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I 

 

Sammanfattning  
 

Syftet med denna rapport är att ta fram ett kostnadseffektivt sätt att energieffektivisera 

en äldre byggnad i Gävle utifrån Gävle kommuns restriktioner avseende fysisk och 

estetisk ändring. Detta då miljöproblemen på senare tid har blivit ett stort hot mot vår 

värld och det arbetas dagligen med att stoppa dessa och den växthuseffekt som dessa 

problem bidrar till. Bostadssektorn står för nästan en tredjedel av all energianvändning, 

vilket är en stor del av växthusutsläppen. För att minska energianvändningen och 

därmed bidra till att dämpa växthuseffekten går det att energieffektivisera byggnader. 

 

I den här fallstudien har litteraturstudier, besiktningar, mätningar, undersökningar, 

beräkningar och simuleringar gjorts för att få fram ett resultat. Byggnadens historia har 

även undersökts och detaljplanen för Gävle stad är granskad för att kontrollera om det 

finns begränsningar avseende fysisk eller estetisk ändring på grund av speciella 

bevarandekrav. Det finns dock inga begränsningar enligt detaljplanen eller kommunens 

bevarandekrav, så därför har Boverkets Byggregler med varsamhetskravet följts under 

framtagandet av resultatet. 

 

Den åtgärd som är mest kostnadseffektiv och mest energieffektiv i denna fallstudie är 

att kombinera tre sätt; att tilläggsisolera ytterväggarna invändigt, att tilläggsisolera 

vindsbjälklaget samt att byta de befintliga ytterdörrarna till nya dörrar som både är 

tätare och har bättre U-värden. 

 

  



 

II 

 

Abstract 
 

The purpose of this report is to propose a cost-effective way of improving energy 

efficiency in an old building in Gävle based on Gävle municipality's restrictions on 

physical and aesthetic changes. This is due to the fact that environmental problems in 

recent times have become a major threat to our world, and there are daily efforts aiming 

at curbing these and the greenhouse effect they contribute to. The housing sector stands 

for almost a third of all energy consumption, which is a large part of greenhouse gas 

emissions. To reduce energy consumption and thereby help to mitigate the greenhouse 

effect, energy efficiency can be improved in buildings. 

 

In this case study, literature reviews, inspections, surveys, studies, calculations and 

simulations have been executed in order to reach a result. The history of the building 

has also been investigated and the zoning of Gävle city has been studied to determine 

whether or not there exists restrictions regarding physical or aesthetic alterations due to 

special preservation requirements. However, since no restrictions existed according to 

the zoning or the preservation requirements of the municipality, the building regulations 

of the National Board of Housing, Building and Planning with the caution requirement 

have been followed carefully during the development of the study. 

 

The most cost effective and energy effective measure to take in this case study is to 

combine three types; to provide additional insulation to the inside of the exterior walls, 

to provide additional insulation to the attic as well as to replace the external doors with 

new doors that are both tighter and have better U-values. 
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Förord 
Den här fallstudien är ett examensarbete som har utförts i Gävle och består av 15 

högskolepoäng, vilket är den sista delen inom Byggnadsingenjörsprogrammet på 180 

högskolepoäng vid Högskolan i Gävle. Detta examensarbete har varit ett roligt avslut på 

vår treåriga utbildning och vi har fått värdefulla kunskaper inom energieffektivisering 

som vi kan ta med oss ut i arbetslivet. Byggnaden som arbetet fokuserat på finns längs 

Andra Magasinsgatan på Alderholmen. Trots att vi har fått göra många antaganden har 

vi kommit fram till ett resultat som vi tror på. 

 

Vi vill till sist tacka vår handledare Jan Akander för det stöd och hjälp vi fått under 

arbetets gång. Tack till Karl-Axel Mattsson på Mattssons Energi och Klimatkontroll AB 

som gett oss information om byggnaden och som varit behjälplig närhelst vi haft frågor. 

Tack även till Fredrik Lövqvist på Magasinsfastigheter i Gävle AB som har bidragit 

med information om byggnaden och varit behjälplig vid platsbesök. 

 

28 maj 2016 i Gävle 

 

 

    

__________________   ________________________ 

Sofia Olsson     Ingela Karlsson 
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1. Inledning 
I denna fallstudie är syftet att hitta en metod för att energieffektivisera en byggnad på 

Andra Magasinsgatan i Gävle. En metod som är kostnadseffektiv samtidigt som 

välbefinnandet inte prioriteras bort. Att både energieffektivisera en byggnad och behålla 

välbefinnandet är enligt Ornetzeder, Wicher, och Suschek-Berger, (2016) fullt möjligt. 

För att hitta en metod för denna byggnad har studien utförts med en kombination av 

mätdata och modellering, vilket Coakley, Raftery och Keane (2014) menar ger mer 

exakta och tillförlitliga resultat. 

 

1.1. Bakgrund 
Berardi (2013) skriver att bostadssektorn står för en tredjedel av den totala 

energianvändningen och att dagens samhälle använder allt mer energi. Energin från 

bostäder är en stor del av växthusutsläppen som finns idag. Genom att minska 

energianvändningen inom bostadssektorn, till exempel för belysning och uppvärmning, 

bidrar det till att minska växthusutsläppen (Boverket, 2012). 

 

SMHI (2015a) beskriver att miljöproblemen är en fortlöpande diskussion och bland det 

största hotet mot vår värld. Det arbetas hela tiden med att minska utsläppen för att 

försöka dämpa klimatförändringarna och växthuseffekten. SMHI (2015a) menar att ju 

snabbare arbetet påbörjas, desto mindre kommer miljöproblemen att bli. Allt eftersom 

klimatet förändras kommer kalfjällen krympa, vegetationsperioden förlängas, 

klimatzonerna förflyttas och det kommer även ge effekter på vattenmiljön (SMHI, 

2015b). 

 

För att minska miljöproblemen har Sverige satt upp 16 miljömål. Dessa miljömål ger en 

struktur till arbetet inom miljöfrågor som Sverige driver både nationellt och 

internationellt (Regeringen, u.å.). De 16 miljömålen är bland annat frisk luft, giftfri 

miljö, skyddande ozonskikt, levande sjöar och vattendrag, levande skogar och god 

bebyggd miljö. Just god bebyggd miljö rör byggbranschen i hög grad. Miljömålet 

innebär att den bebyggda miljön ska erbjuda goda livsmiljöer, fylla samhällets och 

människors behov samt bidra till hållbar utveckling. För att detta ska fungera måste t.ex. 

påverkan från trafikbuller minskas och kulturvärdena bevaras. Även hur byggnader 

uppförs och utformas samt hur de renoveras och förvaltas har stor betydelse (Miljömål, 

2016). 

 

Genom att utföra en energieffektivisering av sin byggnad minskas energianvändningen 

och med det påverkan på miljön, då utsläpp av flera ämnen minskas. En 

energieffektivisering kan göras genom att tilläggsisolera klimatskalet och/eller byta ut 

befintliga maskiner mot mer energisnåla varianter. Att energieffektivisera sin byggnad 

bidrar till att miljömålen ska kunna uppfyllas (Naturvårdsverket, 2016). 
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Boverket ställer ett övergripande energikrav i byggreglerna. Detta krav innebär att 

byggnaden har en gräns på hur många kilowattimmar den får använda per kvadratmeter 

uppvärmt golv och år. Kravet är olika beroende på var i Sverige byggnaden står och om 

den värms upp med el eller inte, samt om det är en bostadsbyggnad eller en 

lokalbyggnad. I kravet ingår endast den energi som används för uppvärmning, 

nedkylning, fastighetsel och tappvarmvatten. Verksamhetsenergi och hushållsenergi 

räknas inte in i kravet för den specifika energianvändningen (Boverket, 2015). För 

byggnaden i denna fallstudie är kravet på den specifika energianvändningen 90 kWh/m2 

år då det är en lokalbyggnad som ligger i klimatzon 2 och värms upp utan elvärme (BFS 

2015:3). 

 

Alderholmen i Gävle, där byggnaden ligger, är ett gammalt hamnområde som har börjat 

göras om till en attraktiv stadsdel med flertalet bostäder. Enligt Gävles översiktsplan för 

2025 planeras mellan 100-800 nya bostäder, en park, handel, kontor och skola på 

holmen. I dagsläget finns många företag i de före detta magasinsbyggnaderna på 

Alderholmen men även en hel del nybyggda bostadsrättslägenheter i ett nytt område 

kallat Gävle strand, direkt vid havet. 

 

Byggnaden förefaller vara äldre och omgiven av byggnader från sekelskiftet. Den är en 

trevångingsbyggnad uppfört i stenmaterial med putsad fasad, se Figur 1. Tidigare har 

det stått en gammal magasinsbyggnad på samma plats. Idag finns där kontorslokaler och 

ett tvätteri. 

 

 
Figur 1 Byggnaden utifrån. Foto: Google Maps 

 

1.2. Syfte och mål 
Denna studie är en fallstudie som kan bidra med kunskap om hur en 

energieffektivisering av en äldre byggnad i Gävle kan utföras. Frågeställningen lyder: 

Hur kan en äldre byggnad på Andra Magasinsgatan i Gävle ändras för att uppnå en 

kostnadseffektiv energieffektivisering inom ramen för vad Gävle kommun tillåter?  
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Syftet med denna studie är dels att hitta ett kostnadseffektivt sätt att utföra 

energieffektivisering samt ta reda på Gävle kommuns restriktioner angående fysisk och 

estetisk ändring av byggnaden Alderholmen 21:1. Detta då området byggnaden står i är 

ett äldre hamnområde med anor från 1700-talet.  

 

 

1.3. Byggnadsbeskrivning 

1.3.1. Arkitektur 

Byggnaden på Andra Magasinsgatan 10 är tre våningar hög. Byggnadens fasad är från 

första våningen upp till taket putsad i en roströd färg medan sockeln är uppdragen till 

andra våningen och är betonggrå. Fasaden är avskalad och inte utsmyckad på något sätt. 

Taket är ett sadeltak täckt med grå plåt. Takfoten är lite sirligt utsmyckad. Hängrännor 

och stuprör är också gråfärgade. Detta kan ses i Figur 2. 

 

 
Figur 2 Två av byggnadens fasader. Foto: Ingela Karlsson 

 

Interiören är inte utmärkande för byggnaden på något sätt. Insidan av ytterväggarna är 

putsade och vitmålade och innerväggarna är målade vita eller i Samhalls färger som 

finns i deras logga (http://samhall.se/). Innerdörrarna är vita och släta och golven är 

varierande stenplattor, parkettgolv och plastmattor. I dagsläget används byggnaden som 

kontor och tvätteri. 

 

1.3.2. Konstruktion 

Byggnaden är uppförd i lättklinkerbetongblock och grundläggningen är pålad. 

Bjälklagen består av betong och takstolarna är av trä. Byggnadens fasad är putsad och 

taket är av plåt. Det framkommer efter undersökningar att byggnaden är uppförd i 

början av 1980-talet och byggnadssättet skiljer sig inte nämnvärt från hur det byggs 

idag. Exempel kan ses i sektionsritningen, Figur 3. 
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Figur 3 Sektionsritning. 

 

1.3.3. Bevarandekrav 

När det gäller den befintliga byggnaden finns det inga bevarandekrav i dag. Det hade 

förmodligen varit annorlunda om träbyggnaden, som stod på samma plats innan denna, 

inte hade brunnit ner. Då hade det antagligen funnits krav på bevarande av vissa delar 

eftersom hela längan var i trä och byggdes likadana. I översiktsplanen över Gävle 

kommun 2025 finns inga uppgifter om några bevarandekrav på denna byggnad. I 

dagsläget går det att tänka sig att det är mer ett helhetsintryck av området som inte ska 

förstöras. Det är fina, gamla tegelbyggnader runt om denna byggnad och därmed ska 

den kanske inte förändras alltför mycket. 

