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Sammanfattning 

Miljonprogrammet var en tidsepok som pågick mellan åren 1965-1974. Under 
epoken uppfördes en miljon bostäder i Sverige. Föråldrad byggnadsteknik samt 
byggnadskomponenter som nått slutet av sin livslängd har lett till att dessa bostäder 
idag är i stort behov av renovering. Då över en tredjedel av flerbostadshusen i 
Sverige var uppförda under 1960- och början av 1970-talet har detta även blivit ett 
samhällsproblem. Med byggnadskomponenter vars U-värden ligger långt över 
dagens moderna byggnadskomponenters U-värden, har detta gjort de ej åtgärdade 
miljonprogramsbyggnaderna, till stora energibovar. 
 
En av dessa byggnadskomponenter som använt sig av föråldrad byggnadsteknik samt 
nått slutet av sin livslängd, är byggnadernas fönster. I detta arbete har en avgränsning 
skett mot just fönster och dess påverkan på den specifika energianvändningen. Två 
olika fönsterrenoveringsåtgärder har undersökts och jämförts för att få fram den 
åtgärd som visar störst ekonomisk lönsamhet. 
 
För att se vilken av fönsteråtgärderna som ger lägst specifik energianvändning har  
energisimuleringar genomförts i programmet BV2.  
 
För att se vilken av åtgärderna som visar på störst ekonomisk lönsamhet har 
ekonomiska beräkningar genomförts. Två olika metoder har använts; en LCC-kalkyl 
samt Pay-off metoden. Ur Pay-off metoden fås en återbetalningstid på den angivna 
åtgärdens investeringskostnad. I LCC-kalkylen visas istället totalkostnader för 
respektive åtgärd under utvalda tidsperioder, i denna undersökning kallade 
kalkylperioder. Resultatet från LCC-kalkylen visar att åtgärden med extraglas är den 
åtgärd som visar på störst ekonomisk lönsamhet, om optimala förutsättningar ges. 
Om fönstren däremot är i bristande skick och i behov av renovering, är åtgärden 
med nya fönster att rekommendera för största ekonomiska lönsamhet. Utifrån Pay-
off metoden visade det sig att åtgärden med extraglas har en återbetalningstid på 9,7 
år medan åtgärden med nya fönster har en återbetalningstid på 24,6 år. 
 
 
Nyckelord: Fönsterrenovering, miljonprogrammet, LCC 
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Abstract  

The million programme was a period of time between 1965 and 1974. During the 
period one million homes were built in Sweden. Outdated building technology and 
building components that have reached the end of their lifespan have led to the fact 
that these homes are currently in urgent need of renovation. When more than a 
third of multi-family houses were built in the 1960s and early 1970s, this has also 
become a social problem. With building components which U-values are well above 
the current U-values of today’s modern building components, this has made the 
unreacted million programme buildings into major energy thieves. 
 
One of these building components that has used outdated building technology and 
reached the end of its lifespan is the windows of the buildings. In this work, a 
delimitation has been made of the windows and its impact on the specific energy 
use. Two different window renovation methods have been investigated and 
compared to find out which method that shows greatest economic profitability. 
 
To see which of the window renovation methods that provides the lowest specific 
energy usage, energy simulations has been made in BV2.  
 
To see which of the methods that shows the greatest economic profitability, 
economic calculations have been made. Two different methods have been used; an 
LCC-calculation and the Pay-off method. The Pay-off method shows the repayment 
for the investment cost of the selected window renovation method. In the LCC-
calculation, total costs are shown for each renovation method during selected time 
periods, in this survey called calculation periods. The result of the LCC-calculation 
shows that the method with extra glass is the method that shows the greatest 
economic profitability, if optimal conditions are given. If, on the other hand, the 
windows are in poor condition and in need of renovation, the method with new 
windows is recommended for maximum economic profitability. Based on the Pay-
off method, the results showed that the method with extra glass has payback time of 
9.7 years, while the method with new windows has a payback time of 24.6 years. 
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Förord 

Under hösten 2014 påbörjade vi våra studier på Högskolan i Gävle. Utbildningen, 
som är på 180 hp, skulle utmynna i titeln ingenjör inom byggteknik. Som avslutning 
på denna treåriga utbildning har ett examensarbete på 15 hp genomförts. 
 
Det har varit tre lärorika år som gett oss en bra verktygslåda att ta med ut i 
arbetslivet. Vi vill rikta ett stort tack till följande företag som givit oss information 
gällande detta arbete; 
 
Dalkarlarna - som tillhandahållit fönsterofferter 
 
Grundels - som tillhandahållit fönsterofferter 
 
Borlänge kommun - som tillhandahållit ritningar från inspirationsbyggnaden 
 
Vi vill också rikta ett tack till vår handledare, Jan Akander, som har hjälpt och 
väglett oss i vårt arbete. 
 
 
Klas Samuelsson & Rune Younan 
 
Gävle, 26 maj 2017 
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Förklaring av termer 

Atemp - En byggnads invändiga area som värms upp till minst 10°C (Boverket, 
2014). 
 
BBR - Förkortning för “Boverkets byggregler”, innehåller föreskrifter och allmänna 
råd gällande, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, 
bullerskydd, hygien, hälsa och miljö, säkerhet vid användning och energihushållning 
(Boverket, 2016). 
 
Frånluftssystem - Ett ventilationssystem där frånluften sugs ut ur byggnaden med 
hjälp av fläktar. 
 
LCC - LCC är en livscykelkostnadskalkyl som i denna undersökning visar totala 
kostnader över en viss tid för en fönsterrenoveringsåtgärd 
(Upphandlingsmyndigheten, 2017). 
 
Miljonprogrammet - Satsning som pågick mellan åren 1965-1974 för att råda bot 
på bostadsbristen i Sverige. En miljon bostäder uppfördes (Hall & Vidén, 2005). 
 
Stratifierad urvalsundersökning - En urvalsmetod där populationen delas in i 
olika grupper för att därefter slumpvis genomgå stickprov inom varje grupp 
(Stockholms universitet, u.å). 
 
U-värde - Beskriver ett materialskikts värmeisoleringsförmåga med enheten 
W/m2K.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under perioden 1965-1974 byggdes det en miljon bostäder i Sverige. Meningen 
med denna satsning var för att råda bot på bostadsbristen. Satsningen gick under det 
passande namnet miljonprogrammet. Dagens problem med dessa byggnader är dels 
att många av de byggnadstekniska lösningar som användes på den tiden under årens 
lopp genomgått stora förändringar. Ett annat problem är byggnadernas ålder, de 
uppfördes under tidsperioden 1965-1974 och har idag varit uppförda under 40-50 
år. Detta betyder att många av de byggnadstekniska lösningarna har nått slutet på sin 
livslängd. Byggnadernas fönster är ett exempel på en byggnadsteknisk lösning som 
dels är av föråldrad byggnadsteknik samt nått slutet av sin livslängd. (Boverket, 
2014) 

De fönster som använts i miljonprogramsbyggnaderna består allt som oftast av 2-
glasfönster. U-värdet1 på dessa fönster är runt 3,0 W/m2K, detta kan jämföras med 
dagens 3-glasfönster som har ett U-värde på runt 1,0 W/m2K. (Statens 
energimyndighet, 2004). Detta gör att de befintliga fönstren på dessa 
Miljonprogramsbyggnader har stor negativ påverkan på byggnadens 
energianvändning. 

Just energianvändningen är något som diskuteras frekvent inom byggnadssektorn 
idag (Böruhan, Bulat, Odlare, Stigson, Wallin & Vassileva, 2015). Byggnadssektorn 
står för nästan 40 % av den totala energianvändningen i Sverige (Karlsson & 
Moshfegh, 2007). Till år 2020 och 2050 ska byggnadssektorns energianvändning ha 
sänkts med 20 % respektive 50 % per area golvenhet (Liu, Moshfegh, Akander & 
Cehlin, 2014).  
Det fokuseras mycket på nybyggnationer och hur de ska vara energieffektiva idag, 
men för att få ned dessa siffror krävs det främst åtgärder på de befintliga 
byggnaderna. Av alla befintliga flerbostadshus är 35 % av dessa uppförda under 
rekordåren, 1961-1975 (Berggren, Janson & Sundqvist, 2008). Majoriteten av dessa 
byggnader tillhörde även miljonprogrammet, vilket betyder att miljonprogrammets 
byggnader har en stor del i arbetet med att sänka Sveriges energianvändning inom 
byggnadssektorn.  

