnad av balkong. Ett annat sätt är att såga bort balkongerna så de blir fristående, detta är 

lämpligt att göra samtidigt med tilläggsisolering av ytterväggen. Då kan balkongerna flyttas ut 

och placeras utanför det nya isolerskiktet. Denna teknik har tillämpats vid en 

energieffektivisering utförd av Skanska i Göteborg, Katjas Gata 119 i Backa Röd [25]. I detta 

fall behöver balkongerna nya infästningar och kan exempelvis bäras upp av pelare. 
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3.2.6 Tilläggsisolering källarväggar 

Tilläggsisolering av källarväggar kan enligt Paroc [34] och Isover [33] ske på två sätt, de kan 

isoleras inifrån eller utifrån. Med hänsyn till eventuella fuktproblem är det bästa alternativet att 

isolera utifrån, då den befintliga källarväggen blir varmare och därmed även torrare. Detta 

alternativ innebär att marken utanför källarväggarna måste schaktas bort. Under markytan 

monteras ett homogent skikt av isolering som även dränerar fuktigheten i marken, därefter 

sker återfyllning av massor. Över markytan kan byggnaden tilläggsisoleras med ett ytputsat 

kantelement av cellplast. Då detta görs är det lämpligt att även kontrollera att dränering och 

dagvattenhantering fungerar på ett tillfredsställande sätt. För att minska kostnaderna är det 

lämpligt att tilläggsisolera utifrån samtidigt som dränering och markavvattning ska renoveras. 

En tilläggsisolering inifrån medför att eventuella köldbryggor inte isoleras, den befintliga 

källarväggen blir kallare och fuktigare. Alternativet blir därför endast möjligt då dränering och 

dagvattenhantering runt källarväggen fungerar på ett bra sätt. 

3.2.7 Åtgärder för krypgrunder 

Krypgrunder betraktas ofta som en riskkonstruktion på grund av problem orsakade av fukt [1]. 

Det finns många metoder för att minska energiläckaget från krypgrundskonstruktioner, men 

vissa alternativ ökar samtidigt fuktrisken. Utvändig isolering av sockeln kan minska 

byggnadens energiförluster, och åtgärden medför ingen ökad risk för fukt. Lufttemperaturen i 

kryprummet kan även ökas genom att isolera marken. Det är även lämpligt att förhindra 

stigande markfukt genom att lägga ut plastfolie på marken [26]. Undersidan av golvbjälklaget 

kan isoleras, men åtgärden kan medföra kondensproblem där golvbjälklaget ansluter till 

grundmuren. 

I sammanhanget bör det nämnas att krypgrunder inte är en vanlig grundtyp för flerbostadshus 

från rekordårens tid. 
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3.3 Tekniska system 

3.3.1 Ventilation 

Det finns i huvudsak tre huvudtyper av ventilationssystem, självdrag, frånluftssystem och till- 

och frånluftssystem [28]. Många bostäder byggda före år 1970 har självdragssystem. Självdrag 

medför ingen energiförbrukning för drift, men det finns heller ingen möjlighet att återvinna 

energi ur från luften och därför är systemet energikrävande. På 1960- talet blev 

frånluftsventilation vanligare och på 1970- talet började till och frånlyftssystem monteras. 

3.3.2 FVP 

FVP-system innebär ett frånluftssystem som är utrustat med värmeåtervinning i form av att en 

värmepump tar tillvara energin i frånluften. Värmepumpen monteras samman med 

värmesystem eller varmvattenberedning där den ger sitt energibidrag [4].  

Fördelarna med ett FVP-system är att det inte tar så stor plats samt att ett undertryck kan 

skapas i byggnaden så riskerna för fuktbekymmer minskas. En nackdel med värmepumpar är 

att de kräver energi för att drivas [28]. 

Enligt VVS Företagen [4] minskar en installerad frånluftsvärmepump den köpta värmeenergin 

med runt 55 kWh/m2Atemp, dock ökar fastighetselen med runt 20 kWh/m2Atemp.  

3.3.3 FTX 

Ett FTX-system är ett till och frånluftssystem som är utformat så att värmeåtervinning sker 

genom att frånluften värmer tilluften. Två rörsystem krävs, ett för frånluften och ett för 

tilluften. Med ett FTX-system finns även möjlighet att filtrera och på sommaren kyla den 

inkommande luften. Systemet möjliggör ett mycket gott inneklimat då tilluften både kan 

filtreras och bli dragfri. Verkningsgraden för återvinningen kan vara uppåt 80 procent eller till 

och med högre beroende på aggregat. FTX medför vissa nackdelar. Det tar stor plats, fläktarna 

som driver systemet kräver el och för att systemet skall fungera på ett effektivt och 

tillfredsställande sätt fordras underhållande åtgärder i form av kontroller och komponentbyten 

[28]. Enligt Renovera energismart [4] kan en investering i ett FTX-system resultera i en 
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minskad uppvärmningsenergiförbrukning på 35 kWh/m2Atemp. Dock ökar fastighetselen med 

runt 3 kWh/m2Atemp om byggnaden tidigare haft ett frånluftssystem. Byggnadens genererade 

energiminskning blir då ca 32 kWh/m2Atemp. 

3.3.4 Solfångare och Solceller 

Med solfångare uppskattar VVS Företagen och Svensk Ventilation [31] att köpt energi av 

varmvatten kan minska med 10 - 15 kWh/m2 Atemp. De typer av solfångare som används mest 

idag är vakuumrör eller plana solfångare. Den första är lite dyrare men har högre 

verkningsgrad. Solvärmen som erhålls blir ett komplement till andra energikällor som används 

för tappvarmvatten och värmning. Solfångaren kompletteras med en ackumulatortank som gör 

det möjligt att jämna ut produktionen över dygnet. Solfångarna kräver utrymme och de bör 

placeras på lämpliga ytor i lutning och i söderläge för bäst effekt, lämpligen på tak eller 

fasadväggar. Solfångare passar inte för alla byggnader och de kräver regelbunden skötsel. Har 

byggnaden redan fjärrvärme är det inte säkert att solfångare är ett bra alternativ, speciellt om 

fjärrvärme leverantören har förmånlig sommartaxa. Plana solfångare kan årligen generera cirka 

300 - 530 kWh/m2,år och vakuumsolfångare cirka 450 - 775 kWh/m2,år[17]. Ett motiv för att 

välja solfångare är att de kan integreras i taket och därmed minska kostnader för 

taktäckningsmaterial, detta kan vara värt att räkna på vid samtidig renovering av tak. En annan 

stor fördel är att solvärme är det uppvärmningsalternativ som ger minst negativ miljöpåverkan. 

Många anser att solvärme kommer vara ett lönsamt alternativ inom en snar framtid då 

energipriserna med sannolikhet kommer att stiga och priset på solfångare kommer att minska 

[32]. Figur 3 visar ett solfångaresystem för ett flerbostadshus. 

Solceller är ett annat alternativ där solenergin omvandlas till elektrisk likström och med en 

växelriktare kan likströmmen tillföras till byggnadens elnät. Omvandlingen sker utan rörliga 

delar och utan att ge några utsläpp. Solceller kan likt solfångare integreras i taket. Solceller kan 

producera cirka 100 kWh/m2 och år [32].  
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Figur 3, Solfångare för flerbostadshus, Svenska solenergiföreningen (2007)  
 

 

 

 

 

 

 

3.3.5 Driftoptimering 

"Driftoptimering är utan tvekan en kostnadseffektiv insats. Enligt våra erfarenheter är 

återbetalningstiden ofta mindre än ett år", Bengt Dahlgren AB. 

Att kontinuerligt se över byggnadens värmesystem, ventilationssystem och installationer så att 

de fungerar och samverkar på effektivaste sätt är en billig åtgärd som kan spara upp till 10 - 20 

procent av den årliga energianvändningen enligt Boverket. Detta skulle innebära en minskning 

på 19 - 38 kWh/m2 Atemp för en fastighet som drar 190 kWh/m2 Atemp. Siffrorna beror i stor 

utsträckning på hur välskött fastigheten är. Optimeringen handlar om att få rätt temperatur i 

värmesystemet, en sänkning med 2°C kan ge en lägre energianvändning på 10 procent. Det 

handlar också om att få rätt ventilation i varje lägenhet, rätt drifttid och att tryck och flöden är 

som de ska [32].  

3.4 Åtgärdskombinationer 

Enligt kampanjen Renovera energismart [4] är det fullt möjligt att minska energianvändningen i en 

byggnad från miljonprogrammet med 50 procent. För att nå goda resultat av 

energiinvesteringsåtgärder måste byggnaden ses som en helhet. Energiåtgärderna påverkar 
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varandra och det är därför vikigt att välja åtgärder som är lämpliga ihop och att åtgärderna 

genomförs i rätt ordning för största effekt [4]. Det finns t.ex. åtgärder som kan minska eller 

öka varandras energibesparande effekt. Först ska värmeförlusterna genom klimatskalet 

minskas. Tilläggsisolering, fönsterbyte och tätning av luftläckor gör att rumstemperaturen kan 

minskas utan att komforten för de boende förändras [32]. Genom både minskade 

värmeförluster via klimatskalet och sänkt rumstemperatur kan effekten för uppvärmning 

minskas. Ett tätt klimatskal med god lufttäthet är en fördel för ett FTX-system då bästa effekt 

uppnås om luftflödena går genom systemet, detta då frånluften förvärmer tilluften. 

Driftoptimering eller byte av värme- och ventilationssystem bör därför göras efter att 

klimatskalet har förbättrats. 
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4 Genomförande 

I detta kapitel ges en beskrivning om flerbostadshuset Sandviksvägen 38, hur byggtekniken ser 

ut samt vilken energianvändning byggnaden har idag. Detta ligger sedan till grund för indata 

som använts vid energiberäkning i VIP-Energy, där en grundmall över huset byggs upp med 

utgångspunkt av energiförbrukningen i nuläget. 