 

1.3.4. Ventilation och uppvärmning 

I byggnaden används i dagsläget ett FTX-ventilationssystem, vilket innebär att det är 

värmeåtervinning i ventilationssystemet. Detta bidrar till att den kalla uteluften värms 

upp av den varma frånluften innan den går vidare in i byggnadens alla rum. Byggnaden 

värms upp med fjärrvärme, vilket är vanligt i Gävle där fjärrvärme är ett av de 

miljövänligare alternativen. Enligt Gävle Energi (u.å.) är deras fjärrvärmenät ett av de 

miljövänligaste i Sverige. Detta beror mycket på samarbetet med BillerudKorsnäs 

pappersbruk, där Gävle Energi tar emot spillvärmen och skickar ut detta i deras nät. En 

mer exakt bild på hur fördelningen av var värmen kommer ifrån kan ses i Figur 4. 
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Svensk Fjärrvärme (u.å.) skriver att verkningsgraden är 90-93 % på kraftvärme jämfört 

med 30-50 % på andra uppvärmningssätt. 

 

 
Figur 4 Produktionsmix från Gävle Energi. Där EO5 och EO1 är fossila eldningsoljor av olika kvaliteter. Bild: 

http://www.gavleenergi.se/Fjarrvarme/Om-fjarrvarme/Miljovarden/ 
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2. Förundersökning 
I denna fallstudie har litteraturstudie, besiktning, undersökning på byggnadens historia, 

beräkningar av U-värden och kostnader utförts. Även en energisimulering gjordes för att 

utreda vilka punkter som kan förbättras.  

 

För att utreda hur byggnadens specifika energianvändning kan sänkas har en del 

undersökningar, mätningar och beräkningar utförts. Till exempel besiktning av 

byggnaden, undersökning av byggnadens historia, energisimulering i BV2 och 

COMSOL samt kostnadsberäkningar. Enligt Raftery, Keane och O’Donnell (2011) kan 

olika insamlingsmetoder listas i en prioriteringslista. De har ett exempel i artikeln 

Calibrating whole building energy models: An evidence-based methodology som har 

använts som grund i denna studie: 1. Insamlingar i form av timvisa årsmätningar. 2. 

Korttidsmätningar. 3. Observationer på plats. 4. Intervjuer av personal. 5. 

Driftdokument. 6. Bygghandlingar. 7. Värden från prestanda undersökningar. 8. 

Standarder, specifikationer och riktlinjer. 9. Information från tidiga projekteringsskedet. 

 

Arbetet har inletts med en förundersökning som gett indata till energiberäkningar för att 

kunna bedöma om energibesparingen inom viss tid täcker åtgärdens 

investeringskostnad. Energibesparingen utgörs av beräkningar med ett 

energisimuleringsprogram, BV2, där en modell av byggnaden skapas. När all 

information som krävs för att bygga modellen är insamlad, valideras den mot 

energideklarationen. Efter att undersökningen validerats bör ändringarnas resultat bli 

pålitliga. All kostnadsuppskattning är gjord med Wikells Sektionsdata 

(http://wikells.se/). 

 

2.1. Litteraturstudie 
En litteraturstudie är en viktig del i en fallstudie. Att samla information utifrån andras 

arbeten inom samma område samt söka grundläggande kunskap ger fallstudiens 

författare en stabil kunskapsgrund att stå på. I denna fallstudie bestod litteraturstudien 

till stor del av vetenskapliga artiklar och rapporter som handlade om byggnaders 

energieffektivisering. De vetenskapliga artiklarna som används i denna studie söktes 

från databasen ScienceDirect. Sökorden som användes var ”energy efficiency” och 

”buildings”, var och en för sig samt kombinerade. Artiklarnas relevans bestämdes 

genom att läsa rubrik och sammanfattning.  

 

2.2. Besiktning 
För att få en bra grund inför energieffektivisering är besiktning av byggnaden en bra 

start. Här tittas det efter eventuella skador och ombyggnationer som inte framkommer 

av ritningar. Konstruktionstypen, materialsammansättning och skikttjocklekar 

undersöks samt att ritningarna kontrolleras. Även antalet lampor, tappställen, radiatorer 

och antalet personer som vistas i byggnaden räknas och det undersöks vilka tider de 

vistas där.  
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Temperaturloggrar placerades ut i byggnaden sex veckor innan arbetet startade, för att 

få så lång mätperiod som möjligt.  

 

Under första platsbesöket utfördes uppmätning av fönster och dörrar samt fastighetens 

yttermått med hjälp av lasermätare av märket Bosch. Denna information används senare 

till bland annat beräkningar och simuleringar. Därefter kontrollerades materialen i 

väggarna genom öppna ventilationshål eller skador i väggen, samt genom att knacka på 

väggytor. Det räknades antal lampor och lysrör samt kontrollerade deras effekt. 

Maskinerna i byggnaden, bland annat diskmaskin, kylskåp, torktumlare och tvättmaskin 

räknades samt att personalen tillfrågades om ålder och märke på dessa maskiner. 

Personalen tillfrågades även om drifttider samt antal verksamma personer i byggnaden 

och tider när dessa närvarade. Ett besiktningsprotokoll följdes under besiktningen. 

 

Ett andra platsbesök genomfördes cirka två veckor senare. Då inhämtades 

temperaturloggrarna och lamporna räknades i de rum som var otillgängliga vid första 

besöket. Även radiatorer, tappställen och antal datorer räknades.  

 

2.3. Byggnadens historia 
Informationen om byggnadens historia är en bra grund för vidare arbete med byggnaden 

och det ger vägledning om hur byggnaden platsar i området. Finns det värdebärare på 

byggnaden så att varsamhetskrav gäller? Då finns det också restriktioner över vad som 

får och inte får göras på byggnaden. Saknas handlingar kan byggnadens historia hjälpa 

vid utredning av byggnadens olika material, tekniska lösningar samt konstruktioner.   

 

Arbetet inleddes med att en tid bokades på Stadsarkivet i Gävle. Inför besöket hade 

personalen på Stadsarkivet tagit fram material som rörde Alderholmen mellan årtalen 

1872 och 2005. Materialet bestod av mötesprotokoll, bygglovshandlingar, 

köpehandlingar, inventeringar, böcker och ritningar. Dessa handlingar lästes igenom 

och det som specifikt rörde Alderholmen 21:1 kopierades och togs med hem för att 

studeras vidare. Materialet lästes igenom och de delar som var relevanta för holmens 

och byggnadens historia sammanställdes. 

 

Under 1600-talet började Alderholmen fungera som ett handels- och sjöfartscentrum. 

Till en början var fisket den dominerande näringen men under 1700-talets början ökade 

järnframställningen i Gästrikland och skeppning av stål från Gävle tog fart. Detta 

medförde att en ny järnvåg konstruerades och anlades på Alderholmens västra udde. 

Vid mitten av 1700-talet var denna våg den största och modernaste i landet. 

Alderholmens gynnsamma läge mellan inseglingsrännorna bidrog till att det blev 

sjöfartens främsta utvecklingsområde under 1700-talet. I slutet av detta århundrade var 

Gävles hamn Sveriges tredje största strax efter Stockholm och Göteborg (Larsson, 

1985). 
 

1869 utbröt en brand som ödelade alla byggnader på Alderholmens västra delar. Varven 

och rederierna återuppbyggdes delvis men kom aldrig tillbaka fullt ut och i början av 
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1900-talet var varvsnäringen i Gävle nästan helt utdöd. 1872 byggdes magasinen längs 

första, andra och tredje Magasinsgatan upp. Magasinen längs med första Magasinsgatan 

och ån uppfördes i representativt tegel medan magasinen bakom, längs andra och tredje 

Magasinsgatan, uppfördes i timmer med den äldre magasinsstilen som förebild. Längs 

magasinens sidor gick järnvägsspår vilka finns kvar än idag (Larsson, 1985).  
 

Alderholmens minskade betydelse för sjöfarten innebar att en del magasin byggdes om 

till industri- och kontorslokaler under 1900-talets början. Magasinen har genom detta 

blivit förvanskade då hål har tagits upp i fasaden för nya fönster och dörrar för att vara 

bättre anpassade som kontorslokaler (Larsson, 1985).  
 

Magasinsbyggnaden som detta arbete handlar om ligger längs andra Magasinsgatan och 

byggdes 1872 upp i timmer tillsammans med de andra magasinen. Drygt 100 år senare, 

1980, brann dock denna byggnad upp av vad vi förmodar var en olyckshändelse, vilket 

vi kan se enligt en rivningsansökan. Ett år senare finns det en bygglovsansökan 

angående den nya byggnaden och det är den byggnaden som står där än idag. 

Byggnaden från 1980-talet är, till skillnad från de andra magasinen, uppförd i tegel och 

lättklinkerbetongblock med putsad fasad och är alltså inte anpassad till intilliggande 

byggnader avseende materialval och detaljutformning. Med anledning av detta bedöms 

byggnaden i dagsläget sakna kulturhistoriskt värde (Wirdby & Boox, 2005). 

 

2.4. COMSOL Köldbryggor 
I COMSOL ritades byggnadens olika anslutningar upp, så som yttervägg- och 

takanslutning, yttervägg- och fönsteranslutning och liknande. Det matades in material 

som finns i delarna vid anslutningarna, värmekonduktiviteten (lambdavärdet) på 

materialen samt skikttjockleken. Därefter valdes vad som skulle vara insida respektive 

utsida, samt att omgivningstemperaturerna och värmeövergångskoefficienter ges för 

båda sidor. På minst 1 meters avstånd från köldbryggan, avslutas modellen med så 

kallad adiabatiska ytor (det vill säga att värmen inte passerar den "avskurna" ytan). Efter 

detta beräknade COMSOL ut hur mycket värme som leds genom delarna som ritats in i 

programmet. Sedan ritades samma delar igen men utan själva anslutningen, 

köldbryggan, ett så kallat referensfall. Exempel på detta kan ses i Figur 5. För att få 

fram ett värde på hur stor köldbryggan är, PSI-värdet för linjära köldbryggor, tas då det 

totala värdet och subtraherar med referensvärdet, dividerat med temperaturskillnaden 

ute och inne. Enheten är då W/m K.  
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Figur 5 Köldbryggor från COMSOL 

 

2.5. BV2 
Energisimuleringar genomförs för att ta reda på dels den specifika energianvändningen 

men också för att ta reda på hur stor del av energianvändningen som beror på dåligt 

klimatskal, intern värmegenerering och ventilationsförluster med mera. I det här arbetet 

har energisimuleringar genomförts i datorprogrammet BV2. Köldbryggor har beräknats i 

datorprogrammet COMSOL och sedan satts in i BV2.  

 

BV2 är ett energisimuleringsprogram som beräknar en byggnads behov av värmeenergi, 

kylenergi och elenergi. Programmet bygger på en simuleringsmodell med luftläckage, 

värmelagring, solinstrålning och internvärme och det är möjligt att få tillförlitliga 

resultat. BV2 gör det även enklare att redovisa ekonomi, energianvändning och 

lönsamhet. (www.bv2.se). 

 

BV2 valdes dels på grund av att det är ett enkelt program men dels också för att 

författarna till denna fallstudie tidigare har arbetat med programvaran. Enligt Kalema et 

al. (2008) beror slutresultatet ofta på hur väl användaren hanterar programvaran och 

därför valdes BV2. 

 

Allra först beräknades den interna värmetillförseln av maskinerna såsom 

tvättmaskinerna, torktumlare, datorer och skrivare. Sedan uppskattades den interna 

värmetillförseln av personerna som vistas i byggnaden och till sist från belysningen.  
 