1 Se Förklaring av termer 



2 

1.2 Syfte 

I det här examensarbetet ska två olika fönsterrenoveringsmetoder på en 
representativ miljonprogramsbyggnad undersökas och jämföras. Syftet är att få fram 
den åtgärd som är mest lönsam ur ett ekonomiskt perspektiv.  

1.3 Mål 

Målet med detta examensarbete är att få fram ett underlag där de olika åtgärdernas 
ekonomiska lönsamhet läggs fram. Det underlaget som läggs fram kommer även att 
visa vilken åtgärd som bidrar till lägst energianvändning.  

1.3 Avgränsningar 

I det här arbetet har en avgränsning gällande byggnadstyp genomförts med inriktning 
mot ett flerbostadshus uppfört under tidsperioden 1965-1974, med andra ord under 
miljonprogramsepoken. Gällande byggnadens energianvändning har en avgränsning 
skett i form av att fönster och dess påverkan har studerats. I det här examensarbetet 
har inga andra åtgärder utöver fönsterrenovering tagits hänsyn till.  

Inga beräkningar har genomförts gällande de olika åtgärdernas miljöpåverkan. Inte 
heller aspekter som ljusinsläpp, bullerdämpning, bevarande och säkerhet har 
analyserats i denna undersökning. 
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2 Den representativa byggnaden 

För att ge ett representativt resultat för hela miljonprogrammet har en representativ 
byggnad skapats utifrån dåtida genomsnittliga U-värden. Tanken är att den 
representativa byggnaden ligger i Gävle och är byggd under perioden 1965-1974. 
Byggnaden är ett flerbostadshus med 3 våningar. Varje enskild våning har en yta på 
312 m2, detta ger en total Atemp

2 på 936 m2. Antalet fönster och fönsterdörrar på 
byggnaden uppgår till 70 st.  
 
Byggnadens samtliga byggnadskomponenter är uppförda enligt dåtida 
byggnadsteknik. 
Grunden består av en platta på mark. Yttertaket har en platt utformning, där takytan 
består av svart plåt. Ytterväggarna är även de uppbyggda enligt dåtida 
byggnadsteknik. En 3D-modell av den representativa byggnaden visas i Figur 1. 
 
Under kapitel 4.1.1.1 visas tvärsnitt av den representativa byggnadens samtliga 
klimatskal samt dess ingående material. 
 

 
Figur 1. 3D-modell av den representativa byggnaden. (Sketchup, 2017) 

 

  

                                                 
2 Se Förklaring av termer 



 

4 

3 Fönsterrenoveringsåtgärder 

Syftet med det här examensarbetet att jämföra och undersöka två olika 
fönsterrenoveringsåtgärder. De två åtgärderna som har undersökts är monteringen 
av nya fönster respektive monteringen av extraglas på befintliga fönster.  

3.1 Befintliga fönster 

Det tidstypiska fönstret för den här tiden var ett 2-glasfönster i trä. Dessa fönster 
har ett U-värde på 3,0 W/m2K vilket även den representativa byggnaden har. 
(Statens energimyndighet, 2004). Eftersom den representativa byggnaden uppfördes 
under perioden 1965-1974 betyder det att dess befintliga fönster har en ålder på 
minst 43 år.  

3.2 Nya fönster 

På det representativa huset monteras nya underhållsfria fönster och fönsterdörrar 
från SP Fönster. SP Fönster är ett varumärke som ägs av fönsterföretaget Svenska 
Fönster AB. Med sitt säte i Edsbyn inriktar sig Svenska Fönster mot tillverkandet av 
fönstren, försäljningen sker via olika återförsäljare i Sverige, monteringen sker sedan 
via olika byggföretag. Dalkarlarna är ett av dessa företag som monterar SP Fönster. 
Dalkarlarna har tillhandahållit vilka modeller som bör användas samt kostnaden för 
monteringen av dessa. 
 
Två olika fönstermodeller och en fönsterdörrmodell monteras. Fönsterdörren och 
den ena fönstertypen som används är av modellen Intakt och har en 2+1 glaslösning; 
en 2-glas isolerruta och en enkelglasruta. En bild på fönster- och 
fönsterdörrmodellen visas i Figur 2 respektive Figur 3. Den andra fönstermodellen 
heter Balans och är ett karmfast 3-glasfönster. En bild på fönstermodellen Balans 
visas i Figur 4. Samtliga fönster består av en träram där den yttre karmen är beklädd 
med aluminium vilket gör fönstren underhållsfria. Samtliga fönster och 
fönsterdörrar har ett U-värde på 1,1 W/m2K. För fönsterdata se Tabell 1. För 
teknisk data om varje fönster- och fönsterdörrmodell se bilaga A. (SP Fönster, u.å) 
 
Dessa aluminiumbeklädda fönster och fönsterdörrar har en livslängd på mellan 71-
83 år (Menzies, 2013). Svenska Fönster använde denna rapport som källa när de 
släppte en pressrelease om deras aluminiumbeklädda fönster under februari 2014 
(Svenska Fönster, 2014). 
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Tabell 1. Fönsterdata, nya fönster. (SP Fönster, u.å) 

Modell Bredd - höjd 
(mm) 

Antal (st) U-värde 
(W/m2K) 

g-värde (%) 

Intakt Fönster (2-
luft) 

1 380 - 1 520 30 1,1 0,6 

Intakt Fönster (1-
luft) 

880 - 1 520 12 1,1 0,6 

Intakt Fönsterdörr 840 - 2 300 12 1,1 0,6 

Balans Fönster 1 420 - 1 520 12 1,1 0,6 

Intakt Port 1 380 - 2 080 4 1,2 0,6 

 
 
 

 
Figur 2. Fönster Intakt SP Fönster. (SP Fönster, 2016) 
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Figur 3. Fönsterdörr Intakt SP Fönster. (SP Fönster, 2016) 

 
 

 
Figur 4. Fönster Balans SP Fönster. (SP Fönster, 2016) 
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3.3 Extraglas 

Nästa alternativ är att montera ett extraglas på representativa huset. Metoden att 
montera en extra glasruta på ett befintligt fönster innebär att det befintliga 2-
glasfönstret görs om till ett 3-glasfönster med ett U-värde på 1,3W/m2K. På det 
befintliga 2-glasfönstret monteras ett 4 mm tjockt energiglas. I renoveringen byts 
även samtliga fönsterlister ut och ersätts med nya silikonlister. I den här 
undersökningen har teknisk data från företaget Grundels produkt, Isolerglas använts. 
Grundels är ett fönsterföretag som har specialiserat sig inom just extraglas. Isolerglas 
är en patenterad lösning som de marknadsför som ett mindre kostnadskrävande 
alternativ för att sänka energianvändningen. För fönsterdata se Tabell 2. För 
produktblad se Bilaga B. I Figur 5 illustreras Grundels produkt Isolerglas (Grundels, 
2017). 
 
 
Tabell 2. Fönsterdata, extraglas. (Grundels, 2017) 

Modell Antal (st) Tot. glasarea (m2) U-värde (W/m2K) 

Grundels, 
Isolerglas 

104 129 1,3 

 
 
 
 
 

 
Figur 5. Bild som visar åtgärden med extraglas. (Grundels, 2017) 
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Figur 6. Grundels isolerglas, Högskolan i Gävle. (Egen bild) 
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4 Metod 

4.1 Datainsamling - Representativa byggnaden 

För att få ett representativt resultat för byggnader uppförda under 
miljonprogrammet skapades en representativ byggnad som är en genomsnittlig 
flerbostadsbyggnad för miljonprogrammets epok. Nedan visas hur insamlingen av 
information för den representativa byggnaden genomfördes. 

4.1.1 Insamling av teknisk data 

4.1.1.1 BETSI 

BETSI är en fördjupningsrapport sammanställd av Boverket på uppdrag av 
regeringen (Boverket, 2010). Boverket gavs i uppdrag att sammanställa byggnaders 
tekniska utformning och hur dessa har förändrats genom åren. Rapporten består av 
en stratifierad urvalsundersökning3 där urvalet har gjorts av SCB, Statistiska 
Centralbyrån (Boverket, 2010). 
 
I BETSI är resultaten uppdelade i olika tidsepoker. Av störst intresse för detta 
examensarbete var tidsperioden 1961-1975 som i BETSI går under namnet 
rekordåren (Boverket, 2010). I detta arbete ligger fokus på åren 1965-1974, vilket 
är miljonprogrammets tidsperiod. Eftersom rekordåren har ett större tidsspann än 
miljonprogrammet finns en risk för felmarginal. 
 
Från BETSI inhämtades byggnadens U-värden för samtliga klimatskal. För U-värden 
se Tabell 3. 
 