4.1 Ritningsbehandling 

Hyresbostäders befintliga ritningar över Sandviksvägen 38 är handritade och upprättade år 

1962. Ritningarna har på senare år skannats in och sparats i pdf-format, dock inte skalenligt. 

De ritningar som tillhandahölls var fasad- och planritningar, samt till viss del 

konstruktionsritningar. Pdf-filerna sparades om som jpg-filer och importerades till AutoCAD 

där de skalades upp. Skalfaktorn togs fram genom att dividera det största kända måttet 

(byggnadens längd 48,28 m) med motsvarande mått på ritningen. Den uppskalade ritningen 

kalkylerades därefter med målet att därigenom kunna få fram okända areor och längder. 

Metoden medför vissa osäkerheter då ritningarna både är handritade och sedan kalkylerade, 

men genom denna metod har många okända längdmått kunnat tas fram på kort tid med en 

acceptabel noggrannhet. Konstruktionsritningarna kompletterades därefter med 

lägenhetsritningar som hämtades på Hyresbostäder i Växjös hemsida. 

4.2 Studie av Sandviksvägen 38 

Hyresbostäder i Växjös lägenhetsbestånd innehåller 5200 lägenheter, varav runt 1700 är 

byggda under miljonprogrammet. 600 av miljonprogramslägenheterna är nyligen renoverade 

och kvarvarande 1200 lägenheterna är planerade att renoveras inom en tioårsperiod. Vid 

tidigare renoveringar har fokus inte legat på minskad energiförbrukning. Det vill 

Hyresbostäder i Växjö att det ska göras framöver. Ett styrelsebeslut har tagits där målet med 

de kommande renoveringarna är att minska byggnadernas energiförbrukning så att de kan 

jämställas med motsvarande krav vid nybyggnation. De övergripande målen beskrivs vara 

minskad energiförbrukning och förbättrat inneklimat.  
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Figur 4, Sandviksvägen 38, Fasad mot väster 

Undersökningar av det kommande renoveringsprojektet inleds med dels en enkätundersökning 

bland de boende, och dels analyser av fastigheten och dess förbrukningar. Hyresbostäder i 

Växjös analyser har visat att de flesta av byggnadernas tekniska system måste bytas.  

I kvarteret Körsbäret i Växjö ligger Sandviksvägen 38. Byggnaden är uppförd år 1963 och är 

ett trevånings lamellhus med källare. Byggnadens tre våningsplan innehåller 27 st. lägenheter av 

varierad storlek och i källarplanet finns tvättstuga, förrådslokaler och elva varmgarage, varav 

ett fungerar som tvätthall. Lägenheterna har takhöjden 2,5 meter och de finns i olika storlekar 

från 42-60 m2. Uppvärmningssystemet för kvarteret Körsbäret är fjärrvärme och det 

vattenburna radiatorsystemet på Sandviksvägen 38 försörjs med värme via kulvertar från en 

undercentral i en närliggande byggnad som ligger ca 100 meter bort. Byggnaden ventileras av 

ett frånluftssystem. Figur 4 och 5 visar flerbostadshuset Sandviksvägen 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utifrån konstruktionsritningar och handlingar har byggnadens klimatskal, konstruktion och 

byggtekniska egenskaper bestämts. Vissa av konstruktionselementen har inte kunnat 

bestämmas utifrån handlingarna då dessa inte varit helt fullständiga. Dessa 

konstruktionselement har antagits/bestäms utifrån liknande byggnader från samma tid samt 

även från inspektion vid platsbesök av aktuell byggnad. Genom programmet VIP-Energy har 

U-värden bestämts för konstruktionselement och för orginalfönstren har U-värdet uppskattats 

till 2,9 W/m2K [32]. Fönster vid balkongerna är från år 2002 och dessa har U-värdet 1,9 

W/m2K, data från tillverkaren Emmaboda Glasmästeri AB. Balkongdörrar är också från år 
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Figur 5, Sandviksvägen 38, Fasad mot öster 

2002 och uppskattas ha samma U-värde som utbytta fönster då dessa är av liknande slag och 

till största delen består av glas. Entrédörrarna till varje trappuppgång består till största del av 2-

glas fönster och dessa uppskattas ha ett U-värde på 3,0 W/m2K. Det finns en källardörr som 

sitter på en av husets gavlar, denna är i aluminium och har en övre del i glas, U-värdet för 

denna uppskattas också till 3,0 W/m2K. Garageportarna är svåra att uppskatta, de består av 

plåt och är troligen till viss del isolerade, U-värdet uppskattas till 3,5 W/m2K. 

Förutom lägenheterna så är även trappuppgångar, förråd, tvättstuga och garage uppvärmda. 

Bostadsarean (BOA) är 1452 m2. Atemp för byggnaden är 1908 m2. Atemp är bestämd utifrån 

ritningsstudie men skiljer sig endast obetydligt från de uppgifter som från början erhållits från 

Hyresbostäder på 1919,6 m2. Skillnaden kan bero på vad som valts att ingå i Atemp, som för 

vissa areor kan vara en tolkningsfråga. Definitionen av Atemp är dessutom diffus och definieras 

även olika ibland. I denna studie har energimyndighetens definition på Atemp används. Arean 

som avses är hela golvarean som begränsas av insidan av klimatskalet och som är avsedd att 

värmas till mer än 10 ºC, exklusive värmegarage. Därför har areor för värmegarage och 

matkällare räknats bort i Atemp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något som är unikt för huset är att köldbryggsbrytande byggteknik har använts, vilket är 

ovanligt för denna tid. För att bryta köldbryggor mellan anslutningar vid bjälklag och yttervägg, 

tvärgående innerväggar och yttervägg samt vid utkragande betongplatta har 30 mm kork 

placerats mellan dessa anslutningar. Detta gör att temperaturen en kall vinterdag på insidan av 
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Tabell 4. Verklig energiförbrukning för flerbostadshuset Sandviksvägen 38, normalårskorrigerat.

väggen vid dessa anslutningar kan skilja sig flera grader. En modell i VIP-Energy visade att vid 

-10ºC ute och 20ºC inne så skiljde sig temperaturen på insidan av väggen ca 3ºC mellan en 

modell med och en utan kork. 50mm kork har också använts i balkongplattan som är tak för 

värmegaragen i källaren. 

De åtgärder som har vidtagits för att minska energiförbrukning i byggnaden är tilläggsisolering 

av vind med ca 250mm mineralull, byte till snålspolande kranar, närvarostyrd belysning i 

källaren samt byte av fönster och dörr vid balkongen. Tvättstugan har även nyligen renoverats 

med energisnålare maskiner. Byggnadens totala energiförbrukning normalårskorrigerat idag 

visas i tabell 4. 

 

 

Energi kWh totalt per år kWh/m2 Atemp kWh/m2 BOA 

Uppvärmning 177529 93,0 122,3 

Varmvatten 115875 60,7 79,8 

Fastighetsel 20196 10,6 13,9 

Totalt 313600 164,4 216,0 

 

164,4 kWh/m2 Atemp och år är bra jämfört med det genomsnittliga flerbostadshuset från denna 

tid som har en förbrukning på ca 190 kWh/m2 Atemp [32]. 

 

4.3 Indata i VIP-Energy för ursprungsbyggnaden 

Beräkningsprogrammet VIP-Energy används för att beräkna Sandviksvägen 38s energibehov. 

En modell av det befintliga huset idag byggs upp i programmet och fungerar som grundmall 

för beräkningar av föreslagna energieffektiviseringsåtgärder. Modellen har korrigerats så att 

förbrukningarna för uppvärmning, varmvatten och fastighetsel stämmer med byggnadens 

faktiska förbrukning. 

Olika beteckningar har använts för klimatskalets olika delar och köldbryggor, de är angivna 

inom parantes. I bilaga 2 framgår orienteringen. 



 

33 

Johan Jansson, Ted Nilsson 

Figur 6. Tegelvägg gavel 

Figur 7. Tegelvägg huvudfasad 

Figur 8. Tegelvägg trapphus 

4.3.1 Klimatskalet och Innerväggar 

Indata som används för klimatskalet och konstruktionen i VIP-Energy är följande: 

 

Tegelvägg gavel (VT1) 

Total tjocklek 360mm 

U-värde 0,339 W/m2K 

Från utsidan till insidan består väggen av: 

120 Tegel 

100 Mineralull 

140 Betong 

 

 

Tegelvägg huvudfasad (VT2) 

Total tjocklek 290mm 

U-värde 0,283 W/m2K 

Från utsidan till insidan består väggen av:  

120 Tegel 

100 Mineralull 

70 Lättbetong 

 

 

Tegelvägg trapphus (VT3) 

Total tjocklek 240mm 

U-värde 0,439 W/m2K 

Från utsidan till insidan består väggen av: 

120 Tegel 

50 Mineralull 

70 Lättbetong 
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Figur 9. Balkongutfackningsvägg 

Figur 10. Balkongskiljevägg 

Figur 11. Betong Innerväggar 

Balkongutfackningsvägg (VT4) 

Total tjocklek 120mm 

U-värde 0,444 W/m2K 

Från utsidan till insidan består väggen av: 

8 Fibercementskiva 

3 Masonitskiva 

1 Vindpapp 

70 Mineralull 

22 Träskiva 

13 Gipsskiva 

3 Masonitskiva 

 

Balkongskiljevägg (VT5) 

Total tjocklek 140 betong mm 

 

 

 

 

Betong Innerväggar (VT5 & VT10) 

Innerväggar av betong har tagits med i analysen då 

dessa har en stor temperaturutjämnande effekt. Lätta  

inneväggar är inte specificerade i de befintliga  

konstruktionsritningarna, endast de bärande  

betongväggarna finns med. I beräkningsmodellen 

är därmed endast dessa väggar medräknade. 