Arbetet i programmet BV2 inleddes med att bestämma klimatzon och typ av byggnad 

innan byggnadens A-temp och antal våningsplan lades in. Därefter fördes areor och U-

värden för fasader, fönster, tak, grunden och portar in. När byggnadens konstruktion var 

införd i programmet lades den interna värmegenereringen från maskiner, personer och 

belysning in. Sedan valdes ett klimathållningssystem där de specifika värdena togs från 

byggnadens OVK-besiktningsprotokoll, innan tappvarmvatten till sist specificerades. 

När köldbryggorna var färdigräknade i COMSOL fördes också dessa in i BV2. 

http://www.bv2.se/
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När all indata var på plats kontrollerades vilken specifik energianvändning som 

programmet tagit fram utifrån dessa data. Den interna värmegenereringen justerades 

därefter, eftersom inte all avgående värme från maskiner och personer kommer 

byggnaden till nytta, framförallt tvättmaskinernas och torktumlarnas värme som avgår 

som spillvärme. Till sist jämfördes BV2s specifika energianvändning med 

energideklarationens uppmätta värde för att se till så att dessa överensstämde.  

 

2.6. U-värdesberäkningar 
Via besiktningen och från ritningar undersöks vilka material och materialtjocklekar som 

finns i väggar, golv, bjälklag och tak. Utifrån detta görs U-värdesberäkningar. Dessa 

utförs genom att materialets lambdavärde och värmeledningsförmåga undersöks via till 

exempel materialbeskrivningar hos tillverkare eller i lambdavärdeslistor i 

bygghandböcker. Ju lägre ett materials lambdavärde är desto bättre isolerar det. Därefter 

divideras materialets tjocklek med lambdavärdet, vilket ger värmemotståndet som kallas 

R-värdet och anges i enheten m2K/W. Ju högre R-värdet är, desto bättre isolerar det. För 

att få fram materialets U-värde, värmegenomgångskoefficient, summeras R-värdena för 

respektive skikt för att sedan inverteras och anges sedan i enheten W/m2K. Ju lägre U-

värdet är desto bättre isoleringsförmåga har materialet (Rockwool, 2016). De framtagna 

U-värdena sätts in i energisimuleringsmodellen. 

 

Beräkningar på U-värden har utförts på vägg, tak och mark med informationen från 

besiktningen samt ritningar. U-värde mark har tagits fram med hjälp av programmet 

COMSOL, vilket är en modellering enligt SS-EN ISO 10211:2007. Där isolering finns 

mellan träreglar har lambdavärdesmetoden använts (Sandin, 2010). Resultaten från 

beräkningarna har därefter använts till simuleringen i BV2. 

 

Till sist gjordes en känslighetsanalys avseende luftläckaget för dörrar som läcker 

mycket luft och för dörrar som håller mycket tätt.  

 

2.7. Termografering 
Termografering utfördes med hjälp av en IR-kamera och är ett sätt att identifiera brister 

i klimatskalet, bland annat köldbryggor och luftläckage. Först termograferades 

fastighetens fasader, grundens kantförstärkning och dörrar och fönster utomhus. 

Därefter termograferades fönster och dörrar inomhus samt anslutningar på varje 

våningsplan för att kontrollera om det finns några köldbryggor. Köldbryggor ses som 

mörkare, det vill säga kallare, partier på bilden nedan i Figur 6-7. Detta då isoleringen 

lokalt är sämre vid dessa partier. Alla köldbryggor kan ses i Bilaga 1 - Köldbryggor. 
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Figur 6 Köldbryggor kring fönster. Foto: Sofia Olsson 

 

 
Figur 7 Här framgår att portarnas aluminumramar fungerar som köldbryggor. Foto: Sofia Olsson 

 

2.8. Mitec logger 
Den 29 februari 2016 placerades temperaturloggers ut, av märket Mitec TH-Satelite, i 

och utanför fastigheten. Två på våningsplan ett och två, en på våningsplan tre och en 

utomhus. Dessa mäter lufttemperatur och relativ luftfuktighet. Det finns restriktioner 

om hur dessa bör placeras för att få godtagbart resultat, se Bilaga 2 - Loggrar. Dessa 

gav information om inomhustemperaturen i byggnaden, som användes i 

energisimuleringarna. Detta för att få en bättre noggrannhet än vid antagande av en 

innetemperatur. 

 

2.9. Nuvarande energi 
Byggnadens specifika energianvändning i dagsläget är 146 kWh/m2 år. Fastighetselen är 

35 kWh/m2. Detta kan ses i energideklarationen från 2014, se Bilaga 3 - 

Energideklaration. 

 

2.10. Kostnadsberäkningar 
På varje åtgärd som provats har kostnadsberäkningar gjorts med hjälp av Wikells 

Sektionsdata (http://wikells.se/). Detta för att kunna beräkna den optimala 

tilläggsisoleringen samt ha möjlighet att beräkna LCC för energi. 
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Kostnadsberäkningarna användes också till pay back-metoden för att beräkna 

återbetalningstiden. Det energipris som använts i beräkningarna är 1 kr/kWh. 

 

2.10.1. LCC-metoden 

LCC är en förkortning för Life Cycle Cost, livscykelkostnad. Den här metoden tar 

hänsyn till kostnader och besparingar under hela livslängden för en 

byggnadskomponent och gynnar långsiktigt tänkande. Metoden har en stor del indata, 

bland annat investeringskostnaden, nya energianvändningen efter åtgärden, framtida 

underhållskostnader, åtgärdens förväntade brukstid, kalkylränta, energipris och framtida 

energiprisökning. Den åtgärd som ger lägst LCC ger bäst totalekonomi.  

 

Med den här metoden är det möjligt att till exempel beräkna en optimal isolertjocklek, 

vilken ger bäst ekonomi och i förhållande till det, bäst isolerande förmåga enligt de 

antagna indata.   

 

2.10.2. Pay back-metoden 

En investerings återbetalningstid kan beräknas genom pay back-metoden. Detta genom 

att dividera investeringskostnaden med den årliga energikostnadsbesparingen som görs 

med åtgärden. Är återbetalningstiden kortare än åtgärdens förmodade livslängd är 

investeringen lönsam. 

 

2.11. Antaganden 
Under arbetets gång har en del antaganden fått göras. Fönstrens U-värde är antaget, då 

det inte finns någon märkning på dessa samt ingen information om fönstertillverkare 

eller dylikt. Solinstrålningsfaktorn är också antagen. Värdet på denna är tagen ur BV2. 

Solavskärmningsvärdet är också antaget och detta värde är hämtat från SVEBY. Ett 

annat U-värde som också är antaget är dörrarnas. Här fanns inte heller någon 

information att tillgå om dörrtillverkare eller dylikt, utan enbart material och utseende. 

Utifrån detta antogs ett U-värde. Angående radiatorernas termostater har vi antagit att 

dessa har bytts ut efter energideklarationen. Detta på grund av en jämförelse mellan 

deras utseende och MMAs nuvarande produktsortiment (www.mma.se).  

 

En Blower Door-mätning kunde inte utföras på grund av verksamheten, då det inte gick 

att få ett representativt utrymme i byggnaden att utföra mätningen i. Med en Blower 

door-mätning fås värdet på luftläckaget, som är en viktig del i en energisimulering. 

Luftläckaget antogs i denna studie till 0,1 oms/s, som enligt universitetslektor J. 

Akander (personlig kommunikation, 25 april 2016) är ett rimligt värde. 

 

2.12. Teori 
Här kommer förklaringar till några begrepp som förekommer i denna rapport. 
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Internvärme - Det är den värme som kommer från alla människor och elektriska 

maskiner i byggnaden. Till exempel på ett kontor finns det många datorer, skärmar, 

kopiatorer och kanske även diskmaskiner, kaffemaskiner och mikrovågsugnar. Alla 

dessa bidrar med lite värme som kan tillgodoräknas i en energisimulering. Detta hjälper 

programmet BV2 till med.  

 

Luftläckage - I en byggnad finns det ofta otätheter i konstruktionen. Dessa bidrar då till 

ett luftläckage. Detta kan testas med Blower door-metoden där luftläckaget mäts under 

en tryckskillnad på 50 Pa. Universitetslektorn J. Akander (personlig kommunikation, 7 

september 2015) meddelade att en lämplig täthet ligger inom intervallet 0,1-0,6 l/s m2 

vid en tryckskillnad på 50 Pa. 

 

OVK – OVK står för Obligatorisk VentilationsKontroll och är en funktionskontroll av 

ventilationssystemet som regelbundet ska utföras av sakkunnig kontrollant. 

 

Optimal tilläggsisolering - En optimal tilläggsisolering är beräknad avseende 

livscykelkostnad och materialkostnad. Optimal isolertjocklek ger bäst ekonomi och i 

förhållande till det, bäst isolerande förmåga. 

 

Solinstrålning - Solinstrålning är namnet på den solinstrålning som når en yta på jorden 

under en viss tidsperiod. Solinstrålningen anges i kWh/m2 år (S-Solar, 2010) och ger ett 

värmetillskott till byggnaden. Värmetillskottet beror på hur stora fönstren är samt i vilka 

väderstreck fönstren sitter (Control Engineering, 2016) och även glasningens 

egenskaper. 

 

Specifik energianvändning - Den specifika energianvändningen är byggnadens 

energianvändning fördelad på byggnadens Atemp och uttryckt i kWh/m2 år. I den 

specifika energianvändningen ingår den köpta energin, alltså den energi som går åt till 

uppvärmning, nedkylning, tappvarmvatten samt fastighetselen. Hushållselen ingår 

däremot inte (Rockwool, u.å.). 

 

Termografering - Med hjälp av en IR-kamera kan bilder tas på ett objekts 

yttemperaturskillnader, i det här fallet byggnadsdelar. Den hjälper bland annat till att 

hitta köldbryggor och luftdrag. IR-kameran mäter med hjälp av det infraröda ljuset 

temperaturer på ytor, och kan därmed hitta var klimatskalet brister och ge en grund till 

vilka åtgärder som kan utföras för att energieffektivisera byggnaden. Att termografera är 

en enkel metod som inte kräver några ingrepp i byggnaden. Något som bör tänkas på är 

att solen kan ställa till resultaten med tanke på att den värmer ytor, se Figur 8.  
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Figur 8 Solens påverkan på termograferingen. Foto: Sofia Olsson 

 

 

Varsamhetskrav - I Boverkets byggregler (BFS 2015: 3) beskrivs vad varsamhetskrav 

innebär. I stort innebär kravet att ändringen på byggnaden bör ske varsamt, bevara 

möjliga karaktärsdrag och värden, så som byggnadstekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga. Kravet gäller ombyggnationer, till 

exempel tillbyggnad. Ändringar av en byggnad ska alltid utföras med varsamhetskravet 

i beaktande.  

 

Värdebärare - Värdebärare är betydelsefulla detaljer i byggnadens miljö som är av 

väsentlig betydelse för helhetskvalitén. Värdebärare kan vara äldre väggmålningar 

inomhus eller äldre finsnickerier på husets takfot eller gavelbräda t.ex. Dessa bör 

bevaras i största möjliga mån. 

 

Värmelagring - Det menas att värmen kan lagras i konstruktionen och kommer till 

användning när temperaturen sjunker. Beroende på vilken sorts konstruktion en 

byggnad har är värmelagringarna olika stora. Om en byggnad består av betong klassas 

den som en tung byggnad och har därmed också en hög värmelagringsförmåga (Svensk 

betong, u.å.).  
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3. Åtgärder 
 

Det finns olika sätt som kan förbättra en byggnads specifika energianvändning. Ibland 

räcker det med endast en åtgärd men oftast fås bäst resultat om olika åtgärder 

kombineras (De Boeck, Verbeek, Audenaert, De Mesmaeker, 2015).  

 

Det är också bra att se över det installationstekniska området, till exempel avseende 

belysning, uppvärmning, ventilation, temperatursänkning och maskiner. Äldre maskiner 

och energikrävande lysrör är faktorer som påverkar den specifika energianvändningen 

negativt. 