Tabell 3. Byggnadsdelar med respektive area och U-värde. (Boverket, 2010) 

Byggnadsdel Area [m2] U-värde [W/m2K] 

Tak 320 0,24 

Väggar 375 0,41 

Grund (platta på mark) 312 0,27 

Fönster innan åtgärd 128 3,0 

 
Från BETSI har även information om uppvärmning och ventilationssystem 
inhämtats. Uppvärmningen av byggnaden sker via fjärrvärme, som är det vanligaste 
uppvärmningssättet för ett flerbostadshus uppfört under tidsperioden 1961-1975, 
93 % av byggnaderna är uppvärmda via fjärrvärme. Ventilationssystemet i den 
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representativa byggnaden är ett frånluftssystem4. Enligt BETSI är frånluft det 
vanligaste ventilationssystemet för flerbostadshus uppförda under tidsperioden 
1961-1975. (Boverket, 2010) 

4.1.2 Insamling av arkitektonisk/geometrisk data 

4.1.2.1 Så byggdes husen 

Så byggdes husen är en bok utgiven av Svensk Byggtjänst som samlat olika 
byggnadstekniker och byggnadsmaterial som använts genom Sveriges 
byggnadshistoria (Björk, Kallstenius & Reppen, 2013). Boken inriktar sig mot 
flerbostadshus och sträcker sig mellan åren 1880-2000. I boken visas genomskärning 
på klimatskal, däribland tak, ytterväggar, fönster samt grundplatta. I boken visas 
även förslag på byggnadernas arkitektoniska utformning och konstruktion.  
 
Geometriska och arkitektoniska ingångsvärden har hämtats ur Björk, Kallstenius & 
Reppen (2013). I boken beskrivs att ett tidstypiskt flerbostadshus under 
miljonprogramsepoken var ett tre våningar högt lamellhus. Vid valet av 
fasadmaterial visade det sig att tegel/lättbetong var det vanligaste alternativet. 
Övriga byggnadsmaterial i ytterväggen finns beskrivet i Tabell 4. Takets samt 
grundens uppbyggnad listas även de i varsin tabell, Tabell 5 respektive Tabell 6. 
Tvärsnitt av respektive klimatskal visas i Figur 7, Figur 8 och Figur 9. 
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Figur 7. Genomskärning av yttervägg. (Björk, Kallstenius & Reppen, 2013) 

 
 
Tabell 4. De ingående materialen i ytterväggen. (Björk, Kallstenius & Reppen, 2013) 

(UTE) 

Tegel  

Internitskiva 

Regel + Isolering 

Plastfolie 

Gips 

(INNE) 
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Figur 8. Genomskärning som visar takets uppbyggnad.  (Björk, Kallstenius & Reppen, 2013) 

 
 
Tabell 5. Takets ingående material. (Björk, Kallstenius & Reppen, 2013) 

(UTE) 

Plåt 

Läkt 

Internitskivor 

Papptäckning 

Råspont 

Mineralullsfilt 

Mineralullsmatta 

Betongbjälklag 

(INNE) 
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Figur 9. Genomskärning som visar grundens uppbyggnad.  (Björk, Kallstenius & Reppen, 2013) 

 
 
Tabell 6. De ingående materialen i grunden. (Björk, Kallstenius & Reppen, 2013) 

(MARK) 

Grusavjämning 

Lättklinker och sockelelement 

Betong 

(INNE) 

 

 

4.1.2.2 Inspiration från verkligt projekt 

Fönsterföretaget Dalkarlarna genomförde ett fönsterbyte på ett flerbostadshus i 
Borlänge i början av 2017. Byggnaden, som är belägen på Norra Gyllegatan 18, blev 
en måttstock för detta examensarbete; samtliga klimatskalsareor (även fönsterareor) 
från byggnaden fördes över till den representativa byggnaden. Detta gjordes för att 
underlätta insamlandet av ekonomisk data, i form av fönsterofferter. I och med att 
detta var ett verkligt projekt fanns det redan en färdig offert, vilket underlättade 
arbetet för både det berörda fönsterföretaget samt för detta arbete. En bild av 
byggnaden visas nedan i Figur 10. 
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Samtliga fönsterareor fördes över till den representativa byggnaden. Fönstrens area 
samt placering med avseende på väderstreck illustreras i Tabell 7, informationen 
användes sedan för energisimuleringar i BV2. 
 
Den byggnadstekniska informationen, det vill säga ritningar av byggnaden på Norra 
Gyllegatan 18, har hämtats från Borlänge Kommun, se bilaga C för fasad- och 
planritningar. 
 
 

 
Figur 10. Byggnaden på Norra Gyllegatan 18 i Borlänge. (Google Maps, 2017) 

 
 
 
 
Tabell 7. Antalet fönster och fönsterdörrar och dess orientering. 

Fönsterorientering Antal fönster och fönsterdörrar (Fönsterarea) 

Norr 22 (42,6 m2) 

Söder 36 (64,6 m2) 

Öster 6 (10,2m2) 

Väster 6 (10,2 m2) 
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4.1.3 Insamling av ekonomisk data 

4.1.3.1 Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige 

Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2016) är en rapport som 
sammanställer och jämför olika kommuners kostnader gällande el, uppvärmning, 
sophämtning, vatten och avlopp. Av intresse för den här undersökningen är endast 
energipriser gällande el och uppvärmning. Rapporten är framtagen av Nils 
Holgersson Gruppen och rapporter har getts ut varje år sedan 1996. Medlemmar i 
Nils Holgersson Gruppen är SABO, HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen 
Riksförbundet och Riksbyggen. (Nils Holgersson Gruppen, u.å) 

 

4.1.3.2 El 

Ur rapporten Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige (2016) kan det 
utläsas att de totala elpriset i Gävle 2016 ligger på 0,65 kr/kWh. I detta energipris 
ingår även skatter, elhandel och elnät. Elleverantörer är Gävle Energi AB. 

 

4.1.3.3 Uppvärmning - fjärrvärme 

Som tidigare nämnts har majoriteten av flerbostadshusen uppförda under 
miljonprogrammet fjärrvärme som uppvärmningskälla. Ur rapporten Fastigheten Nils 
Holgerssons underbara resa genom Sverige (2016) kan det utläsas att fjärrvärmepriset i 
Gävle för år 2016 ligger på 0,72 kr/kWh. Med detta pris placerar sig Gävle som 
nummer 16 när Sveriges städers olika fjärrvärmepris listas. Leverantörer av 
fjärrvärmen är Gävle Energi AB.  
 

4.1.3.4 Fönsterofferter 

Offert gällande byte av fönster har inhämtats från Dalkarlarna. Den totala kostnaden 
för byte av samtliga 70 fönster och fönsterdörrar blev 557 000 kr. I den totala 
kostnaden ingår monteringen av ventiler ovanför samtliga fönster. Från Grundels 
mottogs en offert för åtgärden med extraglas, de totala kostnaderna för denna åtgärd 
hamnade på 188 700 kr, inklusive montering av ny silikonlist. En sammanställning 
av fönsterofferterna visas i Tabell 8. 
 
 
 
 
 
 
 



 

16 

Tabell 8. Sammanställning av fönsterofferter. (Grundels & Dalkarlarna) 

Åtgärd (Företag) Monteringskostnad 
[kr] 

Tillval - kostnad 
[kr] 

Total 
investeringskostnad 

[kr] 

Extraglas (Grundels) 169 000 Silikonlist - 19 700  188 700 

Nya fönster (Dalkarlarna) 548 000 Ventiler - 9000 557 000 

 

4.2 Energisimuleringar 

För att se vilken av fönsteråtgärderna som ger upphov till lägst specifik 
energianvändning, genomfördes beräkningar i energisimuleringsprogrammet BV2. 
Den specifika energianvändningen är den energimängd som behövs för att värma 
upp en byggnad under ett år. I den specifika energianvändningen ingår 
uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten samt fastighetsenergi. (Boverket, 2015) 

 

4.2.1 BV2 

BV2 är ett energisimuleringsprogram som beräknar en byggnads energibehov (CIT 
Energy Management AB, 2016). BV2 är anpassat till BBR5. Ur BV2 fås byggnadens 
specifika energianvändning. Simuleringarna sker gällande internvärme, 
värmelagring, solinstrålning, luftläckage etc. BV2 modellerar byggnaden som en 
enzonsmodell. Detta innebär att hela utrymmet som omges av klimatskärmen 
modelleras som en temperaturzon, där innetemperatur är representativ för hela 
byggnadens inneklimat (Länsstyrelsen Gävleborg, 2012). I och med det breda 
spektrumet av simuleringar samt att programmet är anpassat till BBR gör detta att 
resultaten blir tillförlitliga (http://www.bv2.se).  
 