Finns i tjocklekarna:  

140mm 

300mm 
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Figur 12. Källarvägg gavel 

Figur 13. Källarvägg gavel 

Figur 14. Källarvägg framsida 

Källarvägg gavel (VT6)  

Total tjocklek 350mm 

U-värde 0,626 W/m2K 

Från utsidan till insidan består väggen av: 

300 Betong 

50 Mineralull 

 

 

 

 

Källarvägg gavel (VT7) 

Total tjocklek 200 mm 

U-värde 0,663 W/m2K  

Från utsidan till insidan består väggen av: 

150 Betong 

50 Mineralull 

 

 

 

 

Källarvägg framsida (VT8) 

Total tjocklek 300mm 

U-värde 0,638 W/m2K 

Från utsidan till insidan består väggen av:  

250 Betong 

50 Mineralull 
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Figur 17. Bjälklag 200mm och 300mm 

Figur 16. Tak & Vindsbjälklag

Figur 15. Garagebalk

Garagebalk (VT9) 

Total tjocklek 400 mm 

U-värde 0,590 W/m2K 

Från utsidan till insidan består väggen av: 

65 Tegel 

285 Betong 

50 Mineralull 

 

Tak & Vindsbjälklag (Tak) 

Total tjocklek 600 mm 

(exkl. råspont och papp) 

U-värde 0,098 W/m2K 

Från utsidan till insidan består taket av: 

Tak med råspont och papp 

250 Lösull 

50 Mineralullsplatta 

100 Mineralullsplatta 

200 Betong 

 

Bjälklag (BL-200, BL-300) 

Finns i två tjocklekar 

200 mm (exkl. golvbeläggning) 

300 mm (exkl. golvbeläggning)  
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Figur 18. Originalfönster

Figur 19. Utbytta fönster

Figur 20. Balkongdörr

 

Originalfönster (FT1, KF1) 

U-värde 2,9 W/m2K 

Finns i modulstorlekarna: 

14x13 (36st) 

10x13 (6st) 

12x6 (10st) 

8x9 (6st) 

22x15 (9st) 

 

 

Utbytta fönster (FT2) 

U-värde 1,9 W/m2K 

Finns i modulstorlekarna: 

20x16 (18st) 

8x16 (18st)  

 

 

Balkongdörr (FT2) 

U-värde 1,9 W/m2K 

Modulmått 

9x21 (18st) 
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Figur 21. Entrédörr

Figur 23. Garageport

Figur 22. Källardörr

Entrédörr (ED1) 

U-värde 3,0 W/m2K 

Modulmått 

17x23 (3st) 

 

 

 

 

 

 

Källardörr (KD1) 

U-värde 3,0 W/m2K 

Modulmått 

10x21 (1st) 

 

 

 

 

Garageport (GD1) 

U-värde 3,5 W/m2K 

Modulmått 

24x21 (11st) 
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Figur 24. Sandviksvägen 38, Köldbryggor åt söder och öster

Figur 25. Sandviksvägen 38, Köldbryggor åt väster 

4.3.2 Köldbryggor 

Det finns flertalet köldbryggor i byggnadens klimatskal, såsom anslutning mellan yttervägg och 

tvärgående innerväggar, anslutning mellan yttervägg och bjälklag, utkragad balkongplatta med 

mera. Dessa köldbryggor definieras i VIP-Energy som 2-dimensionella 

materialsammansättningar där köldbryggorna ritas upp och köldbryggans längd anges. VIP-

Energy beräknar sedan den extra värmeförlust som köldbryggan ger. Köldbryggor runtom 

fönster har antagits ingå i fönstrens uppskattade U-värde. 

Se figur 24 – 26 för köldbryggor som definierats i VIP-Energy. 
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Figur 26. Sandviksvägen 38, Köldbryggor åt norr

Figur 27. Sandviksvägen 38, Köldbryggor åt norr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalj över några av köldbryggorna i byggnaden: 

 

Köldbrygga Tegelvägg  

 

KB-V-2 

Ψ-värde 0,2705 W/mK 

 

KB-H-12 

Ψ-värde 0,4327 W/mK 
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Figur 28. Sandviksvägen 38, Köldbryggor åt norr

Figur 29. Köldbrygga utkragande vägg och betongplatta 

Köldbrygga vägghörn  

 

KB-V-1 

Ψ-värde 0,3079 W/mK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Köldbrygga utkragande vägg och 

betongplatta 

 

KB-V-5 

Ψ-värde 0,5201 W/mK 

KB-H-7 

Ψ-värde 0,5822 W/mK 

 

 

 

 

 



 

42 

Johan Jansson, Ted Nilsson 

4.3.3 Klimat, geografi, orientering och allmän data 

För att få ut korrekta energiberäkningar måste hänsyn tas till andra faktorer utöver hur 

klimatskalet är uppbyggt. Några av dessa faktorer anges i VIP-Energy som klimat och allmän 

indata: 

• Växjö anges som klimatort med fördefinierade klimatvärden. Byggnaden finns placerad 
i tätbebyggelse med andra flerbostadshus i närheten. Vindhastigheten har därför 
uppskattats ligga mellan 25-50 procent av klimatfilsvärdet. Klimatfilsvärdet är 
vindbelastning utan hinder.  

• Det finns andra fastigheter och träd i närheten av byggnader som kan ge skuggning. I 
VIP-Energy anges horisontvinklar för olika vädersträck som är en uppskattning av 
skuggningen på byggnaden. Horisontvinkeln uppskattas ligga mellan 15 - 50 grader för 
olika vädersträck. 

• Lufttrycket sätts till 1022,5 hPa, enligt SMHI för Växjö. Luftrycket påverkar densiteten 
och därmed värmetransporten i luften [30]. 

• Solens strålar reflekteras i marken runt om huset och träffar sedan byggnaden, 
reflektionen beror på omgivande markytor. Normalvärden för solreflektion ligger på 
mellan 20-50 procent [30]. Byggnaden omges till största del av asfalt som har ett lågt 
reflektionsvärde, därför väljs 25 procent solreflektion från mark.  

• Byggnaden är placerad med fasaderna i rena syd, nord, öst och väst riktningar. 

• Atemp är 1908 m2 och huset har 27 st lägenheter. 

• Lufttätheten på klimatskalet är satt till 0,4 l/s m2, detta enligt uppmätta värden från 
tryckprovning av enskilda lägenheter. Det är ett mycket bra värde, anledningen kan 
vara att byggnadens stomme är i betong.  
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Figur 30. Sandviksvägen 38, Vy ovanifrån med orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Installationer och drift 

Driften av byggnaden är konstant hela tiden under året. Driftschemat anges till vecka 1-52 

(365 dagar) med 24 h drift varje dag. 

Ventilationssystemet är ett tryckstyrt frånluftssystem från 1999, Exhausto DTV 400-4. 

Luftflödena i lägenheterna är ca 10-30 l/s i kök och 15 l/s i badrum. Fläkten är utan 

värmeåtervinning och fläkttrycket är uppskattat till 200 Pa. Verkningsgraden antas till 50 

procent utifrån normalverkningsgrader för fläktar som är 50-60 procent [30]. 

Uppvärmningen sker med fjärrvärme via ett vattenburet radiatorsystem. Byggnadens 

värmeförsörjning sker från en närliggande byggnad via en kulvert i marken, verkningsgraden 

har i beräkningsmodellen angetts till 100 procent. 
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4.3.5 Brukarberoende parametrar 

Energibehovet påverkas av dem som bor och lever i huset, dels genom förbrukning av 

tappvatten och hushållsel men också genom värmeavgivelse från personer och 

hushållsapparater. Utifrån uppmätta värden över tappvatten och energibehov för byggnaden 

samt studier av energiåtgång i flerbostadshus har följande parametrar antagits: 

 

Verksamhetsenergi (hushållsel): 3,0 W/m2 , samt 110 W/lägenhet 

Verksamhetsenergi extern: 2,11 W/m2 

Fastighetsenergi rumsluft: 0,3 W/m2, Fastighetsenergi extern: 0,4 W/m2 

Varmvatten: 4,3 W/m2, samt 205 W/lägenhet 

Personvärme: 1,0 W/m2 

Inomhustemperaturen (lägsta/högsta): 21/27 ºC 
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Figur 31.  Energiberäkning i VIP-Energy, avgiven och tillförd energi månadsvis (kWh).
 

Tabell 5. Tillförd energi för Sandviksvägen 38 i VIP-Energy.

4.4 Energiberäkning av ursprungsbyggnad i VIP-Energy 

Energiberäkningen av ursprungsbyggnaden i VIP-Energy är den grundmodell som använts för 

att beräkna olika energieffektiviseringsåtgärders effekt. 

 

Energiberäkning i VIP-Energy av ursprungsbyggnaden visar på följande energiförbrukning, se 

tabell 5. 

 

 

Energi kWh totalt per år kWh/m2 Atemp 

Uppvärmning 177646 93,1 

Varmvatten 115420 60,5 

Fastighetsel 20634 10,8 

Totalt 313700 164,4 

 

Beräknat resultat över energiförbrukningen stämmer mycket väl överens med den verkliga 

förbrukningen på Sandviksvägen 38. Se figur 31 samt figur 32. 
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Figur 32. Energiberäkning i VIP-Energy, avgiven och tillförd energi (%)
 

 

 

 

 

 

4.5 Val av energieffektiviseringsåtgärder, Sandviksvägen 38 

Förstudien av energieffektivisering av rekordårens byggnader ligger till grund för de åtgärder 

som valts att undersökas, samt de förutsättningar som finns för den aktuella byggnaden. För 

att minska energiförbrukningen i flerbostadshuset Sandviksvägen 38 har följande enskilda 

åtgärder valts att undersökas: 

• Byte av originalfönster (ÅTG1) 

• Byte av alla fönster (ÅTG2) 

• Tilläggsisolering av balkongutfackningsvägg (ÅTG3) 

• Utvändig tilläggsisolering av fasader och källarväggar (ÅTG4) 

• Invändig tilläggsisolering lägenheter (ÅTG5) 

• Nya entré- källar- och garagedörrar (ÅTG6) 

• Frånluftvärmepump (ÅTG7) 

• FTX-system (ÅTG8) 

• Solfångare - Vakuumrör (ÅTG9)  

• Tilläggsisolering vind (ÅTG10) 
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Åtgärderna beräknas först var för sig, därefter kombineras åtgärder ihop och beräknas. 