 

Åtgärderna har simulerats i BV2 genom att den befintliga väggens U-värden byttes ut 

mot nya U-värden där den befintliga väggen blivit tilläggsisolerad, dels utvändigt 

respektive invändigt. De nya värdena på den specifika energianvändningen 

dokumenterades innan de återställdes till nuvarande värden. Då byttes istället det 

befintliga vindsbjälklagets U-värde ut mot nya U-värden där bjälklaget blivit 

tilläggsisolerat. Resultatet dokumenterades innan nästa förslag testades. Därefter fick 

vindsbjälklagets nya U-värde vara orört och in lades U-värdet från ytterväggen som 

tilläggsisolerats invändigt, för att se vad den specifika energianvändningen blev vid 

denna kombination. Detta dokumenterades för att sedan byta fönstrens U-värde till ett 

lägre och till sist byttes ytterdörrarnas U-värde till ett lägre och även dessa två fall 

dokumenterades. 

 

3.1. Vägg 
När det gäller väggar är det till exempel tilläggsisolering och tätning som kan göras för 

att förbättra den specifika energianvändningen. Tilläggsisoleringen kan utföras på 

utsidan och insidan. Fördelen med att göra det på utsidan är att köldbryggorna som finns 

vid olika anslutningar minskar. Det är även lättare att utföra och verksamheten kan 

fortsätta ostört medan tilläggsisoleringen ordnas. Däremot förändras byggnadens utsida, 

vilket kanske inte är godkänt om det finns ett bevarandekrav eller varsamhetskrav på 

byggnaden. Då är tilläggsisolering på insidan att rekommendera. Det som bör tänkas på 

är att rumsareor blir mindre samt att eventuella köldbryggor blir kvar. Även montera en 

ny ångspärr med största omsorg och se till att ta bort den gamla för att undvika 

fuktproblem. Tätning av väggar bidrar till en behagligare miljö invändigt som kan leda 

till att temperaturen kan sänkas och därmed sänks även den specifika 

energianvändningen. Det som bör tänkas på för att undvika fukt i väggen vid 

tilläggsisoleringen är att ångspärren inte får sitta längre än en tredjedel in i väggen 

inifrån sett. (Isover, u.å). 

 

Eftersom ytterväggen har ett något högt U-värde kan en tilläggsisolering utföras för att 

sänka denna. Enligt beräkningar på optimal isolertjocklek avseende 

energikostnadsbesparing och materialkostnad är en åtgärd att tilläggsisolera ytterväggen 

invändigt med 170 mm mineralull, se kapitel 4.7 LCC-beräkningar för beräkningar. 
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Vid tilläggsisolering utvändigt med putsskivor inleds arbetet med en rengöring av 

putsfasaden, därefter limmar och skruvas putsskivorna fast vilka är som styva 

mineralullsskivor, innan puts till sist läggs på dessa (Murma, u.å.). Utvändig 

tilläggsisolering täcker köldbryggor och håligheter bra, dock behövs extra 

uppmärksamhet ges till varsamhetskravet när det gäller byggnader som står i en gammal 

och värdefull miljö. Enligt beräkningar avseende optimal isolertjocklek går det att 

tilläggsisolera ytterväggen utvändigt, se kapitel 4.7 LCC-beräkningar.  

 

3.2. Tak 
När det kommer till tak så är det samma som för väggar - tilläggsisolering och tätning. 

Tilläggsisoleringen utförs lättast i konstruktionen om plats finns, annars finns även 

möjlighet att göra en utvändig eller invändig tilläggsisolering. Det som bör tänkas på är 

att utseendet på byggnaden förändras samt att bevarandekrav kan gälla.  

 

Vindsbjälklaget har en mycket tunn isolering, endast 50-150 mm enligt senaste 

energideklarationen, se Bilaga 3 - Energideklaration. En sådan tunn isolering är en 

faktor som ökar den specifika energianvändningen. Ett åtgärdsförslag är att 

tilläggsisolera vinden med 220 mm sprutad lösull, se kapitel 4.7 LCC-beräkningar för 

beräkningar avseende optimal isolertjocklek. Den ekonomiskt optimala isolertjockleken 

220 mm räcker dock inte till för att bidra till att den specifika energianvändningen sänks 

under BBRs krav på specifik energianvändning. Därför har det även gjorts beräkningar 

på en tilläggsisolering med 400 mm sprutad lösull. Detta kommer innebära att värmen 

stannar kvar i byggnaden lättare och minskar den specifika energianvändningen än mer, 

vilket ger en större vinst på uppvärmningssidan men dock en högre kostnad på 

materialsidan. 

 

3.3. Grundläggningen 
En grund som är pålad kan vara lite besvärligare att tilläggsisolera. Med tanke på 

fuktproblem som kan uppstå vid tilläggsisolering invändigt är det bättre att isolera 

utvändigt, dock skapar detta ett problem eftersom det inte är möjligt (det är inte 

försvarbart ekonomiskt) att lyfta upp byggnaden och tilläggsisolera. Däremot kan en 

enklare isolering av sockeln utföras. Sundolitt AB (u.å.) har ett förslag på 

tilläggsisolering av sockeln och marken runt byggnaden, se Figur 9. De menar på att 

detta bidrar till att värmen stannar lättare kvar under huset och därmed krävs det inte 

lika mycket energi för att hålla en viss temperatur i byggnaden. Detta har dock inte 

räknats på i denna studie då det anses vara ett onödigt stort ingrepp. 
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Figur 9 Tilläggsisolering grund. Bild: 

http://www.sundolitt.se/upload_images/E4CF79E2B34946779FCA7227C4EBB675.pdf 

 

 

3.4. Fönster 
Äldre byggnader har oftast fönster med sämre U-värden än de fönster som finns i 

handeln idag. Här beror det på hur stor skillnaden är på de gamla fönstren och de nya 

eftersom det är en påkostad förbättring. Är det en liten skillnad är det oftast ingen bra 

åtgärd ekonomiskt, men det beror även på fönstrens skick. Fönster är även en stor del av 

en fasads utseende, är det en speciell byggnad på något sätt kan det finnas 

bevarandekrav på dessa. Däremot kan det vara en god idé att se över hur tätningen ser ut 

i anslutningen mellan fönster och vägg samt hur tätningen mellan fönster och karm ser 

ut.  

 

Eftersom de fönster som sitter i byggnaden i dagsläget är av sorten 3-glasfönster så har 

dessa redan ett acceptabelt U-värde. Det är inte ekonomiskt försvarbart att byta dessa till 

något bättre, då det blir en minimal förbättring jämfört med investeringskostnaden. 

Däremot går det att se på bilderna som är tagna med IR-kameran att det finns 

köldbryggor i anslutningen mellan vägg och fönster. Att försöka åtgärda dessa är ett sätt 

att minska köldbryggorna. De befintliga fönstren är även i gott skick så det finns ingen 

anledning till att byta ut dessa på grund av röta till exempel. 

 

3.5. Dörrar 
Otäta dörrar kan vara en faktor som ökar den specifika energianvändningen. Här beror 

det liksom vid fönsterbyte på hur stor U-värdesskillnad det är mellan de gamla dörrarna 

och de nya, eftersom nya dörrar kan vara kostsamma men egentligen kanske inte göra så 

stor skillnad avseende den specifika energianvändningen. 

 

Eftersom de befintliga entrédörrarna antas ha ett U-värde på 5 W/m2K är ett förslag att 

byta dessa mot dörrar med lägre U-värde. Tätning av de befintliga entrédörrarna kan ge 

en del energibesparing, då entrédörren har en springa på 0,5 cm när den är helt stängd. 

Detta utgör en stor luftotäthet. 
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3.6. Belysning 
Belysning finns i alla större byggnader och är kanske en bortglömd del vid 

energisparande. Det kan finnas mer energisnåla armaturer att byta till, likaså energisnåla 

glödlampor och lysrör. Dessa innebär att elanvändningen minskar, men en minskning av 

elanvändningen innebär minskad intervärme som i sin tur resulterar i ökat värmebehov. 

 

3.7. Uppvärmning 
Det finns många olika uppvärmningssätt, några energieffektivare än andra. Med tanke 

på miljön är det bra om ett miljövänligt uppvärmningssystem väljs. Finns det möjlighet 

till fjärrvärme är detta ett bra miljövänligt alternativ (Svensk Fjärrvärme, u.å.). Det kan 

även vara nödvändigt att byta gammal utrustning som till exempel radiatorer och 

termostaterna på dessa till nyare och som är mer energieffektiva. Vid ändring behöver 

också injustering av flödena kontrolleras och eventuellt ändras. 

 

3.8. Ventilation 
Beroende på vilket ventilationssystem som i dagsläget är installerat kan det finnas 

energi att spara och liksom med uppvärmningen så kan injusteringar behöva göras vid 

ändring. Chenari, Dias Carrilho, och Gameiro da Silva, (2016) skriver att det inte bara 

är energibesparingen som är positiv utan även att inneluften förbättras. De tar också upp 

att ventilationens kapacitet beror på faktorer som inomhus- och utomhusförhållanden.  

 

Ventilationen i denna byggnad är ett FTX-system, vilket inte behöver bytas. En åtgärd 

som gör att ventilationen fungerar bättre är om byggnaden tätas. 

 

3.9. Temperatursänkning 
För att sänka den specifika energianvändningen kan inomhustemperaturen sänkas med 

någon grad. Enligt Energirådgivningen (2016) kan 1 grads sänkning av 

inomhustemperaturen ge cirka 5 procents energibesparing. Hänsyn måste dock tas till 

andra faktorer också, till exempel komforten i byggnaden, så inte brukare upplever 

obehag av sänkningen. 

 

Inomhustemperaturen varierar i byggnadens olika delar och rum, se diagram av 

temperaturloggrar i Bilaga 2 - Loggrar. Därför borde temperaturen kunna sänkas till 20 

grader Celsius i de rum som överstiger detta, exempelvis i kontorslandskapet där det 

finns mycket datorer och maskiner och människor vilket ger mycket internvärme. 

Temperaturen har av den anledningen legat kring 22 grader Celsius i det rummet. 

Temperaturen i konferensrummet har varit nere på 16 grader Celsius, vilket medför en 

sänkning på medeltemperaturen i byggnaden. Efter en personlig kommunikation med en 

anställd i byggnaden kom det fram att värmen inte har fungerat som den ska i 

konferensrummet.  
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3.10. Maskiner 
När det kommer till maskiner kontrolleras ålder och energiprestanda för att kunna 

avgöra om det finns bättre alternativ. Det kontrolleras även om det finns maskiner som 

är påslagna trots att dessa inte används. Här är det en del som brukarna kan bidra med, 

till exempel se till att stänga av maskiner som inte används under längre tid.  

 

Om energi, värmen, från maskiner minskas, så minskas också värmetillskotten i 

byggnaden. Detta betyder att elbesparingen leder till att uppvärmningsenergin ökar 

något. Det här är oftast gynnsamt för både fastighetsägaren och även på det nationella 

planet. För fastighetsägaren är detta bra ekonomiskt, då varje kWh el är dyrare än varje 

kWh värme. På det nationella planet är det bättre att använda el till processer såsom 

industrin, belysning, datorer m.m. och använda lågvärdig värme för uppvärmning, enligt 

J. Akander (personlig kommunikation, 23 maj 2016).  
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4. Resultat av förundersökning 
Indata är hämtade ifrån besiktningsprotokollet, uppmätningar och genom personlig 

kommunikation med personal på plats. Beräkningar avseende U-värden är till största del 

gjorda för hand. Den specifika energianvändningen beräknades med datorprogrammet 

BV2 och validerades mot energideklarationen. Det beräknade värdet på den specifika 

energianvändningen uppgick till 145 kWh/m2 år och den uppmätta energianvändningen 

i energideklarationen uppgick till 146 kWh/m2 år, vilket betyder att 

simuleringsmodellen är relativt korrekt.  