I BV2 gjordes tre olika simuleringar på den representativa byggnaden; en innan 
fönsteråtgärd, en efter monteringen av nya fönster och slutligen en efter åtgärden 
med extraglas. Detta genomfördes för att se skillnaden mellan de två olika 
åtgärderna och även se vilken av de två som är mest skonsam gällande 
energianvändningen. Simuleringar genomfördes också på byggnaden i befintligt 
skick. Detta gjordes för att få en tydlig bild av hur den representativa byggnaden 
påverkas av de två olika fönsteråtgärderna.  
 

                                                 
5 Se Förklaring av termer 
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För att kunna genomföra simuleringar av byggnaden krävdes information om 
byggnadens storlek, U-värden, placering samt det valda energisystemet. Som nämnt 
i kapitel 4.1.1 respektive kapitel 4.1.3 inhämtades U-värden och det valda 
energisystemet (fjärrvärme) utifrån BETSI och byggnadens storlek utifrån det 
verkliga projektet. Valet av byggnadens placering föll på Gävle. 
 

4.2.2 Sveby brukarindata bostäder 

Sveby, som står för “Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader”, har 
tagit fram en rapport under namnet Sveby brukarindata. I rapporten listas 
standardiserad indata för byggnadens brukare. Det finns två olika varianter av Sveby 
brukarindata, en för kontorsbyggnader samt en för bostäder. Rapporten för bostäder 
är av intresse för detta examensarbete.  
 
Data har hämtats ur rapporten Sveby brukarindata bostäder (2012) vilka ska 
representera brukarna i den representativa byggnaden. De data som har hämtats var 
gällande personvärme, tappvarmvatten samt rumstemperatur. Nedan i Tabell 9 visas 
hämtad data.  
 
Tabell 9. Data som representerar brukarna i den representativa byggnaden. (Sveby, 2012) 

Hushållsel 

Årsschablon  30 kWh/m2 (Atemp) 

 

Personvärme 

Effekt per person 80 W 

Närvarotid per dygn 14 timmar 

 

Tappvarmvatten 

Årsschablon  25 kWh/m2 (Atemp) 

 

Rumstemperaturer 

Bostäder 21 °C 
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4.3 Ekonomiska beräkningar 

Det är viktigt att göra en investeringskalkyl för att se om investeringen är lönsam 
och i detta fall även se vilka av de olika åtgärderna som visar på störst lönsamhet. 
Detta har gjorts med hjälp av två olika kalkyler, LCC med nuvärdesmetoden och 
Pay-off metoden.    
 
För att ge de ekonomiska ingångsvärdena i den här undersökningen har två offerter 
inhämtats. Från fönsterföretaget Dalkarlarna inhämtades en offert från ett projekt 
som genomfördes i början av 2017. Samma offert skickades sedan till företaget 
Grundels som tillämpade deras extraglas på samma antal fönster.  
Pay-off metoden, även benämnt pay-back metoden, visar hur lång 
återbetalningstiden är på en investering. För att en investering ska anses lönsam i 
denna metod måste svaret vara godtagbart. Med godtagbart svar menas att företagen 
ofta sätter en gräns gällande återbetalningstiden, om gränsen sedan överskrids, anses 
inte investeringen vara lönsam. Därför lämpar sig denna metod bäst för kortsiktiga 
investeringar för att se hur lång tid det tar innan grundinvestering betalas tillbaka. 
 

4.3.1 LCC-kalkyl 

För att visa de totala kostnaderna under en livslängd för en byggnadskomponent 
genomfördes en LCC-kalkyl (Upphandlingsmyndigheten, 2017). LCC är en 
förkortning för den engelska benämningen “Life Cycle Cost” och är en metod som 
visar den totala kostnaden för en byggnadskomponent under hela dess livslängd. För 
att urskilja vilken av åtgärderna extraglas eller nytt fönster som är mest lönsam 
genomfördes en jämförelse mellan dessa två. Beräkningarna som användes vid 
framtagandet av visas nedan i ekvation 1. 
 

	 	 	 	 å  ekvation 1  
 
Där... 

●   är den initiala kostnaden för åtgärden (kr) 
●   är nuvärdet för kostnaden för energiförluster som fås under 

elementets livslängd (kr) 
●  å  är nuvärdet för underhållskostnaderna som fås under 

elements livslängd (kr) 
 
Den åtgärden med lägst är den mest lönsamma enligt denna metod. 
När det ska bedömas vilken av åtgärderna som är mest lönsam, tar man den åtgärd 
som ger lägsta värdet på . I metoden måste ett nuvärde beräknas. Nuvärdet 
beräknar framtida kostnader och besparingar till vilket värde dessa har idag, vilket 
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innebär att kostnaderna blir jämförbara i framtiden. För att utföra en LCC-kalkyl tas 
följande data fram… 
 

●  Investeringskostnaden (kr)   
●  Nya energianvändningen efter åtgärden (kWh/år) 
●  Framtida underhållskostnader (kr/år)   
●  Kalkylperiod (år)   
●  Kalkylränta som är avkastningskravet man har på investeringen (%)  
●  Energipris (kr/kWh)  
●  Energiprisökning (%) 

 
För att beräkna nuvärdet på årligt återkommande kostnader, används en så kallad 
nusummefaktor (NUS). Med denna faktor kan kostnaden för 	  och 

	 å  beräknas genom ekvation 2 respektive ekvation 3.  
 
I de årliga underhållskostnaderna gällande extraglasen ingår måleri av samtliga 
trädetaljer. Detta underhåll antas genomföras var 8:e år med en kostnad på cirka 
1000 kr per fönster (Personlig kommunikation, Hans Lundberg, 2017-05-19). 
Under kalkylperioden målas fönstren 5 gånger, vilket ger en total underhållskostnad 
på 350 000 kr, detta ger en årlig underhållskostnad på 8750 kr per år. De nya 
aluminiumbeklädda fönstren är som tidigare nämnt underhållsfria och är därför inte i 
behov av något underhåll under kalkylperioden. 
 

	 	 ∗ 	 	 ∗ 	Å 	 ä 	 ekvation 2  
 

	 å 	 ∗ 	Å 	 å    ekvation 3 
 
Nusummefaktorn (NUS) beräknas genom nettoräntan (f) enligt ekvation 4. 
Nettoräntan (f) förs sedan in i ekvation 5 för att få fram NUS-värdet. De antagna n-
värdena som har använts i kalkylen är 10 år, 20 år och 40 år. Där 40 år är 
referensvärdet.  
 

         ekvation 4 

 
Där... 

●  r är real kalkylränta frånräknat inflationen  
●  p är real energiprisökning frånräknat inflationen. 

 
 

	 ; 	
⋅

       ekvation 5 
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Där... 
●  n är kalkylperioden 

 
Nuvärdesfaktorn (NUV) är en kostnad där värdet är omräknat med hänsyn till 
kalkylräntan. För beräkning se ekvation 6. 
 

	 ;        ekvation 6 

 
Information om nuvärdesmetoden och dess parametrar har inhämtats från Akander 
(u.å). 
 

4.3.1.1 Kalkylränta 

Kalkylräntan är en ränta som tillförs i LCC-kalkylen för att kunna värdera hur en 
investering påverkas över en längre tidsperiod. Om en hög kalkylränta väljs leder 
detta till att en låg investeringskostnad bör prioriteras för bäst resultat i LCC-
kalkylen.  
Kalkylräntan varierar från år till år, men sättas konstant i LCC-beräkningar utifrån 
att framtida storheter alltid är osäkra. I detta arbete har tre olika värden antagits; 4 
%, 6 % och 8 %, där referensvärdet är 6 %. (Lunds Tekniska Högskola, 2011) 
 

4.3.1.2 Energiprisökning 

I LCC-kalkylen tas den förväntade årliga energiprisökningen med i beräkningarna. 
Den förväntade prisökningen anges i procent (%). Energipriset varierar oftast över 
åren och med avseende på detta har tre olika värden antagits; 1 %, 2 % och 5 %, där 
referensvärdet är 2 %.  
 
Bixia (2015) menar på att energipriset kommer att öka kraftigt de kommande åren. 
Fram till 2020 räknar Bixia med att tre olika kärnkraftsreaktorer kommer att tas ur 
bruk; Ringhals 1, Ringhals 2 samt Oskarshamn 2. Detta gör att energiprisökningen 
blir en högst betydelsefull parameter för denna undersökning. 
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4.4 Pay-off metoden  

Pay-off metoden har använts för att se hur lång återbetalningstiden är på respektive 
åtgärds investering. Se ekvation 7 för beräkningar.  
 