Följande kombinationer har valts att undersökas: 

• Byte av originalfönster + temperatursänkning 1 ºC + frånluftsvärmepump 

(ÅTG1c+ ÅTG7 = KOMB1) 

• Byte av originalfönster + temperatursänkning 1 ºC + frånluftsvärmepump + nya entré- 

källar- och garagedörrar 

(ÅTG1c + ÅTG6 + ÅTG7 = KOMB2) 

• Byte av originalfönster + temperatursänkning 1 ºC + frånluftsvärmepump + nya entré- 

källar- och garagedörrar + Solfångare 

(ÅTG1c + ÅTG6 + ÅTG7 + ÅTG9 = KOMB3) 

• Byte av originalfönster + temperatursänkning 1ºC + FTX-system 

(ÅTG1c + ÅTG8 = KOMB4) 

• Byte av originalfönster + temperatursänkning 1ºC + FTX-system + nya entré- källar- 

och garagedörrar + Solfångare 

(ÅTG1c + ÅTG6 + ÅTG8 + ÅTG9 = KOMB5) 

• Byte av alla fönster + temperatursänkning 1ºC + FTX-system + nya entré- källar- och 

garagedörrar + Solfångare + Tilläggsisolering av ytterväggar 

(ÅTG2c + ÅTG4b + ÅTG6 + ÅTG8 + ÅTG9 = KOMB6) 

• FTX-system + Solfångare (ÅTG8 + ÅTG9 = KOMB7) 

• Byte av alla fönster + temperatursänkning 1ºC + nya entré- källar- och garagedörrar + 

tilläggsisolering balkongutfackningsvägg (ÅTG2c + ÅTG3 + ÅTG6 = KOMB8) 
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5. Resultat 

Utfallet av energiberäkningarna över valda energieffektiviseringsåtgärder redovisas i detta 

kapitel, samt beräknas energibesparingen över en livscykel för respektive åtgärd. 

5.1 Energiberäkning ur ett livscykelperspektiv 

I följande beräkningar antas den årliga energiprisökningen vara 2 procent utöver inflationen 

och kalkylräntan till 6 procent utöver inflationen, samt att värmeenergin (fjärrvärme) kostar 

0,62 kr/kWh och Elenergin kostar 1,26 kr/kWh. Energibesparingen bestäms genom 

nuvärdesmetoden som räknas fram med nusummefaktorn för respektive investerings livslängd. 

5.1.1 ÅTG1 Byte av originalfönster 

Genom att byta ut originalfönster med U-värdet 2,9 W/m2K till nya energiglasfönster med U-

värdet 0,9 W/m2K så minskar energianvändningen med 15,3 kWh/m2 Atemp och år, där el-

besparingen står för 0,1 kWh/m2 Atemp. Detta är en minskning med 9,3 procent av den 

specifika energianvändningen. Om U-värdet är 1,1 W/m2K på de nya fönstren så minskar 

energianvändningen med 13,9 kWh/m2 Atemp och år. 

Förutom en sänkning av byggnadens energibehov så ger fönstren en högre komfort för de 

boende då kallras minskas samt att nya fönster ger bättre ljudreduktion. Med nya fönster med 

minimalt kallras blir den operativa temperaturen högre i lägenheterna och därmed skulle 

inomhustemperaturen kunna sänkas med 1ºC [32]. I ÅTG1c och ÅTG1d är även 

temperatursänkningen med 1ºC med i beräkningen.  

Tabell 6 visar resultatet av ÅTG1a – d. 
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Tabell 6. Byte av orginalfönster ÅTG1a – d  
 

 

U-värde [W/m²K] Specifik energianvändning [kWh/(m²,år)] 
Åtgärd 

Befintligt Ny Befintligt Ny sänkning % 

ÅTG1a 
Fönsterbyte av 

FT1+KF1 
2,9 / 2,9 0,9 164,4 149,1 9,3 

ÅTG1b 
Fönsterbyte av 

FT1+KF1 
2,9 / 2,9 1,1 164,4 150,5 8,5 

ÅTG1c 
Fönsterbyte av 

FT1+KF1 + 
Sänkning 1ºC 

2,9 / 2,9 0,9 164,4 143,0 13,0 

ÅTG1d 
Fönsterbyte av 

FT1+KF1 + 
Sänkning 1ºC 

2,9 / 2,9 1,1 164,4 144,3 12,2 

 

ÅTG1a (U-värde 0,9) 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 29041 kWh, samt 176 kWh för elenergi. 

Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram 

med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 29041 • 0,62 • 19,79 = 356,3 kkr 

LCCElbesparing = 176 • 1,26 • 19,79 = 4,4 kkr 

LCCEnergibesparing = 360,7 kkr 
 
ÅTG1b (U-värde 1,1) 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 26454 kWh, samt 160 kWh för elenergi. 

Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram 

med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 26454 • 0,62 • 19,79 = 324,6 kkr 

LCCElbesparing = 160 • 1,26 • 19,79 = 4,0 kkr 

LCCEnergibesparing = 328,6 kkr 

 
ÅTG1c (U-värde 0,9 + sänkning 1ºC) 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 40564 kWh, samt 246 kWh för elenergi. 

Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram 

med nusummefaktorn blir: 
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Tabell 7. Byte av alla fönster ÅTG2a – d  

 

LCCVärmebesparing = 40564 • 0,62 • 19,79 = 497,7 kkr 

LCCElbesparing = 246 • 1,26 • 19,79 = 6,1 kkr 

LCCEnergibesparing = 503,8 kkr 

 
ÅTG1d (U-värde 1,1 + sänkning 1ºC) 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 38136 kWh, samt 231 kWh för elenergi. 

Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram 

med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 38136 • 0,62 • 19,79 = 467,9 kkr 

LCCElbesparing = 231 • 1,26 • 19,79 = 5,8 kkr 

LCCEnergibesparing = 473,7 kkr 

 

5.1.2 ÅTG2 Byte av alla fönster 

Om originalfönster samt de redan utbytta fönstren från 2002 med U-värdet 1,9 W/m2K byts 

ut till fönster med U-värdet 0,9 W/m2K så minskas energianvändningen med 22,2 kWh/m2 

Atemp och år, där el-besparingen står för 0,1 kWh/m2 Atemp. Detta är en minskning med 13,5 

procent av den specifika energianvändningen. Skulle inomhustemperaturen dessutom sänkas 

med 1ºC blir minskningen 27,8 kWh/m2 Atemp och år, vilket är en minskning med 16,9 procent 

av den specifika energianvändningen. I ÅTG2c och ÅTG2d är även temperatursänkningen av 

1ºC med i beräkningen. Tabell 7 visar resultatet av ÅTG2a – d. 

 

U-värde [W/m²K] Specifik energianvändning [kWh/(m²,år)] 
Åtgärd 

Befintligt Ny Befintligt Ny sänkning % 

ÅTG2a 
Fönsterbyte av  
FT1 + FT2+KF1 2,9 / 1,9 / 2,9 0,9 164,4 142,2 13,5 

ÅTG2b 
Fönsterbyte av  
FT1 + FT2+KF1 2,9 / 1,9 / 2,9 1,1 164,4 144,6 12,0 

ÅTG2c 
Fönsterbyte av  
FT1 + FT2+KF1 
+ Sänkning 1ºC 

2,9 / 1,9 / 2,9 0,9 164,4 136,6 16,9 

ÅTG2d 
Fönsterbyte av  
FT1 + FT2+KF1 
+ Sänkning 1ºC 

2,9 / 1,9 / 2,9 1,1 164,4 138,8 15,6 
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ÅTG2a (U-värde 0,9) 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 42128 kWh, samt 255 kWh för elenergi. 

Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram 

med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 42128 • 0,62 • 19,79 = 516,9 kkr 

LCCElbesparing = 255 • 1,26 • 19,79 = 6,4 kkr 

LCCEnergibesparing = 523,3 kkr 
 

ÅTG2b (U-värde 1,1) 

Skulle glas med U-värdet 1,1 W/m2K istället användas skulle energibesparingen för 

värmeenergi blir 37541 kWh, samt 228 kWh för elenergi. Totala energibesparingen då 

nuvärdet räknas fram med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 37541 • 0,62 • 19,79 = 460,6 kkr 

LCCElbesparing = 228 • 1,26 • 19,79 = 5,7 kkr 

LCCEnergibesparing = 466,3 kkr 
 

ÅTG2c (U-värde 0,9 + sänkning 1ºC) 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 52787 kWh, samt 320 kWh för elenergi. 

Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram 

med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 52787 • 0,62 • 19,79 = 647,7 kkr 

LCCElbesparing = 320 • 1,26 • 19,79 = 8,0 kkr 

LCCEnergibesparing = 655,7 kkr 

 
ÅTG2d (U-värde 1,1 + sänkning 1ºC) 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 48500 kWh, samt 294 kWh för elenergi. 

Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram 

med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 48500 • 0,62 • 19,79 = 595,1 kkr 

LCCElbesparing = 294 • 1,26 • 19,79 = 7,3 kkr 

LCCEnergibesparing = 602,4 kkr 
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Tabell 8. Resultat av ÅTG3
 

5.1.3 ÅTG3 Tilläggsisolering balkongutfackningsvägg 

Tilläggsisolering av utfackningsväggen vid balkonger med 95 mm mineralull ger nästan en 

halvering av U-värdet för väggen. Men då denna vägtyp har en liten total yta så blir 

minskningen endast 0,9 kWh/m2 Atemp och år, vilket motsvarar 0,6 procent minskning av den 

specifika energianvändningen. Tabell 8 visar resultatet av ÅTG3. 