 

4.1. Besiktning 
På några ställen syntes byggnadsmaterialet i väggarna. På utsidan fanns gamla skruvhål 

som gjorde det möjlig att se materialet i väggen. Det var lättbetong där portar hade 

blivit igensatta samt lättklinkerbetongblock i väggarna, se Figur 10. I garaget där 

garageporten är monterad är det öppet in i konstruktionen, där bevisades det än en gång 

att det var lättklinkerbetongblock i väggen, men även att det fanns en ångspärr i form av 

plastfolie innanför den invändiga isoleringen på 30 mm, se Figur 10. Ångspärren som 

sitter på byggnaden i dagsläget bör bytas ut till en ny åldersbeständig ångspärr då den är 

gammal, vilket kan utföras i samband med tilläggsisoleringen.  

 

 

 
Figur 10 Bevis på att byggnaden är gjord i lättklinkerbetongblock. T.v. hål i yttervägg. T.h. ytterväggen inifrån. 

Foto: Ingela Karlsson 

 

Maskinerna i byggnaden så som tvättmaskiner, torktumlare och datorer är av nyare 

modell. Tvättmaskiner och torktumlare nyinstallerades år 2015. För att se protokollet 

från besiktningen, se Bilaga 4 - Besiktningsprotokoll. 

 

Anslutningar som fotograferades med IR-kameran redovisas i Bilaga 5 - 

Termografering där köldbryggor och otätheter kan ses. Beräkningar som gjorts på 

köldbryggor är gjorda i COMSOL och dessa redovisas i Bilaga 1 - Köldbryggor.  
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4.2. Temperaturmätning 
Inomhustemperaturen har valts ut efter temperaturmätningen till 20 grader Celsius. 

Utifrån temperaturloggrarna har följande information tagits fram, se Tabell 1. 

 
Tabell 1 – Sammanställning från temperaturloggrarna. 

Placering av loggrar Medeltemperatur [ ͦ C] Medelfuktighet RH [%] 

Tvätteri P1 19,3 41,0 

Garage P1 17,0 40,6 

Matsal P2 20,8 25,1 

Konferensrum P2 19,7 31,3 

Kontorslandskap P3 21,7 26,5 

Utomhus 4,9 76,4 

 

4.3. Areor 
Areor som använts vid U-värdesberäkningarna och övriga beräkningar är beräknade 

med uppmätta värden. Atemp har tagits från energideklarationen och är 1131 m2. 

Samtliga areor som använts redovisas i Tabell 2. 

 

Tabell 2 - Areor 

Byggnadsdel Area [m2] 

Atemp 1131 

Varje våningsplan 426 

Fönster syd 9 

Fönster öst 47 

Fönster väst 40 

Fönster norr 0 

Dörrar öst 21 

Dörrar väst 24 

Vägg öst & väst 320 

Vägg syd & norr 126 

Vindsbjälklag 426 

 

4.4. U-värden 
Skikttjocklekar som använts vid U-värdeberäkningar har antagits utifrån ritningar och 

besiktningen, dessa redovisas i Tabell 3. U-värde på ytterväggen gjord i lättbetong är 

0,37 W/m2K. Taket är ett plåttak och U-värdet för taket är beräknat till 0,37 W/m2K. 

Grundläggningen är pålad och U-värdet är beräknat till 0,62 W/m2K enligt 

energisimuleringsprogrammet COMSOL. Entrédörrarna är av glas och aluminium, se 

Figur 11 och antas ha ett U-värde på 5 W/m2K, värdet är taget från 

Värmebehovsberäkningar - Kompendium I:1 av Folke Peterson (1984). Fönstren är 3-

glasfönster men av okänt U-värde, här har vi antagit ett U-värde på 1,5 W/m2K från 

informationen som finns i boken Praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010). Samtliga U-

värden redovisas i Tabell 4. 
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Tabell 3 – Skikttjocklekar  

Byggnadsdel Skikt Tjocklek [mm] 

Vägg Puts (utv.) 20 

 Lecablock 250 

 Isolering 30 

 Puts (inv.) 20 

Tak Isolering 100 

 Betong 200 

Polad grund Betong 200 

 

 
Figur 11 Huvudingång. Foto: Ingela Karlsson 

Tabell 4 – U-värden  

Byggnadsdel U-värde [W/m2K] 

Grund 0,62 

Yttervägg 0,37 

Tak 0,37 

Dörr 5 

Fönster 1,5 
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4.5. Köldbryggor 
Köldbryggorna redovisas i Tabell 5. 

 
Tabell 5 – Köldbryggor  

 Փtot [W/m] Փref [W/m] ᴪ [W/mK] lk [m] lk*ᴪ [W/K] 

Tak – Vägg 28,41 26,14 0,11 82 9,02 

Vägg – Mellanbjälklag 19,25 17,62 0,08 82 6,70 

Vägg - Golvbjälklag 64,72 63,98 0,04 82 3,06 

Vägg – Fönster 102,11 98,04 0,20 313 63,77 

Vägg – Dörr 31,19 20,23 0,55 54,5 29,87 

Vägg – Vägg 15,66 15,41 0,01 18 0,23 

 

 

4.6. Specifika energianvändningen 
Den specifika energianvändningen för byggnaden var enligt energideklarationen 146 

kWh/m2år, se Bilaga 3 - Energideklaration. Värdet för den specifika 

energianvändningen som räknades fram med hjälp av BV2 var 145 kWh/m2år. Kravet på 

denna byggnads specifika energianvändning ligger i dagsläget på 90 kWh/m2år (BFS 

2015:3) dock har BV2 inte uppdaterats efter senaste ändringen i BBR. Därför står kravet 

på specifik energianvändning i BV2 kvar på 100 kWh/m2år. All indata har 

sammanställts i Tabell 6. 

 

Tabell 6 – Sammanställning av indata till BV2.  

Typ av indata BV2 Indata 

1. Luftläckage  0,1 oms/h 

2. Orientering – 45  ͦ 

3. Inre massa Medel 

4. Tyngd Tung byggnad 

5. Glasandel fönster 85 % 

6. Takkonstruktionens tyngd Lätt takkonstruktion 

7. Internvärme belysning 7,7 W/m2 

8. Internvärme personer 4,4 W/m2 

9. Internvärme maskiner 6,6 W/m2 

10. Klimathållningssystem CAV 

10.1. Lägsta tillåtna temperatur  20  ͦC 

10.2. Fullflöde tilluft 490 l/s 

10.3. Drifttid Vardagar 06.00-17.00 

10.4. Värmeväxlarens verkningsgrad 70 % 

11. Tappställen 18 st 

12. Ort Gävle 

13. Typ av byggnad Kontor 
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4.7. LCC-beräkningar 
LCC-beräkningarnas indata, formler och resultat går att se i Tabell 7, 8 och 9. 

Tabell 7. Data som använts 

Typ av data Värde på data 
Förväntad livslängd 35 år 

Kalkylränta 4% 

Energiprisökning 3% 

Energipris 1 kr/kWh 

Verkningsgrad 95% 

Gradtimmar S 60 480 C h/år 

Nusummefaktorn NUS 29,43 
 

Tabell 8. Formler som använts 

U-värde 1/(2,69+(diso/0,036))  

Gradtimmar S (Tbal.-Teld.säs.)*eld.säs.längd 

Förluster (1/(2,69+(diso/0,036)))*60480 

Kostnad (1,00/0,95)*(1/(2,69+(diso/0,036)))*60,48  

LCC-energi (yttervägg) 1873,61*(1/(2,69+diso/0,036)) 

LCC-energi (tak) 1873,61*(1/(2,9+diso/0,036)) 

 

Tabell 9. Beräkningar för tilläggsisolering 

  
Optimal 

d [mm] 

Totalkostnad 

[kr/m2] Uträkning Rtot Rtot Utot 

Yttervägg 

utvändigt 130 880,36 2,69+(0,13/0,036)+0,02 6,32 0,16 

Yttervägg 

invändigt 170 971,09 2,69+(0,17/0,044)+(0,013/0,25)+(0,013/0,14) 6,7 0,15 

Tak/vind 220 386,1 2,9+(0,22/0,036) 9 0,11 
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5. Simulering av åtgärder 
Här presenteras åtgärdsförslag för yttervägg, tak, grund, fönster och dörrar för att 

minska den specifika energianvändningen i denna byggnad. Se Bilaga 6 - BV2 för den 

nya specifika energianvändningen för varje åtgärdsförslag samt kapitel 5.3 

Sammanställning åtgärdsförslag för återbetalningstiden. 

 

5.1. Känslighetsanalys 
Känslighetsanalysen visade att mycket otäta dörrar, där luftläckaget dubbleras mot 

nuvarande läckage, ökar den specifika energianvändningen från 145 kWh/m2år till 156 

kWh/m2år vilket ger en energikostnadsökning på nästan 13 500 kr/år. Halveras istället 

luftläckaget, till följd av täta dörrar, minskar den specifika energianvändningen från 145 

kWh/m2år till 139 kWh/m2år. Detta ger istället en energikostnadsbesparing på cirka 6 

500 kr/år. 

 

5.2. Åtgärdskombinationer 
Eftersom inget av ovanstående åtgärdsförslag sänker den specifika energianvändningen 

tillräckligt mycket har flera åtgärdsförslag kombinerats. Detta för att försöka sänka den 

specifika energianvändningen så att den når BBRs krav. 

 

Den kombination av åtgärder som kommer närmast BBRs krav är att tilläggsisolera 

ytterväggarna invändigt med 170 mm mineralull, att tilläggsisolera vinden med 400 mm 

sprutad lösull samt byta de befintliga dörrarna till dörrar med ett U-värde på 1 W/m2K. 

Utöver detta är även luftläckaget sänkt på grund av bättre dörrar och tätare fasad.  

 

Denna kombination sänker den specifika energianvändningen från 145 kWh/m2år till 90 

kWh/m2år, se Bilaga 6 - BV2, vilket ger en energikostadsbesparing på cirka 62 000 

kr/år. Återbetalningstiden är då 14 år, se kapitel 5.3 Sammanställning av åtgärdsförslag. 

 

Görs samma kombination men att de befintliga dörrarna byts till dörrar med U-värde på 

2 W/m2K istället, sänks den specifika energianvändningen från 145 kWh/m2K till 100 

kWh/m2K, se Bilaga 6 - BV2. Detta ger en energikostnadsbesparing på cirka 51 000 

kr/år och återbetalningstiden är då 16 år, se kapitel 5.3 Sammanställning av 

åtgärdsförslag. 

 

5.3. Sammanställning av åtgärdsförslag 
En sammanställning av de olika åtgärdsförslagens kostnadsbesparingar och 

återbetalningstider kan ses i Figur 12 och Tabell 10 nedan för att enklare kunna 

jämföra. Byggnadsdelarnas U-värden före respektive efter utförda åtgärder kan ses i 

Tabell 11. Kombination 1 i diagrammet är kombinationen med 170 mm invändig 

tilläggsisolering, 400 mm vindsbjälklagsisolering och nya dörrar med U-värde 1 

W/m2K. Kombination 2 i diagrammet är kombinationen med 170 mm invändig 

tilläggsisolering, 400 mm vindsbjälklagsisolering och nya dörrar med U-värde 2 

W/m2K. 
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Figur 12 Sammanställning av åtgärdsförslag i ett stapeldiagram. 