Å 	
	 Å     ekvation 7 

 
Där… 

●  Investeringskostnad är den totala initierade kostnaden för investeringen (kr)  
●  Årliga energibesparingar är de besparingar gällande energianvändning som 

fås varje år (kWh/år)  
 

 

4.5 Känslighetsanalys  

För att upptäcka eventuella osäkerheter vid en LCC-kalkyl har en känslighetsanalys 
gjorts. Den visar hur ändringar av olika parametrar kan påverka utfallet 
(Upphandlingsmyndigheten, 2017). Resultatet utifrån samtliga analyser har visats i 
diagram där de olika parameterjusteringarna gällande kalkylränta samt 
energiprisökning representerat varsina staplar. I känslighetsanalysen har följande 
scenarier undersökts: 
 

●  Fall där kalkylperioden justerats; 10 år, 20 år, 40 år samt 80 år 
●  Fall där den representativa byggnadens geografiska placering ändrats, vilket 

leder till förändrat energipris 
●  Fall där extraglasens U-värden justerats 
●  Fall med en initial renovering innan montering av extraglas 
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5 Resultat 

5.1 Energisimuleringar 

Efter genomförda energisimuleringar fås tre olika resultat gällande specifika 
energianvändningen. Nedan i Figur 11 visas resultaten för respektive åtgärd och dess 
resulterande specifika energianvändning. Byggnaden i sitt befintliga skick uppnådde 
en specifik energianvändning på 207 kWh/m2 och år, åtgärden med nya fönster 
resulterade i en specifik energianvändning på 174 kWh/m2 och år och slutligen 
åtgärden med extraglas resulterade i ett värde på 178 kWh/m2 och år.  
 
 

 
Figur 11. Specifika energianvändningen för respektive åtgärd. 

 

 

 

  



 

23 

5.2 Ekonomiska beräkningar 

5.2.1 LCC-kalkyl 

I Figur 12 nedan redovisas resultaten från LCC-kalkylen. I resultaten har 
referensvärden för kalkylränta, energiprisökningen och kalkylperioden antagits. 
Kalkylräntan har satts till 6 %, energiprisökningen till 2 % och slutligen 
kalkylperioden har antagits till 40 år. I känslighetsanalysen visas resultat utifrån olika 
referensvärden. 
 

 
Figur 12. Totala kostnader för respektive åtgärd efter 40 år. 

 

5.2.2 Pay-off metoden 

Pay-off metodens resultat visar att återbetalningstiden för åtgärden med extraglas är 
på 9,7 år. Åtgärden med nya fönster ger en återbetalningstid på 24,6 år. I Figur 13 
illustreras resultaten från Pay-off metoden. 
  

 
Figur 13. Återbetalningstiden utifrån Pay-off metoden. 
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5.3 Känslighetsanalys 

En känslighetsanalys har gjorts för att se hur totalkostnaden påverkas av de olika 
parameterjusteringarna gällande kalkylränta, energiprisökning samt kalkylperiod, se 
Tabell 10, 11 och 12 för de olika parameteralternativen. Vid hög kalkylränta och lågt 
energipris, premieras låg investeringskostnad vilket alltså gynnar extraglasen framför 
åtgärden med nytt fönster. Skulle istället energipriset stiga, blir åtgärden med nytt 
fönster mer lönsam jämfört med åtgärden extraglas, eftersom de nya fönstrens U-
värde är bättre än extraglasens.  
 
Justeringar på kalkylperioden ger olika resultat när en jämförelse görs mellan de två 
olika fönsterrenoveringsåtgärderna. I figurerna nedan visas resultaten där staplarna 
som är snedstreckat representerar referensvärdet gällande energiprisökning och 
kalkylränta. I Figur 14 visas resultatet efter 10 år, i Figur 15 visas resultatet efter 20 
år, i Figur 16 visas resultatet efter 40 år och slutligen i Figur 17 visas resultatet efter 
80 år. I dessa beräkningar har ett gott skick antagits på samtliga fönster. När det 
gäller underhållskostnader antas samma åtgärder som antogs i resultatet illustrerat i 
Figur 12. Måleri av samtliga trädetaljer genomförs var 8:e år på både extraglasen 
samt de befintliga fönstren. De nya aluminiumbeklädda fönstren är som tidigare 
nämnt underhållsfria och genomgår därför inget underhåll under kalkylperioden. 
 

Tabell 10. Kalkylräntan för LCC-kalkylen.                        

Kalkylränta r (%) 

4 

6 

8 

 

Tabell 11. Energiprisökningen för LCC-kalkylen. 

Energiprisökning p (%) 

1 

2 

5 
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Tabell 12. Kalkylperiod för LCC-kalkylen. 

Kalkylperiod n (år) 

10 

20 

40 

80 
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Figur 14. Visar kalkylperiod på 10 år. 

 
 

 
Figur 15. Visar kalkylperiod på 20 år. 
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Figur 16. Visar kalkylperiod på 40 år. 

 
 

 
Figur 17. Visar kalkylperiod på 80 år. 
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Den representativa byggnadens placering påverkar det slutgiltiga resultatet från 
LCC-kalkylen. En av anledningarna till detta är att energipriset varierar utifrån 
geografisk utspridning inom Sverige. Gävles fjärrvärmepris placerar sig som tidigare 
nämnt, sextonde lägst i Sverige, med ett pris på 0,72 kr/kWh. Om den 
representativa byggnaden istället varit placerad i Munkedal, som har ett 
fjärrvärmepris på 1,02 kr/kWh, hade resultatet från LCC-kalkylen sett annorlunda 
ut. Nedan i Figur 18 visas LCC-kalkylens olika resultat med den representativa 
byggnaden placerad i Munkedal. Resultatet visar att en geografisk flytt i kombination 
med en energiprisökning på 5 %, resulterar i stora kostnadsskillnader åtgärderna 
emellan. 
 

 
Figur 18. Representativa byggnaden placerad i Munkedal. 
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Ur en broschyr som släppts av Glasbranschföreningen på uppdrag av 
Energimyndigheten går det att utläsa att åtgärden med extraglas ger som bäst ett U-
värde på 1,4 W/m2K (Glasbranschföreningen, 2008). Grundels anser att deras 
extraglas ger ett U-värde på 1,3 W/m2K. Därför genomfördes en känslighetsanalys 
för att se hur kostnadsbilden ser ut om U-värdet för extraglasen istället låg på 1,5 
W/m2K. U-värdet 1,5 W/m2K antogs utifrån informationen som inhämtades ur 
Glasbranschföreningens broschyr. Nedan i Figur 19 visas resultatet från denna analys. 
 

 
Figur 19. Extraglas med U-värde 1,5 W/m2K 
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I LCC-kalkylen har ett gott skick på de befintliga fönstren antagits. Nedan i Figur 20 
har en känslighetsanalys sammanställts, i analysen är fönstren istället i behov av 
renovering och genomgår därför ett reparationsarbete innan montaget av 
extraglasen genomförs. I reparationen har samtliga fönstrens karm, ytter- och 
innerbåge åtgärdats. I reparationen ingår även måleri av samtliga fönstrens 
trädetaljer. I Figur 21 visas ett exempel på hur ett fönster i bristande skick kan se ut. 
Från Auktorisationsnämnd-Fönster (2016) har cirkapriser gällande detta 
fönsterreparationsarbete hämtats.  
 

 
Figur 20. Initial fönsterrenovering och montering av extraglas. 

 

 
Figur 21. Skadat fönster i behov av underhåll. (Björk, Kallstenius & Reppen, 2013) 
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6 Diskussion  

Resultatet från LCC-kalkylen visar att åtgärden med extraglas är den metod som 
visar på störst lönsamhet. Bidragande faktor till detta är den låga 
investeringskostnaden i kombination med det relativt låga U-värdet som åtgärden 
ger. Något som måste tas i beaktning utifrån detta resultat är att dessa beräkningar 
endast är teoretiska. Till exempel är de befintliga fönstren vid renoveringstillfället 
redan över 40 år gamla; att en extraglasruta sedan ska sitta i 40 år respektive 80 år 
till, på fönster som historiskt sett visat sig lida av bristande kvalitet, känns 
osannolikt. Skicket på de befintliga fönstren är något som ej tas i beaktning i LCC-
kalkylen. Fönstren på den representativa byggnaden antas vara i gott skick, men 
skulle i praktiken kunna vara exempelvis röt- eller sprickskadade. Ett exempel på 
detta scenario genomfördes i känslighetsanalysen.  
 