 

U-värde [W/m²K] Tjocklek [mm]
Specifik energianvändning

[kWh/(m²,år)] Åtgärd 

Befintligt Ny Befintligt Ny Befintligt Ny sänkning %

ÅTG3 
Tilläggsisolering 

VT4 
0,444 0,231 120 212 164,4 163,5 0,6 

 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 1784 kWh. Investeringen antas ha en 

livslängd på 40 år. El-besparingen blir försumbar i detta fall. Totala energibesparingen då 

nuvärdet räknas fram med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 1784 • 0,62 • 19,79 = 21,9 kkr 

LCCEnergibesparing = 21,9 kkr 
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Tabell 9. Resultat av ÅTG4a -b 
 

5.1.4 ÅTG4 Utvändig tilläggsisolering av fasader och källarväggar 

Utvändig tilläggsisolering är ett omfattande arbete som dessutom förändrar husets karaktär. 

Om hela huset skulle tilläggsisoleras med 100 mm stenull utanpå befintlig yttervägg, samt få ett 

putssystem som yttre fasad, då skulle den specifika energianvändningen sjunka med 10 procent 

(16,5 kWh/m2 Atemp och år). Den totala årliga energibesparingen för värmeenergi blir 31287 

kWh och elförbrukningen minskar med 190 kWh. Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. 

Tilläggsisolering med puts kan ge ett mervärde för området då huset får en ansiktslyftning. 

Detta mervärde kan ge en ökad efterfrågan av att bo i området och eventuellt generera ökade 

hyresintäkter. Bilaga 1 visar ett förslag på hur huset kan se ut med tilläggsisolering och 

putssystem. Tabell 9 visar resultatet av ÅTG4a- b. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Åtgärd 

Befintligt Ny sänkning % 

ÅTG4a 
Tilläggsisolering alla väggar 

100 mm 
164,4 147,9 10,0 

ÅTG4b 
Tilläggsisolering alla väggar 

 200 mm 
164,4 144,7 12,0 

 
ÅTG4a (Tilläggsisolerig 100 mm) 

Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 31287 • 0,62 • 19,79 = 383,9 kkr 

LCCElbesparing = 190 • 1,26 • 19,79 = 4,7 kkr 

LCCEnergibesparing = 388,6 kkr 
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Tabeller 10, U-värden och väggtjocklekar före och efter tilläggsisolering 100 mm. VT3 har i exemplet isolerats med 150 mm 
mineralull för att hamna i samma nivå som övrig fasad, samt har VT4 har isolerats med 95 mm då detta är en annan typ av 
utfackningsvägg. 

Figur 33. Tilläggsisolering av yttervägg med fasadtegel.
 

Tilläggsisolering av Tegelvägg (Exempel VT2) 

Total tjocklek 449mm 

U-värde 0,158 W/m2K 

(0,283 W/m2K, innan tilläggsisolering) 

Från utsidan till insidan består väggen av:  

Tilläggsisolering av konstruktion enligt Skanska [24] 
5 Komplett putssystem 
13 Putsbärande skiva (utan organsiska komponenter) 
28 Träläkt eller hattprofil i stål (stål rekommenderas)  
13 Vindskyddsskiva (utan organsiska komponenter) 
100 Stenull / Stålregelsystem för fasadutläktning 

Befintlig konstruktion (290mm 
120 Tegel 
100 Mineralull 
70 Lättbetong 
 

Figur 33 visar uppbyggnaden av VT2 efter tilläggsisolering med 100 mm. Tabell 10 visar 

förändringarna av tjocklek och U-värde i byggnadens väggtyper efter ÅTG4a. 

 

 

 

     U-värde [W/m²K] Tjocklek [mm] 
  Kommentar Väggtyp Befintligt Efter tilläggsisolering Befintligt Efter tilläggsisolering

  VT-1 0,339 0,173 360 519 
Ex. ovan  VT-2 0,283 0,158 290 449 

  VT-3 0,439 0,155 240 449 
  VT-4 0,444 0,231 120 215 
 VT-5 3,963 0,326 140 299 

B
os

ta
d

 

  VT-9 0,590 0,222 400 559 
  VT-6 0,626 0,227 350 509 

Under mark VT-6 0,458 0,205 350 450 
  VT-8 0,638 0,228 300 459 K

äl
la

re
 

Under mark VT-8 0,465 0,206 300 400 
  VT-6 0,626 0,227 350 509 

Under mark VT-6 0,458 0,205 350 450 
  VT-7 0,663 0,231 200 359 G

ar
ag

e 

  VT-9 0,590 0,222 400 559 
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Tabeller 11, U-värden och väggtjocklekar före och efter tilläggsisolering 200 mm. VT3 har i exemplet isolerats med 250 mm 
mineralull för att hamna i samma nivå som övrig fasad. VT4 har även i detta exempel fått 95mm isolering då detta är en 
annan typ av utfackningsvägg. 

ÅTG4b (Tilläggsisolerig 200 mm) 

Skulle tilläggsisoleringen utökas ytterligare till 200 mm så skulle den totala årliga 

energibesparingen för värmeenergi bli 37462 kWh och el-förbrukningen skulle minska med 

227 kWh. Detta motsvarar en sänkning av den specifika energianvändningen med 12 procent. 

Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 37462 • 0,62 • 19,79 = 459,7 kkr 

LCCElbesparing = 227 • 1,26 • 19,79 = 5,7 kkr 

LCCEnergibesparing = 465,3 kkr 

 

Tabell 11 visar förändringarna av tjocklek och U-värde i byggnadens väggtyper efter tilläggsisolering 

200 mm (ÅTG4b). 

 

 

      U-värde [W/m²K] Tjocklek [mm] 
  Kommentar Väggtyp Befintligt Efter tilläggsisolering Befintligt Efter tilläggsisolering

  VT-1 0,339 0,118 360 619 
  VT-2 0,283 0,110 290 549 
  VT-3 0,439 0,109 240 549 
  VT-4 0,444 0,129 120 215 
  VT-5 3,963 0,173 140 399 

B
os

ta
d

 

  VT-9 0,590 0,139 400 659 
  VT-6 0,626 0,141 350 609 

Under mark VT-6 0,458 0,130 350 609 
  VT-8 0,638 0,141 300 559 K

äl
la

re
 

Under mark VT-8 0,465 0,130 300 559 
Under mark VT-6 0,458 0,130 350 609 

  VT-6 0,626 0,141 350 609 
  VT-7 0,663 0,142 200 459 G

ar
ag

e 

  VT-9 0,590 0,139 400 659 
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Tabell 12. Resultat av ÅTG5 
 

Tabell 13. Resultat av ÅTG6
 

5.1.5 ÅTG5 Invändig tilläggsisolering av ytterväggar 

Invändig tilläggsisolering av ytterväggar med 45 mm mineralull ger en sänkning av den 

specifika energianvändningen med 7,1 kWh/m2 Atemp, vilket innebär 13475 kWh/år totalt för 

byggnaden. I åtgärden har endast tilläggsisoleringen beräknats, gips eller annan invändig 

beklädnad har ej tagits hänsyn till, detta skulle ge ytterligare ett litet tillskott i 

energibesparingen. Tabell 12 visar resultatet av ÅTG5. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Åtgärd 

Befintligt Ny sänkning % 

ÅTG5 
Invändig tilläggsisolering av all 

ytterväggar 45 mm 
164,4 157,4 4,3 

 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 13394 kWh. El-förbrukningen minskar med 

81 kWh. Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. Totala energibesparingen då nuvärdet 

räknas fram med nusummefaktorn blir: 

 

LCCVärmebesparing = 13394 • 0,62 • 19,79 = 164,3 kkr 

LCCElbesparing = 81 • 1,26 • 19,79 = 2,0 kkr 

LCCEnergibesparing = 166,4 kkr 

 

5.1.6 ÅTG6 Nya entré- källar- och garagedörrar 

Genom att byta ut entré- källar- och garagedörrar till dörrar med ett U-värde på 1,0 W/m2K så 

sänks den specifika energianvändningen med 6,7 kWh/m2 Atemp, vilket är 12863 kWh/år totalt 

för byggnaden. Tabell 13 visar resultatet av ÅTG6. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Åtgärd 

Befintligt Ny sänkning % 

ÅTG6 
Nya Entré-  
källar- och  
garagedörrar 

164,4 157,7 4,1 
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Tabell 14. Resultat av ÅTG7
 

Tabell 15. Indata för värmepumpen 
 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 12786 kWh. El-förbrukningen minskar med 

77 kWh. Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. Totala energibesparingen då nuvärdet 

räknas fram med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 12786 • 0,62 • 19,79 = 156,9 kkr 

LCCElbesparing = 77 • 1,26 • 19,79 = 1,9 kkr 

LCCEnergibesparing = 158,8 kkr 

 

5.1.7 ÅTG7 Frånluftvärmepump 

Om en värmepump installeras som tar tillvara på värmen i frånluften kan en stor 

energibesparing göras. För Sandviksvägen 38 skulle den årliga besparingen bli 41,1 kWh/m2 

Atemp, vilket är 78337 kWh/år totalt för byggnaden. Tabell 14 visar resultatet av ÅTG7. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Åtgärd 

Befintligt Ny sänkning % 

ÅTG7 Frånluftvärmepump 164,4 123,4 25,0 

Tabell 15 visar vilka parametrar som antagits för värmepumpen: 

 

 Driftpunkt 1 Driftpunkt 2 
Utetemp -20 10 
Kondensoreffekt 25000W 25000W 
Värmefaktor värmesystem 1,5 4 
Värmefaktor tappvarmvatten 1,5 4 
Stopptemperatur -50 

 

Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 110187 kWh. El-förbrukningen ökar med 

31850 kWh. Investeringen antas ha en livslängd på 25 år. Totala energibesparingen då 

nuvärdet räknas fram med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 110187 • 0,62 • 15.62 = 1067,1 kkr 

LCCElökning = 31850 • 1,26 • 15.62 = 626,8 kkr 

LCCEnergibesparing = 440,2 kkr 
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Tabell 16. Resultatet av ÅTG8 
 

Tabell 17. Resultatet av ÅTG9 
 

5.1.8 ÅTG8 FTX-system 

Installation av FTX-system ger en årlig sänkning av energiförbrukningen på 32 kWh/m2 Atemp, 

vilket är 60970 kWh/år totalt för byggnaden. Värmeenergin minskas med 68401 kWh/år, men 

el-förbrukningen ökar med 7431 kWh/år. FTX-systemet antas ha återvinningsverkningsgrad 

på 83 procent. Fläkttrycket antas vara 500 Pa för tilluftsfläkten och 400 Pa för frånluftsfläkten. 