Tabell 10 – Sammanställning åtgärdsförslag beräknade med ett energipris på 1 kr/kWh 

Åtgärd och 

byggnadsdel 

Energibespari

ng 

Kostnadsbesparin

g 

Investerings- 

kostnad 

Återbetalningstid 

Tilläggsisolering 

170 mm invändigt 

(yttervägg) 

18 kWh/m2 år 20 250 kr/år 613 000 kr 30 år 

Tilläggsisolering 

130 mm utvändigt 

(yttervägg) 

17 kWh/m2 år 19 300 kr/år 520 000 kr 27 år 

Tilläggsisolering 

vindsbjälklag 220 

mm (tak) 

11 kWh/m2 år 13 000 kr/år 76 000 kr 6 år 

Tilläggsisolering 

vindsbjälklag 400 

mm (tak) 

14 kWh/m2 år 15 500 kr/år 126 500 kr 8 år 

Byte av fönster 5 kWh/m2 år 6 000 kr/år 325 000 kr 55 år 

Byte av dörrar 9 kWh/m2 år 11 000 kr/år 140 000 kr 13 år 

Åtgärdskombination 

1 

55 kWh/m2 år 62 000 kr/år 880 000 kr 14 år 

Åtgärdskombination 

2 

45 kWh/m2 år 51 000 kr/år 810 000 kr 16 år 
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Tabell 11 – U-värden före respektive efter utförda åtgärder 

 

Byggnadsdel U-värde före [W/m2K] U-värde efter [W/m2K] 

Grund 0,62 0,62 

Yttervägg med invändig iso. 0,37 0,15 

Yttervägg med utvändig iso. 0,37 0,16 

Tak med tilläggsisolering 220 mm 0,37 0,11 

Tak med tilläggsisolering 400 mm 0,37 0,07 

Dörr 5 1 

Fönster 1,5 1 

 



 

28 

 

6. Diskussion 
 

Resultatet på denna fallstudie visar några förslag på hur byggnaden på Andra 

Magasinsgatan i Gävle kan energieffektiviseras. Den åtgärd vi kom fram till som ger 

lägst specifik energianvändning är en kombination av invändig tilläggsisolering på 

väggar, tilläggsisolering på vinden samt att byta ut dörrar till nya med bättre U-värde. 

Detta är även ett kostnadseffektivt sätt som enligt beräkningar är återbetalt efter 14 år.  

 

Byggnadens uppvärmning är fjärrvärme och därmed finns det ingen anledning till att 

byta uppvärmningssätt. Detta på grund av att fjärrvärmen är relativt miljövänlig i 

jämförelse med andra uppvärmningssätt samt att verkningsgraden är så mycket högre än 

andra. 

 

Byggnaden har ett installerat FTX-system som förmodligen skulle fungera bättre om 

byggnadens anslutningar var täta. Det går att tänka sig att otätheter som finns i 

byggnaden kan göra att FTX-systemet inte kan användas optimalt. 

   

På grund av det något för höga U-värdet på väggarna är det bra att tilläggsisolera dessa, 

vilket även kan läsas ut av våra beräkningar. Eftersom huset ingår i en huslänga är en 

utvändig tilläggsisolering inte att föredra då detta ändrar byggnadens utseende markant. 

Därmed är det lämpligast att utföra denna tilläggsisolering invändigt. Dock vore det bra 

att utföra någon mer åtgärd eftersom denna endast sänker den specifika 

energianvändningen med 18 kWh/m2år. 

 

Att tilläggsisolera utvändigt med puts på isolering kallas för att ha en enstegstätad fasad. 

Detta är ett fenomen som det har varit stora diskussioner kring tidigare, då en 

enstegstätad fasad tillsammans med en träregelstomme medför en hög risk för mögel 

och röta. Enstegstätning är i sig själv ingen brist, utan det är i kombination med 

träregelväggar och skivmaterial som riskerna ökar, enligt Combimix (u.å.). Utifrån detta 

valde vi att ha enstegstätad putsfasad som ett alternativ då denna byggnads stomme är 

gjord av lättklinkerbetongblock. För att rötskador och påväxt ska uppstå krävs fukt, 

vilket alltid finns i Sverige, organiska material i form av till exempel trä, papper och 

kartongklädda gipsskivor och en lufttemperatur på över 10 plusgrader. Saknas en av 

dessa parametrar är risken låg för att rötskador och påväxt ska uppkomma. (Combimix, 

u.å.).  

 

Vindsbjälklagets isolering i dagsläget var förvånansvärt liten vilket ger en stor 

anledning till att tilläggsisolera detta. Den optimala isolertjockleken för vindsbjälklaget 

blev också väldigt liten. Vi anser att det är bättre att isolera taket lite mer än det 

optimala för att få ytterligare sänkning av den specifika energianvändningen, trots att 

detta inte är kostnadseffektivt enligt LCC-beräkningarna. Detta på grund av att det 

sparar mer energi och tillsammans med ytterväggens isolering och dörrbytet har en 

godtagbar återbetalningstid och hög energikostnadsbesparing. 
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När det gäller fönsterberäkningar kan U-värde som vi antagit vara sämre i verkligheten, 

vilket i sin tur leder till felaktigt pay back-resultat. Det kan innebära att fönstren kan 

återbetalas på kortare tid än det vi fått fram, men vad vi antar kommer det bli en för 

liten ändring som därmed inte kommer löna sig att åtgärda.  

 

Grunden är förmodligen oisolerad (enligt ritningar) vilket ger stora värmeförluster ner 

till marken. Detta är tyvärr svårt att åtgärda och det bidrar till att det är svårt att få ner 

den specifika energianvändningen till BBRs krav på 90 kWh/m2år.  

 

Temperaturen är väldigt skiftande i byggnaden. I konferensrummet var den relativt låg 

men vi har fått förklarat för oss att värmen i det rummet inte har fungerat som den ska. 

Detta bidrar till att vi inte riktigt kan räkna med att våra värden på temperaturerna i 

rummet stämmer. Här kan vi anta att medeltemperaturen i konferensrummet bör vara 

ungefär densamma som i matsalen och kontorslandskapet, ca 21 grader Celsius. Detta 

bidrar till att en sänkning av temperaturen kan göras för att därmed även sänka den 

specifika energianvändningen samtidigt som välbefinnandet behålls. 

 

Entrédörrarna som finns på byggnaden har förmodligen ett väldigt högt U-värde, så vi 

har antagit ett värde utifrån en beräkningsfolder. Dörren som vetter ut mot Första 

Magasinsgatan har även en stor skarv när den är stängd, detta bidrar till ett extra 

luftläckage som inte är önskvärt. Vid byte av dörrarna mot några med bättre U-värde 

och som sluter tätt när de är stängda bidrar det till en sänkning av den specifika 

energianvändningen. Detta är något som bör göras för välbefinnandet i byggnaden 

också, då otätheten bidrar till drag och det vill undvikas.  

 

För att komma ner i så låga U-värden som 1 W/m2K kan skjutdörrarna i glas behöva 

bytas mot ytterdörrar i mer massivt material. Det går att montera automatiska 

dörröppnare även på vanliga ytterdörrar om det finns ett behov av dörrar som öppnas 

automatiskt, likt de befintliga skjutdörrarna.  

 

För att komma ner till BBRs krav på den specifika energianvändningen krävs en 

kombination av åtgärder. Trots detta är det svårt att komma ner under kravet. Detta kan 

dock bero på den oisolerade grunden, vilken är svår att åtgärda. Den kombinationen 

som fick bäst resultat av dem vi provade var att tilläggsisolera väggen invändigt och 

taket samt att byta dörrarna till dörrar med bättre U-värden och som är täta. Denna 

kombination gör att byggnaden nästan uppnår kravet på 90 kWh/m2år. Det är önskvärt 

att den specifika energianvändningen ligger 5-10 % under BBRs krav för att vara säker 

på att byggnaden klarar kravet. Detta uppnås tyvärr inte här. 

 

Resultaten som vi fått fram i denna studie gäller endast för denna byggnad. Då 

resultaten är baserade på just denna byggnads brister kan dessa inte användas generellt. 

Dock kan samma metoder eller liknande användas för att göra en likadan undersökning 

på andra byggnader.  
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Ur byggnadsarbetarnas synpunkt är en invändig isolering av yttervägg besvärligare än 

utvändig. Detta med tanke på utrymmet som är mindre invändigt och verksamheten i 

byggnaden som kanske till viss del finns kvar under tiden det åtgärdas. Med tanke på 

invändig tilläggsisolering krävs det även lite rivning innan åtgärden kan utföras. 

Eftersom det finns en ångspärr i väggen så måste materialet rivas in till denna för att 

byta till en ny åldersbeständig ångspärr. Detta också för att ångspärren inte ska hamna 

för långt ut i väggen då detta kan bidra till fuktproblem i konstruktionen. Avfallet som 

blir innebär mer arbete då detta bör sorteras i största möjliga mån. 

 

Att isolera vindsutrymmet med lösull är en enklare åtgärd än om skivor i form av 

mineralull används, då lösullen sprutas in. Det blir även en tätare isolering med lösull 

eftersom det kommer in i små utrymmen. Det som bör tänkas på är att se till att lösullen 

inte täpper igen luftspalten i takfoten (det vill säga mellan ytterväggens övre kant och 

yttertaket) då detta kan bidra till fuktproblem.  

 

Med tanke på byggnadens höga specifika energianvändning finns det misstankar att 

konstruktionen läcker ut värme. Detta är logiskt med tanke på uppgifter utifrån 

besiktningen och granskning av ritningarna, då vi fick fram att det inte finns någon 

isolering i grunden, samt väldigt lite isolering i väggar och tak. Om grunden varit 

isolerad hade det troligtvis varit lättare att uppnå kraven på den specifika 

energianvändningen. Då det är risk för fuktproblem om en grund isoleras inifrån är detta 

inte att föredra, därför får andra åtgärder tas.  

 

Den långa återbetalningstiden på fönster är på grund av att det inte blir någon större 

skillnad på energianvändningen med en sådan liten förbättring på val av fönster. Om 

fönstren hade varit till exempel äldre av typen 2-glasfönster hade det förmodligen inte 

varit lika lång återbetalningstid.  

 

Kombinationer av olika åtgärder ger enligt resultaten totalt sätt bättre kostnadsbesparing 

per år än vad åtgärderna gör var och en för sig. Detta på grund av att de tillsammans 

tätar och isolerar byggnaden bättre än vad respektive åtgärd gör.  

 

Metoden i sig kan också mycket väl ha inverkat på resultatet. 

Energisimuleringsprogrammet är beroende av korrekt indata samt vår egen skicklighet 

för att få fram ett korrekt resultat. Vi valde BV2 för att vi tidigare har arbetat med 

programmet, detta för att minska risken för eventuella fel på grund av okunskap.  

 

Indata behöver också vara korrekt för att få pålitliga resultat. Här är det möjligt att det 

skulle kunna smyga sig in beräkningsfel, men vi har båda kontrollerat beräkningarna för 

att minska risken för detta. För att beräkningarna ska vara korrekt behöver också 

mätdata och information från personer i byggnaden vara rätt. Mätdata som tjocklek på 

materialet och yttermåtten på byggnaden är inte korrekt ner på millimetern, utan är 

avrundat till godtyckliga värden. Vi anser dock att detta inte bör ge någon större 

påverkan på resultatet och har därmed valt att låta det kvarstå.  
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Energisimuleringar vid nybyggnationer har en osäkerhetsfaktor, då de värden som sätts 

in i programmet med stor sannolikhet varierar beroende på en mängd olika faktorer. Till 

exempel brukarnas användning av belysning, öppna fönster och inomhustemperatur, 

ovanligt varmt eller kallt utomhusklimat eller att byggnaden inte är uppförd exakt enligt 

ritningen. Energisimuleringen ska alltså ses som just en simulering och inte som ett 

korrekt värde. Att göra en energisimulering av en redan befintlig byggnad är något mer 

säkert, då värdet på den specifika energianvändningen kan kontrolleras mot 

energideklarationens uppmätta värde. Detta kallas att validera resultatet. Med 

energisimuleringsprogrammet finns möjligheten att prova olika åtgärder för att förbättra 

den specifika energianvändningen, t.ex. genom att byta ut den befintliga väggens U-

värde mot en tilläggsisolerad väggs U-värde. Det kan även finnas felaktigheter i det 

energideklarerade värdet, i form av mätfel, att fel uppmätta storheter använts (till 

exempel att verksamhetsel ingår i fastighetsel) samt fel värde på Atemp.    