Referensvärdet för kalkylperioden i LCC-kalkylen har satts till 40 år. Då de nya 
aluminiumbeklädda fönstren har en livslängd på runt 80 år visas inte dess fulla 
potential i resultatet. På 80 år är åtgärden med extraglasen cirka 90 000 kr billigare 
än åtgärden med nya fönster. Något som måste tas i beaktning är det faktum att 
måleri var 8:e år är det enda underhållet som genomförs under denna kalkylperiod. 
Med en kalkylperiod på 80 år betyder det att fönstren som extraglasen är monterade 
på, ska sitta 120 år. Under denna period bör troligtvis därför en genomgående 
reparation av fönstren, eventuellt ett fönsterbyte ske. Ett scenario med 
fönsterreparation genomfördes i känslighetsanalysen. I detta fall gjordes en initial 
renovering, alltså innan monteringen av extraglasen. Detta resulterade i att åtgärden 
med extraglasen blev cirka 250 000 kr dyrare än åtgärden med de nya fönstren 
räknat över 40 år. 
 
Ytterligare en påverkande faktor resultatmässigt är det faktum att de fönsterdata 
som tillhandahållits oss, kommit från företagen själva, därför kan inte säkerheten hos 
dessa källor garanteras, vilket i sin tur kan leda till en viss felmarginal. En anledning 
till detta är att dessa företag först och främst vill sälja deras produkter, vilket leder 
till att de vill visa deras produkt ur positivast möjliga synvinkel. Ett exempel på detta 
är hur företaget Grundels menar att deras produkt Isolerglas ger ett U-värde på 1,3 
W/m2K, medan Glasbranschföreningen i deras broschyr nämner hur samma åtgärd 
som lägst ger 1,4 W/m2K i U-värde. I känslighetsanalysen undersöktes detta och 
visade inga större skillnader när man tittade på referensvärdena, däremot 
resulterade en hög energiprisökning i kostnadsskillnader på uppemot 320 000 kr de 
olika åtgärderna emellan, där de nya fönstren visade på störst lönsamhet. 
 
Energipriset har stor påverkan på LCC-kalkylen. Eftersom den representativa 
byggnaden är belägen i Gävle gäller också stadens pris för fjärrvärme. Gävles 
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energipris gällande fjärrvärme är sextonde lägst i Sverige. Om den representativa 
byggnaden istället varit belägen i Munkedal, som har högst energipris gällande 
fjärrvärme i Sverige, hade detta lett till betydligt högre energipris. Dessa 
prisskillnader gör att resultaten från LCC-kalkylen varierar beroende på geografisk 
utbredning. I Figur 18 visas hur resultaten från LCC-kalkylen hade sett ut om den 
representativa byggnaden varit placerad i Munkedal. Scenariot visar att vid ett högt 
energipris premieras låga U-värden. Detta påstående stärks ytterligare i 
känslighetsanalysen och Figur 19 där resultatet visar att en hög energiprisökning 
leder till höga kostnader för de åtgärder som ger sämre U-värden.  
 
En hög energiprisökning leder till att ett lågt U-värde premieras. På 80 år leder en 
hög energiprisökning till att åtgärden med nya fönster blir cirka 1 miljon kr billigare 
jämfört med extraglasen. Detta resultat är baserat på Grundels angivna U-värde, 1,3 
W/m2K, om U-värdet istället legat på 1,5 W/m2K, hade ännu större prisskillnader 
visats. Under denna kalkylperiod har inte extraglasens befintliga fönster genomgått 
något underhåll utöver de måleriarbeten som genomförts var 8:e år. En eventuell 
fönsterreparation hade lett till ytterligare prisskillnader, åtgärderna emellan.  
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7 Slutsats  

Resultaten från denna undersökning visar att den mest ekonomiskt lönsamma 
åtgärden är metoden med extraglasen. Åtgärdens låga investeringskostnad i 
kombination med det relativt goda U-värdet är bidragande faktorer till detta. Något 
att ha i beaktning utifrån detta resultat är att i de fall extraglasen visat prov på störst 
ekonomisk lönsamhet, har ett gott skick på samtliga fönster antagits. När sedan 
bristande skick har antagits, är det istället de nya fönstren som visar störst 
ekonomisk lönsamhet.  
 
I känslighetsanalysen har olika scenarier undersökts och alla analyser understryker 
det som nämns ovan. Åtgärden med extraglasen visar på störst ekonomisk lönsamhet 
under optimala förhållanden, när sedan för extraglasen, ogynnsamma förhållanden 
uppstår, visar det sig att åtgärden med nya fönster är den mest lönsamma metoden. 
 
Åtgärden med de nya fönstren är den åtgärd som bidrar till lägst specifik 
energianvändning. Anledningen till detta är att de nya fönstren ger lägre U-värde än 
vad åtgärden med extraglasen ger.  
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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

INTAKT TEKNISK INFORMATION UTG. DEC 2014

Sidohängt kopplat fönster 
Inåtgående 2+1 glas

VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING
Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad. 

Sidohängt med inåtgående kopplade bågar. Kan även 
erhållas med tvåvägsöppning.

Flerluftsfönster levereras med mittpost eller som mötesbågar och 
kan även erhållas med tvärpost.

Karmförband limmade och spikade/skruvade. 

Bågförband limmade och spikade/skruvade.

Beklädnad på karmen av aluminium monterad på snäppbeslag. 
Ytterbåge i aluminium.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Dammfilterlist monterad mellan bågarna. 

Plats för persienn mellan bågarna.

Gångjärn av typ bultgångjärn. 3 st per båge för samtliga fönster från 
13M. 

Övriga bågar har 2 st gångjärn, 2 st koppelgångjärn och koppelha-
kar på samtliga fönster. 

Spanjolett med 16 mm kantskena. 2 st kolvar på höjder upp till 8M, 
3 st kolvar upp till 15M, 4 st kolvar upp till 19M och 5st kolvar upp 
till 21M.

Spanjolett med handtag i falsen som standard på mötesbågar.

Handtag av natureloxerad aluminium inkl. barnspärr och skruv 
medlevereras.

Underkantshängda levereras med saxbeslag.

GLASNING:
Glasad med 2-glas P-märkt isolerruta D4-16 monterad enligt MTK 
system 3, förstärkt. Ytterbåge glasad med 4 mm enkelglas. 

U-värde 1,1-0,87. Energiglas som standard.

Glaslister av PVC på vitmålade produkter. Övriga av trä.

Ljudreduktion Rw 39-48.

SPRÖJS:
Fast spröjs, i samma kulör som utsidan, infälld i ytterbågen. 

YTBEHANDLING:
Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och 
blånad. 

TÄCKMÅLADE
Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent 
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg 
på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en 
vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning.
Täckpluggar medföljer.

Modul

BREDD
1-luft 2-luft 3-luft

Min 4M 9M 14M

Max 15M 28M 30M

Modul

HÖJD
1-luft 2-luft 3-luft

Min 5M 9M 14M

Max 21M 27M 27M

Modul
Underkantshängda

1-luft
BREDD

1-luft
HÖJD

Min 6,5M* 4M

Max 18M** 10M
* Minsta bredd 620mm

** Bredd 16-18 maxhöjd 8M

Bilaga A



www.spfonster.se

INTAKT TEKNISK INFORMATION UTG. DEC 2014

Sidohängt fönster
Inåtgående 2+1 glas

Spårfräsning insida
-    Vid bultgångjärn på sido-

överkants- och underkantshängda

33
67

10
0

67
33

10
0

16

20
11

2

33 67

100 156
67 22 67

38

13
5

67
30

38

13
5

67
30

38

67
22

67

15
6

135
67 30 38

5
10

10
62

35

51
,5

14

16

12

35

106
67 5 34

SkalaRitadGodkänd Konstr. A3
Filnamn

Ritn.nr

Dat. Ram

SE-828 81 Edsbyn
Tel:+46(0)271-29100
Fax:+46(0)271-22316

JKJK

Teknisk info
Kopplat 2+1 inåtgående fönster
INTAKT

2+1 inåt

140908
2+1 inåt

ÄndringAntNr Godk.Datum Inf.

Horisontalsnitt mötesbåge

Spårfräsning insida
-    Vid bultgångjärn på sido-

överkants- och underkantshängda

33
67

10
0

67
33

10
0

16

20
11

2

33 67

100 156
67 22 67

38

13
5

67
30

38

13
5

67
30

38

67
22

67

15
6

135
67 30 38

5
10

10

62

35

51
,5

14

16

12

35

106
67 5 34

SkalaRitadGodkänd Konstr. A3
Filnamn

Ritn.nr

Dat. Ram

SE-828 81 Edsbyn
Tel:+46(0)271-29100
Fax:+46(0)271-22316

JKJK

Teknisk info
Kopplat 2+1 inåtgående fönster
INTAKT

2+1 inåt

140908
2+1 inåt

ÄndringAntNr Godk.Datum Inf.