Lägsta temperatur för tilluft antas vara 18ºC och ventilationsvolymen är 3630m3. Tabell 16 

visar resultatet av ÅTG8. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Åtgärd 

Befintligt Ny sänkning % 
ÅTG8 FTX 164,4 132,5 19,4 

 

Investeringen antas ha en livslängd på 30 år. Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram 

med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 68401 • 0,62 • 17.29 = 733,2 kkr 

LCCElökning = 7431 • 1,26 • 17,29 = 161,9 kkr 

LCCEnergibesparing = 571,4 kkr 

De stora fördelarna med ett FTX-system är att inneklimatet blir betydligt bättre samt att 

värmen i frånluften återvinns vilket ger minskade energikostnader. Nackdelarna är att fläktar 

som driver system kräver mer el, att det kan finnas risk för buller från fläktar, att systemet är 

utrymmeskrävande och dyrt samt att underhållsbehovet ökar något [28]. 

 

5.1.9 ÅTG9 Solfångare – Vakuumrör  

Solfångare med vakuumrör för värmning av tappvatten kan sänka energiförbrukningen med 

24,3 kWh/m2 Atemp. Den årliga energibesparingen för värmeenergi blir 47324 kWh. El-

förbrukningen ökar med 932 kWh/år. Tabell 17 visar resultatet av ÅTG9. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Åtgärd 

Befintligt Ny sänkning % 
ÅTG9 Solfångare 164,4 140,1 14,8 
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Tabell 18. Parametrar för solfångaren 
 

 

Tabell 18 visar vilka parametrar som antagits för solfångaren: 

 

Solfångarea 120 m2 Ackumulatorvolym 9 m3 
Absorptionskoefficient 0,76   Lägsta arbetstemperatur 30 ºC 
Förlustkoefficient 1 2,0 W/m2 K Högsta arbetstemperatur 90 ºC 
Förlustkoefficient 2 0,03 W/m2 K Värmeförlust från tank 2 W/K 
Södervinkel 0 grader Eleffekt cirk. pumpar 2 % av solenergi 
Lutning 40 grader       

 

Investeringen antas ha en livslängd på 30 år. Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram 

med nusummefaktorn blir: 

LCCVärmebesparing = 47324 • 0,62 • 17,29 = 507,3 kkr 

LCCElökning = 932 • 1,26 • 17,29 = 20,3 kkr 

LCCEnergibesparing = 487,0 kkr 

 

5.1.10 ÅTG10 Tilläggsisolering vind 

Om vindsbjälklaget tilläggsisoleras med 100 mm lösull så att total isolertjocklek blir 500 mm, 

då sänks den specifika energianvändningen med 0,3 procent (0,5 kWh/m2 Atemp och år). Den 

årliga energibesparingen för värmeenergi blir 999 kWh. El-förbrukningen blir den samma. 

Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. 

 

Totala energibesparingen då nuvärdet räknas fram med nusummefaktorn blir: 

LCCEnergibesparing = 999  • 0,62 • 19,79 = 12,2 kkr 
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Figur 34. Beräknad energibesparing av enskilda åtgärder i flerbostadshuset Sandviksvägen 38 (%).

  

Figur 35. Beräknad energibesparing av enskilda åtgärder i flerbostadshuset Sandviksvägen 38 (kWh/m2 Atemp och år). 

  

5.1.11 Resultatdiagram över enskilda åtgärder 

Resultatet av de enskilda åtgärderna visas i figur 34 och 35. 

 



 

61 

Johan Jansson, Ted Nilsson 

Tabell 19. Resultatet av KOMB1 
 

5.1.12 KOMB1 

Byte av originalfönster + temperatursänkning 1ºC + frånluftsvärmepump 

(ÅTG1c + ÅTG7) 

Om originalfönstren byts ut och temperaturen sänks 1ºC samt att en frånluftspump installeras 

uppnås en minskning av den specifika energianvändningen med 38,0 procent, det motsvara en 

minskning på 62,4 kWh/m2 Atemp och år. Tabell 19 visar resultatet av KOMB1. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Kombination 

Befintligt Ny sänkning % 
KOMB1 ÅTG1c + ÅTG7 164,4 102,0 38,0 

 

Den totala årliga energibesparingen för värmeenergi blir 150750 kWh medan elförbrukningen 

ökar med 31604 kWh. Då de enskilda åtgärderna har olika livslängd har två fall beräknats, en 

med livslängden 25år och en med 40år. 

KOMB1a (25 år) 

LCCVärmebesparing = 150750 • 0,62 • 15,62 = 1459,9 kkr 

LCCElökning = 31604 • 1,26 • 15,62 = 622,0 kkr 

LCCEnergibesparing = 837,9 kkr 

 

KOMB1b (40 år) 

LCCVärmebesparing = 150750 • 0,62 • 19,79 = 1849,7 kkr 

LCCElökning = 31604 • 1,26 • 19,79 = 788,1 kkr 

LCCEnergibesparing = 1061,6 kkr 
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Tabell 20. Resultatet av KOMB2 
 

5.1.13 KOMB2 

Byte av originalfönster + temperatursänkning 1ºC + frånluftsvärmepump + 

nya entré- källar- och garagedörrar (ÅTG1c + ÅTG6 + ÅTG7) 

Om kombination 1 kombineras med nya entré- källar- och garagedörrar uppnås en minskning 

av den specifika energianvändningen med 41,5 procent, det motsvara en minskning på 68,3 

kWh/m2 Atemp och år. Tabell 20 visar resultatet av KOMB2. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Kombination 

Befintligt Ny sänkning % 

KOMB2 
ÅTG1c + ÅTG6 + 

ÅTG7 
164,4 96,1 41,5 

 

Den totala årliga energibesparingen för värmeenergi blir 161803 kWh medan elförbrukningen 

ökar med 31537 kWh. Då de enskilda åtgärderna har olika livslängd har två fall beräknats, en 

med livslängden 25år och en med 40år. 

KOMB2a (25 år) 

LCCVärmebesparing = 161803 • 0,62 • 15,62 = 1567,0 kkr 

LCCElökning = 31537 • 1,26 • 15,62 = 620,7 kkr 

LCCEnergibesparing = 946,3 kkr 

 

KOMB2b (40 år) 

LCCVärmebesparing = 161803 • 0,62 • 19,79 = 1985,3 kkr 

LCCElökning = 31537 • 1,26 • 19,79 = 786,4 kkr 

LCCEnergibesparing = 1198,9 kkr 
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Tabell 21. Resultatet av KOMB3 
 

5.1.14 KOMB3 

Byte av originalfönster + temperatursänkning 1ºC + frånluftsvärmepump + 

nya entré- källar- och garagedörrar + Solfångare (ÅTG1c + ÅTG6 + ÅTG7 + 

ÅTG9) 

Utökas kombination 2 med solfångare som värmer tappvatten och värmepumpen istället 

används till rumsuppvärmning uppnås en minskning av den specifika energianvändningen med 

54,0 procent, det motsvara en minskning på 88,7 kWh/m2 Atemp och år. Tabell 21 visar 

resultatet av KOMB3. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Kombination 

Befintligt Ny sänkning % 

KOMB3 
ÅTG1c + ÅTG6 + 

ÅTG7 + ÅTG9 
164,4 75,7 54,0 

 

Den totala årliga energibesparingen för värmeenergi blir 204034 kWh medan elförbrukningen 

ökar med 34725 kWh. Då de enskilda åtgärderna har olika livslängd har två fall beräknats, en 

med livslängden 25år och en med 40år. 

KOMB3a (25 år) 

LCCVärmebesparing = 204034 • 0,62 • 15,62 = 1975,9 kkr 

LCCElökning = 34725 • 1,26 • 15,62 = 683,4 kkr 

LCCEnergibesparing = 1292,5 kkr 

 

KOMB3b (40 år) 

LCCVärmebesparing = 204034 • 0,62 • 19,79 = 2503,5 kkr 

LCCElökning = 34725 • 1,26 • 19,79 = 865,9 kkr 

LCCEnergibesparing = 1637,6 kkr 
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Tabell 22. Resultatet av KOMB4 
 

5.1.15 KOMB4 

Byte av originalfönster + temperatursänkning 1ºC + FTX-system (ÅTG1c + 

ÅTG8) 

Om originalfönster byts ut och temperaturen sänks 1ºC samt att ett FTX-system installeras, 

uppnås en minskning av den specifika energianvändningen med 30,5 procent, det motsvara en 

minskning på 50,1 kWh/m2 Atemp och år. Tabell 22 visar resultatet av KOMB4. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Kombination 

Befintligt Ny sänkning % 
KOMB4 ÅTG1c + ÅTG8 164,4 114,3 30,5 

 

Den totala årliga energibesparingen för värmeenergi blir 102779 kWh medan elförbrukningen 

ökar med 7200 kWh. Då de enskilda åtgärderna har olika livslängd har två fall beräknats, en 

med livslängden 30år och en med 40år. 