 

Utifrån temperaturloggrarnas mätdata kunde inga problem upptäckas och vi drar då 

slutsatsen att dessa fungerat problemfritt under tidens gång. Temperaturloggrarna har 

varit utplacerade i cirka 2 månader och loggat lufttemperatur och relativ luftfuktighet 

var 10:e minut, vilket vi anser bör kunna ge ett relativt säkert medelvärde. 

 

Vi har även arbetat i COMSOL och där, liksom vid U-värdesberäkningarna till BV2, 

användes material och materialtjocklekar vilket som sagt inte är mätt ner på 

millimetern. Det COMSOL som vi använt tidigare har varit en version äldre, och i 

denna nya version vi använde under detta arbetes gång hade det skett många 

förändringar. Detta innebar att vi var tvungna att lägga ner mycket tid på att först och 

främst lära oss programmet och dess nya funktioner. Det här kan vara en felkälla, med 

tanke på att programversionen är ny för oss och risken finns att vi missat någon detalj 

eller funktion. Vi anser dock att resultaten vi fått fram är rimliga och har ingen 

anledning till att tror att något fel har uppstått eller att vi missat något väsentligt.  

 

En del antaganden har gjorts, bland annat för luftläckaget. Detta på grund av att det inte 

fanns möjlighet att göra en Blower Door-mätning, då det på grund av verksamheten inte 

var möjligt att få ett representativt utrymme i byggnaden att utföra mätningen i. 

Antagandet är gjort i samförstånd med handledaren och med fasadens håligheter och 

dörrar i åtanke, men värdet är fortfarande ett antagande och risken finns att det har blivit 

ett felaktigt resultat.  

 

En förbättring som skulle kunna göras angående metoden i denna fallstudie är att göra 

en Blower Door-mätning. Enligt känslighetsanalysen i dörravsnittet går det att se att 

luftläckaget har en stor påverkan på den specifika energianvändningen och det är därför 

viktigt att den blir korrekt. Eftersom det inte var genomförbart i denna fallstudie är detta 

en svaghet som kan ha gett missvisande resultat. 

 



 

32 

 

Det vi kommit fram till i studien är att om flera åtgärder kombineras minskar den 

specifika energianvändningen mer än om endast en byggnadsdel åtgärdas.  
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7. Slutsats 
 

Byggnadens energiprestanda ligger högt över BBR´s nya krav, men är enligt 

Energideklarationen inom genomsnittligt värde för byggnader liknande denna. 

Energieffektiviseringen vi har gjort har fokuserat på att sänka den specifika 

energianvändningen till under 90 kWh/m2år. Byggnaden är både otät och dåligt 

isolerad, därför finns flera åtgärdsförslag för att kunna minska den specifika 

energianvändningen.  

 

Efter undersökningar av byggnadens historia samt kontroll av detaljplanen har vi 

kommit fram till att det inte finns några speciella restriktioner avseende ändring för 

denna byggnad.  

 

I denna fallstudie, med syfte att undersöka om det finns några kostnadseffektiva sätt att 

energieffektivisera denna byggnad, har vi kommit fram till följande slutsats: det 

åtgärdsförslag som återbetalar sig snabbast och sänker den specifika 

energianvändningen till 90 kWh/m2år är att kombinera tre åtgärder - tilläggsisolering av 

vind med 400 mm sprutad lösull, tilläggsisolering av yttervägg invändigt med 170 mm 

mineralull samt byte av dörrar till dörrar med U-värde 1 W/m2K. Detta har en 

återbetalningstid på 14 år räknat med energipriset 1 kr/kWh, utan ränta.  

 

  



 

34 

 

8. Referenser 
 

Berardi, U (2013). Clarifying the new interpretations of the concept of sustainable 

building. Sustainable Cities and Society, 8. 72-78. doi:10.1016/j.scs.2013.01.008 

 

BFS 2015: 3. Boverkets byggregler. Hämtad 19 maj, 2016, från Boverket, 

https://rinfo.boverket.se/BBR/PDF/BFS2015-3-BBR-22.pdf 

 

Boss, A. (2012). Fjärrvärmecentral och frånluftsvärmepump i kombination (2012,11). 

Stockholm: Svensk Fjärrvärme AB 

 

Boverket (2013). Vision Sverige 2025. Hämtad den 16 mars 2016, från: 

http://sverige2025.boverket.se/bygg-hallbart.html 

 

Boverket. (2015). Energikrav. Hämtad 2016-05-19, från 

http://www.boverket.se/sv/byggande/bygg-och-renovera-energieffektivt/energikrav/ 

 

Chenari, B., Dias Carrilho, J., & Gameiro da Silva, M. (2016). Towards sustainable, 

energy-efficient and healthy ventilation strategies in buildings: A review. Renewable 

and Sustainable Energy Reviews, 59, 1426-1447. 

doi:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.rser.2016.01.074 

 

Coakley, D., Raftery, P., & Keane, M. (2014). A review of methods to match building 

energy simulation models to measured data. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 37, 123-141. 

doi:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.rser.2014.05.007 

 

Combimix. (u.å.). Fuktdebatten. Hämtad 2016-05-24, från: 

http://www.combimix.com/se/fokus/fasad/176-fuktdebatten 

 

Control Engineering. (2016). Energibalansberäkning. Hämtad 2016-05-20, från: 

http://www.controlengineering.se/se/energi/energiberakning/energibalansberakning/ 

 

De Boeck, L. Verbeek, S. Audenaert, A. De Mesmaeker, L. (2015). Improving the 

energy performance of residential buildings: A literature review. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 52. 960-975 doi:10.1016/j.rser.2015.07.037 

 

Energirådgivningen. (2016). Tips och råd. Hämtad 2016-05-16, från 

http://www.energiradgivningen.se/privatperson/tips-rad  

 

Gävle Energi. (u.å.). Om vår fjärrvärme. Hämtad 2016-05-13, från 

http://www.gavleenergi.se/Fjarrvarme/Om-fjarrvarme/ 

 

http://sverige2025.boverket.se/bygg-hallbart.html
http://sverige2025.boverket.se/bygg-hallbart.html
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.rser.2016.01.074
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.rser.2014.05.007
http://www.energiradgivningen.se/privatperson/tips-rad
http://www.gavleenergi.se/Fjarrvarme/Om-fjarrvarme/


 

35 

 

Gävle kommun. (2009). Översiktsplan Gävle stad 2025. Hämtad 2016-05-19, från 

http://www.gavle.se/PageFiles/23057/%C3%96P%20G%C3%A4vle%20stad.pdf 

 

Isover. (u.å.). Isolera yttervägg inifrån. Hämtad 2016-05-13, från 

http://www.isover.se/isolera-yttervagg-inifran 

 

Kalema T., Johannnesson G. J., Pylsy P., Hagengran P. (2008): Accuracy of Energy 

Analysis of Buildings:A Comparison of a Monthly Energy Balance Method and 

Simulation Methods in Calculating the Energy Consumption and the Effect of Thermal 

Mass. Journal of Building Physics, Vol. 32:101 

 

Larsson, E. (1985). Bebyggelse på Alderholmen: Byggnadsinventering 

Fotodokumentation. Gävle: Stadsarkitektkontoret. 

 

Miljömål. (2016). God bebyggd miljö. Hämtad 2016-05-19, från 

http://www.miljomal.se/sv/Miljomalen/15-God-bebyggd-miljo/ 

 

Murma. (u.å.). Utvändig tilläggsisolering med puts. Hämtad 2016-05-13, från 

http://www.murma.se/pdf/gds_sv_15_6148_udv_isolering.pdf  

 

Naturvårdsverket. (2016). Energieffektivisering. Hämtad 2016-05-19, från 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Energi/Energieffektivisering/ 

 

Ornetzeder, M., Wicher, M., & Suschek-Berger, J. (2016). User satisfaction and well-

being in energy efficient office buildings: Evidence from cutting-edge projects in 

austria. Energy and Buildings, 118, 18-26. 

doi:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.enbuild.2016.02.036 

 

Peterson, F. (1984). Värmebehovsberäkningar - Kompendium I:1. Stockholm: Kungliga 

Tekniska Högskolan. 

 

Raftery, P., Keane, M., & O’Donnell, J. (2011). Calibrating whole building energy 

models: An evidence-based methodology. Energy and Buildings, 43(9), 2356-2364. 

doi:http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.enbuild.2011.05.020 

 

Regeringen. (u.å.). Sveriges miljömål. Hämtad 2016-05-19, från 

http://www.regeringen.se/regeringens-politik/sveriges-miljomal/ 

 

Rockwool. (2016). LAMBDA-VÄRDE, R-VÄRDE OCH U-VÄRDE. Hämtad 2016-05-

12, från 

http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/produktegenskaper/v%C3%A4rmeisolerin

g/lambda-v%C3%A4rde,+r-v%C3%A4rde+och+u-v%C3%A4rde  

 

http://www.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktplaner/Gavle-Stad1/
http://www.gavle.se/Bygga-bo-miljo/Kommunens-planarbete/Oversiktplaner/Gavle-Stad1/
http://www.isover.se/isolera-yttervagg-inifran
http://www.murma.se/pdf/gds_sv_15_6148_udv_isolering.pdf
http://dx.doi.org.webproxy.student.hig.se:2048/10.1016/j.enbuild.2011.05.020
http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/produktegenskaper/v%C3%A4rmeisolering/lambda-v%C3%A4rde,+r-v%C3%A4rde+och+u-v%C3%A4rde
http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/produktegenskaper/v%C3%A4rmeisolering/lambda-v%C3%A4rde,+r-v%C3%A4rde+och+u-v%C3%A4rde


 

36 

 

Rockwool. (u.å.). Specifik energianvändning. Hämtad 2016-05-20, från: 

http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/bbr+-

+boverkets+byggregler/specifik+energianv%C3%A4ndning 

 

Sandin, K. (2010). Praktisk byggnadsfysik. Lund: Studentlitteratur. 

 

SMHI. (2015a). Klimatförändringens konsekvenser för samhället. Hämtad 2016-03-22, 

från http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringens-konsekvenser-for-

samhallet-1.3880 

 

SMHI. (2015b). Klimatförändringens konsekvenser för naturen. Hämtad 2016-03-22, 

från http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringens-konsekvenser-for-

naturen-1.3898 

 

S-Solar. (2010). Solinstrålning. Hämtad 2016-05-20, från: 

http://www.ssolar.com/Solenergi2010/EnergifaktaDEL1brSole%20nFramtidensbasener

gi/Solinstr%C3%A5lning/tabid/608/Default.aspx 

 

Sundolitt AB. (u.å.). Lätt att isolera: Tilläggsisolering av hussockel [Broschyr]. 

Vårgårda: Sundolitt AB. Från 

http://www.sundolitt.se/upload_images/E4CF79E2B34946779FCA7227C4EBB675.pdf 

 

Svensk Betong. (u.å.). Värmelagring. Hämtat 2016-05-20, från: 

http://www.svenskbetong.se/bygga-med-betong/bygga-med-platsgjutet/betongens-

egenskaper/varmelagring 

 

Svensk Fjärrvärme. (u.å.). Vad är kraftvärme. Hämtad 2016-05-24, från: 

http://www.svenskfjarrvarme.se/Fjarrvarme/Vad-ar-kraftvarme/ 

 

Wirdby, K. & Boox, L. (2005). Alderholmen och Amiciti: kulturhistorisk inventering. 

Gävle: Länsmuseet Gävleborg. 