Vertikalsnitt

Spårfräsning insida
-    Vid bultgångjärn på sido-

överkants- och underkantshängda

33
67

10
0

67
33

10
0

16

20
11

2

33 67

100 156
67 22 67

38

13
5

67
30

38

13
5

67
30

38

67
22

67

15
6

135
67 30 38

5
10

10

62

35

51
,5

14

16

12

35

106
67 5 34

SkalaRitadGodkänd Konstr. A3
Filnamn

Ritn.nr

Dat. Ram

SE-828 81 Edsbyn
Tel:+46(0)271-29100
Fax:+46(0)271-22316

JKJK

Teknisk info
Kopplat 2+1 inåtgående fönster
INTAKT

2+1 inåt

140908
2+1 inåt

ÄndringAntNr Godk.Datum Inf.

Spårfräsning insida
-    Vid bultgångjärn på sido-

överkants- och underkantshängda

33
67

10
0

67
33

10
0

16

20
11

2

33 67

100 156
67 22 67

38

13
5

67
30

38

13
5

67
30

38

67
22

67

15
6

135
67 30 38

5
10

10
62

35

51
,5

14

16

12

35

106
67 5 34

SkalaRitadGodkänd Konstr. A3
Filnamn

Ritn.nr

Dat. Ram

SE-828 81 Edsbyn
Tel:+46(0)271-29100
Fax:+46(0)271-22316

JKJK

Teknisk info
Kopplat 2+1 inåtgående fönster
INTAKT

2+1 inåt

140908
2+1 inåt

ÄndringAntNr Godk.Datum Inf.

Vertikalsnitt karm tvärpost

Spårfräsning insida
-    Vid bultgångjärn på sido-

överkants- och underkantshängda

33
67

10
0

67
33

10
0

16

20
11

2

33 67

100 156
67 22 67

38

13
5

67
30

38

13
5

67
30

38

67
22

67

15
6

135
67 30 38

5
10

10

62

35

51
,5

14

16

12

35

106
67 5 34

SkalaRitadGodkänd Konstr. A3
Filnamn

Ritn.nr

Dat. Ram

SE-828 81 Edsbyn
Tel:+46(0)271-29100
Fax:+46(0)271-22316

JKJK

Teknisk info
Kopplat 2+1 inåtgående fönster
INTAKT

2+1 inåt

140908
2+1 inåt

ÄndringAntNr Godk.Datum Inf.

Horisontalsnitt karm mittpost

Spårfräsning insida
-    Vid bultgångjärn på sido-

överkants- och underkantshängda

33
67

10
0

67
33

10
0

16

20
11

2

33 67

100 156
67 22 67

38

13
5

67
30

38

13
5

67
30

38

67
22

67

15
6

135
67 30 38

5
10

10

62

35

51
,5

14

16

12

35

106
67 5 34

SkalaRitadGodkänd Konstr. A3
Filnamn

Ritn.nr

Dat. Ram

SE-828 81 Edsbyn
Tel:+46(0)271-29100
Fax:+46(0)271-22316

JKJK

Teknisk info
Kopplat 2+1 inåtgående fönster
INTAKT

2+1 inåt

140908
2+1 inåt

ÄndringAntNr Godk.Datum Inf.

Horisontalsnitt

Spårfräsning insida
-    Vid bultgångjärn på sido-

överkants- och underkantshängda

33
67

10
0

67
33

10
0

16

20
11

2

33 67

100 156
67 22 67

38

13
5

67
30

38

13
5

67
30

38

67
22

67

15
6

135
67 30 38

5
10

10

62

35

51
,5

14

16

12

35

106
67 5 34

SkalaRitadGodkänd Konstr. A3
Filnamn

Ritn.nr

Dat. Ram

SE-828 81 Edsbyn
Tel:+46(0)271-29100
Fax:+46(0)271-22316

JKJK

Teknisk info
Kopplat 2+1 inåtgående fönster
INTAKT

2+1 inåt

140908
2+1 inåt

ÄndringAntNr Godk.Datum Inf.

Spårfräsning insida
-    Vid bultgångjärn på sido-

överkants- och underkantshängda

33
67

10
0

67
33

10
0

16

20
11

2

33 67

100 156
67 22 67

38

13
5

67
30

38

13
5

67
30

38

67
22

67

15
6

135
67 30 38

5
10

10

62

35

51
,5

14

16

12

35

106
67 5 34

SkalaRitadGodkänd Konstr. A3
Filnamn

Ritn.nr

Dat. Ram

SE-828 81 Edsbyn
Tel:+46(0)271-29100
Fax:+46(0)271-22316

JKJK

Teknisk info
Kopplat 2+1 inåtgående fönster
INTAKT

2+1 inåt

140908
2+1 inåt

ÄndringAntNr Godk.Datum Inf.



Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

INTAKT TEKNISK INFORMATION UTG. JAN 2017

Kopplad fönsterdörr
Inåtgående 2+1 glas

VIRKESKVALITET:
Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING
Insida i trä. Utsida med aluminiumbeklädnad. 

Sidohängd inåtgående fönsterdörr med kopplade bågar.

Karm och bågförband är limmade och spikade/skruvade. 

Beklädnad på karmen av aluminium monterad på snäppbeslag. 
Ytterbåge i aluminium.

Spårmonterad tätningslist i bågen.

Dammfilterlist monterad mellan bågarna. 

Plats för persienn mellan bågarna.

Bröstningsdelen är isolerad och har på utsidan aluminiumbeklänad 
och på rumssidan oljehärdad board.
Laserade dörrar har plywood på rumssidan.

Bottenstycke med alubeklädnad som standard.

Tröskel som tillval med yttre del av aluminium och inre del av trä.

Gångjärn av typ bultgångjärn. 4 st per dörrblad.

Spanjolett med 16 mm kantskena. Broms som standard.

Spanjolett med handtag i falsen som standard på pardörrar.

Handtag av natureloxerad aluminium inkl. barnspärr och skruv 
medlevereras. Kan även förses med invändigt låsbart
handtag. Utvändigt handtag kan ej erhållas.

GLASNING:
Glasad med 2-glas P-märkt isolerruta D4-16 monterad enligt MTK 
system 3, förstärkt. Ytterbåge glasad med 4 mm enkelglas. 

U-värde 1,1-0,95. Energiglas som standard.

Glaslister av PVC på vitmålade produkter. Övriga av trä.

SPRÖJS:
Fast spröjs, i samma kulör som utsidan, infälld i ytterbågen. 

YTBEHANDLING:
Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta och 
blånad. 

TÄCKMÅLADE
Komponenterna ytbehandlas med en 1-komponent 
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg 
på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas med en vattenburen lasyr och en 
vattenbaserad lasyrlack på samtliga ytor.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning typ karmhylsa.
Täckpluggar medföljer.

Modul

BREDD Enkeldörr Pardörr

Min 6M 12M

Max 10M 20M

Modul

HÖJD Enkel-/Pardörr

Min 18M

Max 25M



www.spfonster.se

INTAKT TEKNISK INFORMATION UTG. JAN 2017

Kopplad fönsterdörr
Inåtgående 2+1 glas
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Vi förbehåller oss rätten till eventuella konstruktionsändringar.

BALANS TEKNISK INFORMATION UTG. NR 6 JAN 2013

Fast fönster
Karmfast 3-glas isolerruta

Lamellimmad furu

UTFÖRANDE & BESLAGNING:

VIRKESKVALITET:

Underhållsfri utsida i mattlackerad aluminium. Insida i trä.

Karmar med monterad 3-glas isolerruta. Ej öppningsbar.

Karmförband limmade och spikade/skruvade.

Beklädnaden på utsida av aluminium monterade med snäppbeslag.

Avstånd luftat mellan trä och aluminiumbeklädnaden.

Utanpåliggande persienn/plissé kan monteras på karmens rumssida. 
Ej fabriksmonterad.

Kan förses med infälld spaltventil i karmen, 40 cm²

GLASNING:
Glasad med P-märkt 3-glas isolerruta T4-16.

Energiglas som standard.

Monterad enligt MTK-system 3, förstärkt.

U-värde 1,1.

Rw-värde 35.

SPRÖJS:
Löstagbar aluminiumspröjs finns för utvändig montering.