KOMB4a (30 år) 

LCCVärmebesparing = 102779 • 0,62 • 17,29 = 1101,8 kkr 

LCCElökning = 7200 • 1,26 • 17,29 = 156,9 kkr 

LCCEnergibesparing = 944,9 kkr 
 

KOMB4b (40 år) 

LCCVärmebesparing = 102779 • 0,62 • 19,79 = 1261,1 kkr 

LCCElökning = 7200 • 1,26 • 19,79 = 179,5 kkr 

LCCEnergibesparing = 1081,5 kkr 
 

Om kombination 4. utökas med nya entré- källar- och garagedörrar så skulle 

energiförbrukningen minska med 31,7 procent. Byggnadens specifika energianvändning skulle 

hamna på 112,4 kWh/m2 Atemp och år. 
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Tabell 23. Resultatet av KOMB5 
 

5.1.16 KOMB5 

Byte av originalfönster + temperatursänkning 1ºC + FTX-system + nya 

entré- källar- och garagedörrar + Solfångare (ÅTG1c + ÅTG6 + ÅTG8 + 

ÅTG9) 

Om kombination 4 kombineras med nya entré- källar- och garagedörrar samt solfångare som 

värmer tappvattenuppnås en minskning av den specifika energianvändningen med 46,4 

procent, det motsvarar en minskning på 76,4 kWh/m2 Atemp och år. Tabell 23 visar resultatet av 

KOMB5. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Kombination 

Befintligt Ny sänkning % 

KOMB5 
ÅTG1c + ÅTG6 
ÅTG8 + ÅTG9 

164,4 88,1 46,4 

 

Den totala årliga energibesparingen för värmeenergi blir 153825 kWh medan elförbrukningen 

ökar med 8127 kWh. Då de enskilda åtgärderna har olika livslängd har två fall beräknats, en 

med livslängden 30år och en med 40år. 

KOMB5a (30 år) 

LCCVärmebesparing = 153825 • 0,62 • 17,29 = 1649,0 kkr 

LCCElökning = 8127 • 1,26 • 17,29 = 177,0 kkr 

LCCEnergibesparing = 1471,9 kkr 

 

KOMB5b (40 år) 

LCCVärmebesparing = 153825 • 0,62 • 19,79 = 1887,4 kkr 

LCCElökning = 8127 • 1,26 • 19,79 = 202,6 kkr 

LCCEnergibesparing = 1684,8 kkr 
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Tabell 24. Resultatet av KOMB6 
 

5.1.17 KOMB6 

Byte av alla fönster + temperatursänkning 1ºC + FTX-system + nya entré- 

källar- och garagedörrar + Solfångare + Tilläggsisolering av ytterväggar 

(ÅTG2c + ÅTG4b + ÅTG6 + ÅTG8 + ÅTG9) 

Det går att uppnå stora energibesparingar genom att kombinera flertalet åtgärder. I detta 

exempel byts alla fönster, fönster- entré- källar- och garagedörrar. Ytterväggarna tilläggsisoleras 

med 200 mm stenull. FTX-system och solfångare installeras och temperaturen sänks med 1ºC i 

lägenheterna. Den specifika energianvändningen sänks med 61,4 procent vilket motsvarar en 

sänkning på 100,9 kWh/m2 Atemp och år. Byggnaden hamnar på en förbrukning på 63,5 

kWh/m2 Atemp och år, vilket är snudd på ett lågenergihus då den specifika energiförbrukningen 

är långt under gällande krav [20]. Tabell 24 visar resultatet av KOMB6. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Kombination 

Befintligt Ny sänkning % 

KOMB6 
ÅTG2c + ÅTG4b  

ÅTG6 ÅTG8 + 
ÅTG9 

164,4 63,5 61,4 

 

Den totala årliga energibesparingen för värmeenergi blir 200376 kWh medan elförbrukningen 

ökar med 7827 kWh. Då de enskilda åtgärderna har olika livslängd har två fall beräknats, en 

med livslängden 30år och en med 40år. 

KOMB6a (30 år) 

LCCVärmebesparing = 200376 • 0,62 • 17,29 = 2148,0 kkr 

LCCElökning = 7827 • 1,26 • 17,29 = 170,5 kkr 

LCCEnergibesparing = 1977,5 kkr 

 

KOMB6b (40 år) 

LCCVärmebesparing = 200376 • 0,62 • 19,79 = 2458,6 kkr 

LCCElökning = 7827 • 1,26 • 19,79 = 195,2 kkr 

LCCEnergibesparing = 2263,4 kkr 
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Tabell 25. Resultatet av KOMB7 
 

5.1.18 KOMB7 

FTX-system + Solfångare (ÅTG8 + ÅTG9) 

Kombinationen FTX-system och solfångare ger en sänkning av byggnadens energiförbrukning 

med 34,2 procent, det motsvarar en minskning av den specifika energianvändningen med 56,3 

kWh/m2 Atemp och år. Tabell 25 visar resultatet av KOMB7. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Kombination 

Befintligt Ny sänkning % 
KOMB7 ÅTG8 + ÅTG9 164,4 108,1 34,2 

 

Den totala årliga energibesparingen för värmeenergi blir 115728 kWh medan elförbrukningen 

ökar med 8362 kWh. Investeringen antas ha en livslängd på 30 år. 

KOMB7 

LCCVärmebesparing = 115728 • 0,62 • 17,29 = 1240,6 kkr 

LCCElökning = 8362 • 1,26 • 17,29 = 182,2 kkr 

LCCEnergibesparing = 1058,4 kkr 
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Tabell 26. Resultatet av KOMB8 
 

5.1.19 KOMB8 

Byte av alla fönster + temperatursänkning 1ºC + nya entré- källar- och 

garagedörrar + tilläggsisolering balkongutfackningsvägg (ÅTG2c + ÅTG3 + 

ÅTG6) 

De delar i klimatskalet som har dåligt U-värde är fönster, dörrar och 

balkongutfackningsväggen. Om dessa skulle åtgärdas så att alla fönster och dörrar byts ut, 

balkongutfackningsväggen tilläggsisoleras samt att temperaturen i lägenheterna sänks 1ºC, 

skulle energianvändningen minska med 16,9 procent (27,8 kWh/m2 Atemp och år). Tabell 26 

visar resultatet av KOMB8. 

 

Specifik energianvändning 
[kWh/(m²,år)] Kombination 

Befintligt Ny sänkning % 

KOMB8 
ÅTG2c + ÅTG3 + 

ÅTG6 
164,4 136,6 16,9 

 

Den totala årliga energibesparingen för värmeenergi blir 52706 kWh och elförbrukningen 

minskar med 320 kWh. Investeringen antas ha en livslängd på 40 år. 

KOMB8 

LCCVärmebesparing = 52706 • 0,62 • 19,79 = 646,7 kkr 

LCCElbesparing = 320 • 1,26 • 19,79 = 8,0 kkr 

LCCEnergibesparing = 654,7 kkr 
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Figur 37. Beräknad energibesparing av kombinerade åtgärder i flerbostadshuset Sandviksvägen 38 (kWh/m2 Atemp och år).

  

Figur 36. Beräknad energibesparing av kombinerade åtgärder i flerbostadshuset Sandviksvägen 38 (%). 

  

5.1.20 Resultatdiagram över kombinerade åtgärder 

Resultatet av de kombinerade åtgärderna visas i figur 36 och 37. 
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6. Analys 

Litteratur på området [31, 32] konstaterar att en utvändig tilläggsisolering på 250 mm kan 

resultera i en minskning av energianvändningen på 15- 30 kWh/m2 Atemp. Rapportens 

beräkningsmodell av Sandviksvägen 38 tilläggsisolerades med två alternativ. Det första innebar 

en tilläggsisolering på 100 mm stenull, resultatet blev en minskning av byggnadens 

energianvändning på 16,5 kWh/m2 Atemp. Det andra alternativet innebar en tilläggsisolering på 

200 mm, resultatet blev en minskning av byggnadens energianvändning på 19,8 kWh/m2 Atemp. 

Det beräknade resultat stämmer därmed med litteraturen.  

Resultatet av fönsterbytet stämmer någorlunda överens med litteratur på området. 

Energibesparingen av fönsterbyte enligt denna studie blev dock något sämre, byggnadens 

specifika energiförbrukning minskade med knappt 28 kWh/m2 Atemp jämfört med en besparing 

på 30 kWh/m2 Atemp enligt tidigare rapporterade resultat [31]. Det bör även nämnas att de 

ingående komponenterna inte är identiska, beräkningsmodellens fönster med ett U-värde på 

2,9 respektive 1,9 W/m2K byttes ut mot fönster med ett U-värde på 0,9 W/m2K. Detta borde 

ha givit ett bättre resultat än tidigare rapporter, där fönster med ett U-värde på 3,0 W/m2K 

byttes ut mot fönster med ett U-värde på 1,0 W/m2K. Fönsterbytet i studien av Sandviksvägen 

38 innebar även en temperatursänkning i lägenheterna med en grad Celsius, vilket påverkar 

energiförbrukningen. Temperatursänkningen är beroende av den operativa temperaturen i 

enskilda lägenheter, och blir i modelleringen därför endast en uppskattning. 

Enligt kampanjen Renovera energismart [4] kan en byggnads energianvändning minskas med 32 

kWh/m2 Atemp vid investering av FTX-system. Detta resultat stämmer precis med 

modelleringen av Sandviksvägen 38.  

Enligt VVS Företagen [32] kan en installerad frånluftsvärmepump minska den köpta 

värmeenergin med runt 55 kWh/m2 Atemp, dock ökar fastighetselen med runt 20 kWh/m2 

Atemp. Det sammanlagda energiresultatet, 35 kWh/m2 Atemp, är något lägre än resultatet från 

modellen av Sandviksvägen 38, som gav en minskning på 41 kWh/m2 Atemp. 
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VVS Företagen påvisar att solfångare kan minska köpt energi för varmvatten med 10 - 15 

kWh/m2 Atemp[32]. Modellen av Sandviksvägen 38 resulterade i en minskning med drygt 24 

kWh/m2 Atemp, vilket är betydligt högre än litteraturstudiens resultat.  