 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringens-konsekvenser-for-samhallet-1.3880
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimatforandringens-konsekvenser-for-samhallet-1.3880


Bilaga 1 – Köldbryggor 

Vägg – Tak 

 

Figur 1 Original    Referens 

       

 

Vägg – Vägg 

 

Figur 2 Orginal    Referens 

        



Vägg – Mellanbjälklag 

                           

Figur 3 Orginal     Referens 

                     

 

Vägg – Golvbjälklag 

                

Figur 4 Original       Referens 

          

 

 



Vägg – Fönster 

                                                

Figur 5 Original       Referens 

                               

 

Vägg – Dörr 

                                 

Figur 6 Original       Referens 



Köldbryggor - Beräkning 

 Փtot [W/m] Փref [W/m] ᴪ [W/mK] lk [m] lk*ᴪ 

Tak – Vägg 28,41 26,14 0,11 82 9,02 

Vägg – Mellanbjälklag 19,25 17,62 0,08 82 6,70 

Vägg - Golvbjälklag 64,72 63,98 0,04 82 3,06 

Vägg – Fönster 102,11 98,04 0,20 313 63,77 

Vägg – Dörr 31,19 20,23 0,55 54,5 29,87 

Vägg – Vägg 15,66 15,41 0,01 18 0,23 

 

𝛹 =
𝛷𝑡𝑜𝑡 − 𝛷𝑟𝑒𝑓

𝛥𝑇
 

 

Storleken på marken vid beräkning av U-värde mark i COMSOL 

 A=Area P=Omkrets B´=2*A/P 

B´ 420 94 8,94 

 

U-värde mark 

Փtot [W/m] Փvägg [W/m] Փmark [W/m] U-värde mark [W/m2K] 

64,72 8,81 55,91 0,31 

 



Bilaga 2 – Sammanställning loggrar 

Mätningar utfördes 2016-03-01 till och med 2016-04-25. 

 

Restriktioner vid placering av loggrar 

 Inte där dessa kan bli fuktiga 

 Inte i direkt solljus 

 Inte mot en yttervägg 

 Gärna i huvudhöjd, antingen sittandes eller ståendes 

 Gärna mitt i rummet 

 Gärna där dessa får stå orört under mättiden 

 

Plan 1 – Tvättstuga 

Placerad vid en kabelstege i taket.  

Medeltemperatur: 19,3 °C 

Medelfuktighet: 41,0 % RH 
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Plan 1 – Garage 

Placerad hängandes i taket. 

Medeltemperatur: 17,0 ° C 

Medelfuktighet: 40,6 % RH 

 

Plan 2 – Matsal 

Placerad mot en innervägg, bakom arkivfack. 

Medeltemperatur: 20,8 °C 

Medelfuktighet: 25,1 % RH 
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Plan 2 – Konferensrum 

Placerad vid ena kortsidan av rummet, på ett skåp.  

Medeltemperatur: 19,7 °C 

Medelfuktighet: 31,3 % RH 

 

Plan 3 – Kontorslandskap 

Placerad i mitten av rummet, på ett skåp. 

Medeltemperatur: 21,7 °C 

Medelfuktighet: 26,5 % RH 
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Utomhus 

Placerad under takfot, skyddad från regn.  

Medeltemperatur: 4,9 °C 

Medelfuktighet: 76,4 % RH 
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Bilaga 4 – Besiktningsprotokoll vid energikartläggning 
Platsbesök 2:a Magasinsgatan i Gävle 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allmänt 

Datum och tid för besöket: …………2016-04-12 kl.08.00…………………………………… 

Deltagande personer vid besöket: ……Sofia, Ingela och Janne……………………….. 

Utetemperatur vid besöket: ……………3,5…… grader 

Väderleksförhållanden:   Soligt  

 

Fastighetsbeteckning: …………Alderholmen 21:1…………………………………………… 

Ort och kommun: …………………Gävle, Gävle kommun………………………… 

Fastighetens adress: …………2:a Magasingatan 10 ……………………………………………… 

Byggår: ……1982…………. 

Byggnadsarea (någon av dessa) 

 BOA: ………… m2 

 LOA: …1131  m2 

 BTA: ………….. m2 

 Atemp: …1131 m2     70 % kontor 30 % tvätteri 

 

 

Sorts byggnad     Lokaler  Antal personer totalt:  ca 40 pers kl.06-20 

              ca 70 pers kl.12-13 

  

Är huset:    En del av huslänga 

Hustyp:  Lokal/kontor    

 

Byggnadens läge:   Innerstad   

Exponering för vind  Måttlig   

Huvudsaklig marktyp: 

□ Berg □ Lera □ Silt □ Sand □ Grus □ Morän  

□ Fyllnadsmassor □ Okänt 

Huvudsaklig grundtyp: 

□ Källare □ Suterrängvåning □ Grund med kryprum □ Platta på mark 
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Övrigt allmänt:…Byggnaden används som kontorslokal och tvätteri i dagsläget……… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

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

Total tillförd energi 

Tillförd el:  ………20 195 kWh/år 2:a Magasingatan 10 avser år: 2015 

  …138 864,26 kWh/år 1:a Magasingatan 9 avser år: 2015 

Levererad eltyp: □ Miljömärkt/grön □ Annan: ……………… □ Okänt 

Tillförda förnyelsebara bränslen (pellets, flis, biogas, ved) 

 

Bio   44 %  

 

Tillförd fjärrvärme:………………95,77…. MWh/år  avser år: ……2015….. 

          ………………118 000. kWh enl. energideklaration avser år: …………….. 

Tillförd övrig energi (solfångare, vindkraft) 

 

Vind 6 %  

Vatten 50 %  

 

Övrigt tillförd energi: 

…Enligt energideklaration: 

Fastighetsel 39 585 kWh 

Verksamhetsel 130 309 kWh 

Energiprestanda 146 kWh/m2*år 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

 

Bränsleslag Mängd/volym, kg/år Energiinnehåll kWh/kg Energi kWh/år Kommentar

Bränsleslag Energi kWh/år Kommentar
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Klimatskärm 

Medelrumshöjd: Bottenvåning: ………2,8……. m 

  Mellanliggande plan: ……2,8………. m 

  Inredd vind: ……………….. m 

Byggnadens yttermått 

 Längd: ……35,5……….. m 

 Bredd: ……12……….. m 

 Höjd: ………9 - 12……… m (upp till takfot och nock) 

Antal plan över mark uppvärmda till minst 10 grader, även halvplan: …………3…….. 

 

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

Fastighetsel 

Driftel pumpar 

 

Wilo Inst.rum 22 W    

 

 
Övrigt fastighetsel: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Varmvattensystem 

Kallvattenförbrukning (om varmvatten saknas) 

  …………4060………. m3/år  avser år: ……2015……….. 

 

Övrigt varmvattensystem: 

……Energi till varmvattenberedning 11 800 kWh enligt energideklaration 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Pumpar Benämning Märkeffekt, kW Drifttid h/år Energi kWh/år Kommentar

1

2

3

4

5



  

 

4 

 

Värmesystem 

Huvudsakligt uppvärmningsätt:  □ Fjärrvärme  □ Panna med oljeeldning

   □ Panna med pellets/ved □ Värmepump, typ: ………

   □ Direktverkande el □ Annat: …………………… 

 

Distributionssystem:  □ Vattenburet 1-rörsystem □ Vattenburet 2-rörsystem 

   □ Värmegolv  □ Annat: …………………… 

Skick radiatorer, termostater?: ……Radiatorer var i bra skick……………………………….………… 

Termostatventiler bytta?:  □ Ja, Efter att energideklarationen är gjord  

Uppmätt temperatur: Se Bilaga 2 - Loggrar 

Övrigt värmesystem: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ventilationssystem 

Ventilationssystem:  □ S □ Förstärkt S   □ F □ F med VVX

  □ FT □ FTX 

Övrigt ventilationssystem: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Hushållsel 

Ålder och/eller energiklass på: Kyl/frys: ……………  separat eller kombinerade?: ……. 

   Diskmaskin: ……………… (varm/kallvatten) 

   Tvättmaskin: ……2015………… 

   Torktumlare/torkskåp): ………2015………….. 
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Övrigt 

Fotografering 

 

Figur 1 Fönster 

 

Figur 2 Entrédörr mot 2:a Magasinsgatan 

 

Figur 3 Entrédörr mot 1:a Magasinsgatan 

 

Figur 4 Fasad mot 2:a Magasingatan 
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Figur 5 Fasad Gavel 

 
Figur 6 Fasad mot 1:a Magasingatan 

 

Figur 7 Ventilationskanaler 

 

Figur 8 Radiatorer 

 

Figur 9 Termostatventiler 
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Termografering Se bilaga 5 – Termografering 

 

Övriga Frågor  

Energideklaration gjord?:  □ Ja, år:…2012…… □ Nej 

 Om ja, ange värden: …118 000. kWh/år varav el: …………… kWh/år 

OVK gjord?:   □ Ja, år:…2014… □ Nej 

 

 

Övriga bilder 

 

 

 

 



Bilaga 5 – Termografering 

Bottenplan 

 

Figur 1 Bottenplatta – Yttervägg mot 1:a Magasingatan 

 

Figur 2 Dörr med automatisk öppning 

 

Figur 3 Hörn Innervägg - Yttervägg 

 



 

Figur 4 Fönster 

 

Figur 5 Ett bildbevis på att solen kan ställa till värden från IR-kameran 

 

Figur 6 Kantbalk som inte är isolerad ordentligt (Observera att bilden är tagen utifrån, värmen läcker ut) 

 

 



 

Figur 7 Kantbalken – Hål in mellan, som gör att kylan kommer in och värmen ut. (Observera att bilden är tagen utifrån, 

värmen läcker ut) 

 

Figur 8 Ståldörren bredvid installationsrummet (Observera att bilden är tagen utifrån, värmen läcker ut) 

 

Figur 9 Igensättning av port (Observera att bilden är tagen utifrån, värmen läcker ut) 

 



 

Figur 10 Kantbalk i Garage/förråd 

 

Figur 11 Igensättning av port, i Garage/förråd 

 

Plan 1 

 

Figur 12 Vägg mot andra byggnaden, synligt att det är lecablock. 

 



 

Figur 13 Ytterhörn mot 1:a Magasingatan och den andra byggnaden. 

 

Figur 14 Mellanbjälklag – Yttervägg, synligt att det är tvårörssystem till radiatorerna. 

 

Figur 15 Trapphuset, viloplan och yttervägg 

 

 

 

 



Plan 2 

 

Figur 16 Ytterhörn mot 2:a Magasingatan och den andra byggnaden. 

 

Figur 17 Yttervägg mot gaveln 

 

Figur 18 Yttervägg – Bjälklag 

 



 

Figur 19 Ytterhörn mot gaveln och 2:a Magasingatan 

 

 

 

 



Bilaga 6 – Specifik energianvändning från BV2 

 

 

Figur 1 Grundläggande specifik energianvändning 

 

 

 

Figur 2 Specifik energianvändning efter tilläggsisolering av yttervägg utvändigt 130 mm mineralull 



 

Figur 3 Specifik energianvändning efter tilläggsisolering yttervägg invändigt 170 mm mineralull 

 

 

 

Figur 4 Specifik energianvändning efter tilläggsisolering vind 220 mm sprutad mineralull 



 

Figur 5 Specifik energianvändning efter byte av dörr med U-värde 1,0 W/m2*K 

 

 

 

Figur 6 Specifik energianvändning efter byte av fönster med U-värde 1,0 W/m2*K 



 

Figur 7 Specifik energianvändning efter tilläggsisolering av både yttervägg invändigt (170 mm) och vind (220 mm) 

 

 

 

Figur 8 Specifik energianvändning efter tilläggsisolering av både yttervägg invändigt (170 mm) och vind (400 mm) samt 
dörrbyte till dörr med U-värde 2 W/m2*K 



 

Figur 9 Specifik energianvändning efter tilläggsisolering av både yttervägg invändigt (170 mm) och vind (400 mm) samt 
dörrbyte till dörr med U-värde 1 W/m2*K 