MONTERING:
Karmsidorna är förborrade för karminfästning. 
Täckpluggar medföljer. 

YTBEHANDLING:

TÄCKMÅLADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en 1-komponent 
vattenburen grundfärg och en 1-komponent vattenburen täckfärg 
på samtliga ytor.

LASERADE
Komponenterna behandlas före ihopsättning med en vattenburen 
lasyr och en vattenburen lasyrlack på samtliga ytor.

Allt trä genomgår en skyddsbehandling som motverkar röta 
och blånad.

modul  1-luft 2-luft 3-luft 
BREDD

 min 3M 6M 9M

 max 30M 30M 30M

modul  1-luft 2-luft 3-luft 
HÖJD

 min 3M 6M 9M

 max 27M 27M 27M
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Fast fönster
Karmfast 3-glas isolerruta

Vertikalsnitt

Horisontalsnitt karm mittpost

Horisontalsnitt

Vertikalsnitt karm tvärpost



Grundels Fönstersystem
Flygfältsvägen 1, 652 30 Karlstad 

Telefon 054-18 05 01   
E-post info@grundels.se www.grundels.se

– Vi gör om dina 2-glasfönster
till energieffektiva 3-glas

Typiska värden baserade på montage i ett standard 2-glasfönster (Uv ca 2,9)

Glastyp Tjocklek, mm Nytt Uv Ca bullerdämpning

Lågenergiglas 4,0 1,3 3-5 dB

Lågenergiglas 6,0 1,3 4-6 dB

Lamellglas 8,7 1,3 7-9 dB

Produktblad för Grundels Platsbyggda Isolerglas
Grundels platsbyggda Isolerruta är ett väldigt enkelt, kostnadseffektivt och därmed lönsamt sätt 
att energi och bullerisolera era fönster. Produkten har mycket hög kvalitet, vilket förutom att 
ha testats enligt SP’s teststandard (förutsätter minst 30 års livslängd) också säkerställs genom 

över 20 års erfarenhet och ca 400 000 installationer.  
Produkten vänder sig till alla med 2-glasfönster: 
bostäder, kontor, skolor, sjukhus, övriga allmänna lokaler, 
villor och inte minst kulturminnesskyddade (K-märka) 
fastigheter. Installationen görs på fönstrets insida och 
påverkar därmed inte fönstrets yttre utseende. 

Vår platsbyggda Isolerruta  
kan monteras på i stort sett  
alla typer av fönster: sido-
hängda utåt eller inåtgående, 
pivåthängda, H-beslagna och 
självklart fast installerade.

Teknisk information
•	 Samtliga glas är kundmätta och alltså helt anpassade till existerande fönsters båginnermått.

•	 Distansramen är tillverkad i förzinkad plåt (branschstandard) utan hörnskarvar och är fylld 
med fuktabsorberande torkmedel som räcker i minst 100 år.

•	 Distansramen kan fås i falsmått från 6 mm och bredare  och anpassas efter den existerande
fönsterfalsens profil.

•	 Dekorlisten är tillverkad i trä och finns i 2 standardprofiler. Kulören anpassas efter existerande 
fönster.

Garanti: 10 års garanti mot fukt och kondens i övrigt enligt glasbranschföreningens riktlinjer.    

Be�ntligt innerglas

Dekorlist

Torkmedel

Butylfogmassa

Dekorlist
Kiselsilikonfogmassa

Distansram

Energiglas

Be�ntligt innerglas

Dekorlist

Torkmedel

Butylfogmassa

Dekorlist
Kiselsilikonfogmassa

Distansram

Energiglas

Så här enkelt går monteringen till:

En ram av förzinkad stålprofil med  
torkmedel monteras på det befintliga  
och rentvättade innerglaset.

Ramen värms upp och vulkar fast isolerglaset En dekorlist döljer skarven. Monterat och 
klart på cirka 30 minuter. 

1 2 3

Installation, Skoghall.

Efter

Före

Bilaga B



Grundels
Det lönsamma miljövalet

Karlstad 2012

Att värdera Avstå
Nytt  
fönster Kommentar

Miljö

Fastighetens hela energiförbrukning för uppvärmning 
minskar med ca 20% och minskningen av CO2-utsläpp blir 
lika stor. Återanvändning av existerande fönster  
= inget till tippen.

Ekonomi
Investeringen är endast ca 20% jämfört med att byta till nya 
fönster vilket ger en bra kalkyl. Värdestegring i fastigheten 
minst i nivå med investeringen.

Komfort
Eliminering av kallras och kallstrålning.  
Avsevärd bullerreduktion.

Enkelhet
Enkel och snabb installation. Allt görs från insidan och tar  
ca 30 min/fönster. Inga byggställningar.  
Oberoende av årstid och väder.

Trygghet
Prestanda och hållbarhet. Grundels har P-certifikat som 
garanterar 30 års livslängd. Vi har installerat över 400 000 
fönster sedan början av 90-talet.

Några av våra kunder:

Vasakronan Stockholm

Platzer Bygg Göteborg

Brf Viksäng Västerås

Katrineholms kommun Katrineholm

Akademiska hus Syd Lund

Bostadsbolaget Göteborg

Olav Thon Oslo

Operakällaren Stockholm

Gavlegårdarna Gävle

Norrtälje Sjukhus Norrtälje

kW
h/

år

Medel 
92–94
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Graddagskorrigerade värden, Brf Viksäng

1994 1996

-21%

Grundels

Grundels Fönstersystem
Flygfältsvägen 1, 652 30 Karlstad 

Telefon 054-18 05 01   E-post info@grundels.se www.grundels.se

Det lö
nsamma

miljö
valet

Det lö
nsamma

miljö
valet

Visste du att cirka 35 % av  
din uppvärmningskostnad 
försvinner ut genom fönstren?

– Vi gör om dina 2-glasfönster till energieffektiva 3-glas

Grundels Fönstersystem
Flygfältsvägen 1, 652 30 Karlstad 

Telefon 054-18 05 01   
E-post info@grundels.se www.grundels.se
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BV² 2016

BV² Version

2016

Specifik energianvändning
klimatfil:Gävle(Sveby 2016)

Frånluftsystem

Projektfil
H:\Exmanesarbete\Befintlig byggnad.bv2

Simulerings ID
00149:42882,8981365741

Licensägare
Högskolan i Gävle - Inst för teknik och byggd miljö (Skol-licens)

Uppdrag nr 
Uppdrag nr 

Kund
Kund

Beskrivning
Beskrivning

Projekt 
Projekt 

Kunds ref. 
Kunds ref. 

Licens giltig t.o.m
20170930

Datum
Datum

Vår ref 
Vår ref 
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BV² 2016

BV² Version

2016

Specifik energianvändning
klimatfil:Gävle(Sveby 2016)

Frånluftsystem

Projektfil
H:\Exmanesarbete\Miljonprogram Extra Glas med U-värde 1,5.bv2

Simulerings ID
00149:170509115928

Licensägare
Högskolan i Gävle - Inst för teknik och byggd miljö (Skol-licens)

Uppdrag nr 
Uppdrag nr 

Kund
Kund

Beskrivning
Beskrivning

Projekt 
Projekt 

Kunds ref. 
Kunds ref. 

Licens giltig t.o.m
20170930

Datum
Datum

Vår ref 
Vår ref 



BV² 2016

BV² Version

2016

Specifik energianvändning
klimatfil:Gävle(Sveby 2016)

Frånluftsystem

Projektfil
H:\Exmanesarbete\Miljonprogram Extra Glas.bv2

Simulerings ID
00149:42850,6366782407

Licensägare
Högskolan i Gävle - Inst för teknik och byggd miljö (Skol-licens)

Uppdrag nr 
Uppdrag nr 

Kund
Kund

Beskrivning
Beskrivning

Projekt 
Projekt 

Kunds ref. 
Kunds ref. 

Licens giltig t.o.m
20170930

Datum
Datum

Vår ref 
Vår ref 



BV² 2016

BV² Version

2016

Specifik energianvändning
klimatfil:Gävle(Sveby 2016)

Frånluftsystem

Projektfil
H:\Exmanesarbete\Miljonprogram Nya fönster.bv2

Simulerings ID
00149:170526222426

Licensägare
Högskolan i Gävle - Inst för teknik och byggd miljö (Skol-licens)

Uppdrag nr 
Uppdrag nr 

Kund
Kund

Beskrivning
Beskrivning

Projekt 
Projekt 

Kunds ref. 
Kunds ref. 

Licens giltig t.o.m
20170930

Datum
Datum

Vår ref 
Vår ref 
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