Kampanjen Renovera energismart [4] hävdar att det är fullt möjligt att minska energianvändningen 

i en byggnad från miljonprogrammet med 50 procent, ovanstående investeringar visar att detta 

även kan bli resultatet för Sandviksvägen 38. En åtgärdskombination (KOMB5) visar ett 

resultat på strax under 50 procent minskning av energiförbrukningen, en kombination 

(KOMB3) visar ett resultat på strax över 50 procent, en annan (KOMB6) visar att en 

minskning på strax över 60 procent av byggnadens specifika energianvändning är möjlig att 

uppnå. 
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7. Diskussion 

Idag har byggnaden en specifik energiförbrukning på 164,4 kWh/m2 Atemp och år, vilket är 

relativt bra i jämförelse med normalhuset från samma tid som har en förbrukning på ca 190 

kWh/m2 Atemp och år [32]. Anledningen till den lägre förbrukningen för Sandviksvägen 38 är 

att energibesparande åtgärder redan har utförts. Bland annat har vinden tilläggsisolerats med 

250 mm mineralull samt att fönster och fönsterdörrar vid balkongerna är utbytta. Om dessa 

åtgärder inte hade utförts skulle byggnaden ha haft en specifik energiförbrukning på 174,8 

kWh/m2 Atemp och år, enligt beräkning i VIP-Energy. En beräkning med dessa förutsättningar 

skulle leda till en betydligt större energibesparing. Exempelvis skulle ett byte av alla original 

fönster mot energifönster och tilläggsisolering av vinden med 250 mm mineralull samt en 

inomhustemperatursänkning med 1ºC leda till en minskning av byggnadens specifika 

energiförbrukning med 21,9 procent (38,2 kWh/m2 Atemp och år). 

Resultatet visar att FTX-system och frånluftsvärmepump är åtgärder som ger en stor 

minskning av byggnadens totala energiförbrukning. Energibesparingen av båda dessa altarnativ 

är eventuellt för högt kalkylerad då energiutvinning av frånluft från kök i verkligheten är svår 

att genomföra. Detta beror på allt fett som finns i frånluften vid matlagning. 

Frånluftsvärmepump och FTX-system innebär en ökad användning av elenergi. Båda systemen 

är i utveckling och fokus ligger på att öka verkningsgraden på värmeåtervinning. Ofta väljs ett 

system med så stor verkningsgrad som möjligt, men då elenergin är dubbelt så dyr som 

värmeenergin för fjärrvärme borde fokus även ligga på att välja ett elenergisnålt system. Om 

frånluftsvärmepumpens elförbrukning i vårt beräkningsexempel skulle halveras så skulle en 

energibesparing endast för den åtgärden uppnå ca 30 procent. Den totala energibesparingen i 

kronor, sedd ur en livscykel skulle nästan bli dubbelt så stor. En stor fördel för 

fastighetsägaren vid installation av ett FTX-system är att högre hyressättning kan tillämpas då 

denna investering även förbättrar inneklimatet i lägenheterna. Detta kan göra att ett FTX-

system väljs framför en frånluftsvärmepump, trots FTX-systemets något lägre energibesparing. 

Den del i klimatskalet som har bland det sämsta U-värdet och som står för stora 

transmissionsförluster är fönstren. Vi har i beräkningarna antagit att originalfönster har ett U-

värde på 2,9 W/m2K. Detta tror vi är ett lågt räknat värde då fönster från rekordårstiden ofta 

har ett sämre U-värde. Det är inte omöjligt att fönstren har ett U-värde mellan 3-4 W/m2K. 
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Fönstren är dessutom den byggnadsdel som står för stora luftläckage. I våra beräkningar har vi 

förenklat angett samma lufttäthet för hela klimatskalet då inga separata värden för de olika 

delarna finns uppmätta. Med stor sannolikhet har fönstren sämre lufttäthet än väggarna. Om vi 

i energiberäkningarna hade utgått från dessa två antagande och sedan bytt ut fönstren mot 

lufttäta energifönster så skulle resultatet för energibesparingen uppskattningsvis bli ett par 

procent bättre.  

Begreppet specifik energianvändning kan ge en något missvisande bild av en byggnads faktiska 

energiförbrukning då den specifika energianvändningen är så beroende av Atemp. Om en 

byggnad har väldigt stora förrådsytor som fastighetsägaren anser behöver vara uppvärmda till 

mer än tio grader Celsius, innebär detta en stor Atemp.Om däremot förrådsutrymmena i samma 

byggnad inte skulle behöva vara uppvärmda till mer än tio grader Celsius skulle byggnaden få 

en mindre Atemp och därigenom få en högre specifik energianvändning, trots en eventuellt 

betydligt lägre faktisk energianvändning. Om tvättstugan i källaren skulle flyttas ut på gården 

skulle temperaturen i källaren kunna minskas ytterligare. Detta skulle dock kunna öka 

byggnadens specifika energianvändning, trots minskad uppvärmnings- och driftsenergi för 

byggnaden. I källardelen finns även varmgarage, att omforma dessa till kallgarage skulle 

förmodligen minska byggnadens uppvärmningskostnader då garagen både är dåligt isolerade 

och luftläckaget sannolikt är väldigt stort. 

Byggnaden avger runt 115 MWh energi per år i spillvatten, någon metod för att återvinna 

energin i spillvattnet har inte undersökts i denna rapport. Denna siffra kan jämföras med 

avgiven energi från ventilationsluften som idag är runt 117 MWh per år, men där en 

installation av en frånluftsvärmepump skulle kunna resultera i en energibesparing på knappt 80 

MWh/år. I spillvattnet från byggnaden finns det med andra ord stor potential för att kunna 

återvinna energi. 

Genom att informera hyresgästerna i hur deras vanor och beteende påverkar byggnadens 

energiförbrukning och genom att installera individuell mätning av tappvattenförbrukning 

skulle förmodligen byggnadens totala energianvändning minska.  

Energiåtgärder bör inte ses som ett sätt att tjäna pengar utan ett sätt att inte öka sina 

kostnader, på köpet fås en minskad belastning på miljön. Hyresgästernas miljömedvetenhet har 

hela tiden ökat vilket också ställer högre krav på fastighetsföretagens miljösatsningar. Detta 
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kan uppnås genom energieffektiviseringar som då ökar företagets goodwill. Det är viktigt att se 

helheten av flera åtgärder och tänka långsiktigt, de lönsamma åtgärderna kan faktiskt finansiera 

de mindre lönsamma och därigenom kan en byggnad bli betydligt mer energieffektiv. Ett 

exempel på en sådan åtgärd är fönster som måste bytas då den tekniska livslängden har 

uppnått sitt slut. Energibesparingen som uppnås genom energisnålare fönster kan ses som en 

bonus som kan användas för mer kostsamma åtgärder. Detta då kostnaden för fönsterbyte 

ändå uppstår. Detta resonemang ger minskad miljöpåverkan och kan samtidigt även ge mer 

långsiktiga ekonomiska vinster. 
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8. Slutsatser 

Installation av frånluftsvärmepump och FTX-system är de åtgärder som ger störst 

energibesparing, 25- respektive 19,4 procents minskning. Byte av samtliga fönster till energiglas 

med U-värdet 0,9 W/m2K i kombination med 1ºC sänkning av temperaturen i lägenheterna 

ger också en stor sänkning av energianvändningen (16,9 procent). Denna åtgärd kanske inte är 

aktuell då fönster vid balkonger är utbytta år 2002. Byts bara originalfönstren ut till energiglas 

(U-värde 0,9) i kombination med 1ºC sänkning av temperaturen uppnås en minskning på 13 

procent vilket är bra. Antagligen kommer dessa 13 procent öka ytterligare några procent då 

beräkningen bygger på ett antagande på säkra sidan. Originalfönster har antagligen ett sämre 

U-värde och sämre lufttäthet än vad som antagits. 

Utvändig tilläggsisolering ger också en stor energibesparing men är samtidigt en dyr åtgärd 

som troligen inte blir aktuell då tegelfasaden fortfarande är i bra skick. Åtgärden ger 10- 

respektive 12 procents minskning beroende på val av isolerings tjocklek. Om en sänkning på 

50 procent av byggnadens energianvändning ska uppnås kan denna åtgärd ändå bli aktuell. 

Invändig tilläggsisolering gav ett blygsamt resultat, 4,3 procents energibesparing. Denna 

tilläggsisolering är dock tunn, 45 mm för att inte minska för mycket på boytan i lägenheterna. 

Installation av solfångare gör att energin för varmvattenförbrukning minskar och en total 

energibesparing på 14,8 procent uppnås. Då priset på solfångare antagligen kommer att minska 

och energipriset i framtiden ökar så kan detta bli en lönsam åtgärd. Dessutom görs en insats 

för miljön, då detta är det mest miljövänliga alternativet för att producera energi. En 

investering i utvinning av solenergi skulle även kunna användas i reklamsyfte för att lyfta 

företagets miljöprofil. Detta kan motivera en förhållandevis dyr investering. 

Resultatet av beräkningarna med kombinerade åtgärder visar att det finns stor potential att 

uppnå 50 procents minskning av energianvändningen i byggnaden. För att uppnå en 

minskning av byggnadens specifika energianvändning med 20 procent finns det två alternativ:  

Byts byggnadens alla tvåglasfönster ut mot nya, en åtgärd som förmodligen ändå är aktuell 

med tanke på dessa fönsters ålder, att inomhustemperaturen sänks med en grad Celsius och 

energin i frånluften återvinns med hjälp av frånluftsvärmepump resulterar detta i en sänkning 

av byggnadens specifika energianvändning med 38 procent (KOMB1). 
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Ett annat bra alternativ är att byta byggnadens alla tvåglasfönster, sänka inomhustemperaturen 

med en grad Celsius och ersätta byggnadens befintliga frånluftsventilation med ett FTX-system 

(KOMB4). Denna kombination reducerar byggnadens specifika energianvändning med drygt 

30 procent, men till skillnad från KOMB1 ger detta alternativ ett mervärde i form av goda 

möjligheter till ett förbättrat inomhusklimat. 

För att uppnå en halvering av byggnadens specifika energianvändning föreslås KOMB3 som 

innebär byte av byggnadens tvåglasfönster, byte av entré-, källar- och garagedörrar, installation 

av solfångare och frånluftsvärmepump samt en inomhustemperatursänkning med en grad 

Celsius. En investering i form av denna kombination beräknas sänka byggnadens specifika 

energianvändning med 54 procent.  
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