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Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng vid Högskolan i Gävle som
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AB Gavlegårdarna, som äger fastigheten som behandlas i denna rapport. Denna
fastighet planeras genomgå en renovering inom snar framtid. Uppgiften har varit att
undersöka den kostnadsoptimala isoleringstjockleken vid tilläggsisolering utvändigt
respektive invändigt.
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Sammanfattningen
Stadsdelen Sätra som ligger 3 km norr om Gävle centrum uppfördes under
miljonprogrammet mellan 1960-1974. Det är enkelt och ta sig till och från Sätra
med både fordon, cykel och till fots. AB Gavlegårdarna har tagit initiativ till att
renovera deras byggnadsbestånd som uppfördes under miljonprogrammet i
stadsdelen Sätra, däribland Sicksackvägen 39. Byggnaden har byggts 1969 i
funktionalistisk stil i närheten av Sätra Centrum.
Syftet med denna studie var att undersöka den kostnadsoptimala isoleringstjocklen
vid invändig eller utvändig tilläggsisolering av husets ytterväggar. Med hänsyn till
andra åtgärder som AB Gavlegårdarna vill genomföra vid renovering av den
befintliga byggnaden.
För att genomföra denna studie har en okulärbesiktning, litteraturstudie,
beräkningar, uppmätningar, undersökningar, samt energisimulering utförts. Därpå
jämfördes lönsamheten vid tilläggsisolering med optimala isoleringstjockleken
invändigt respektive utvändigt.
Resultatet av denna studie visar att de komponenter i husets klimatskärm som
läcker mest värme är ytterväggar och fönster. Med hänsyn taget till de
renoveringsåtgärder som AB Gavlegårdarna ska genomföra blir den optimala
isoleringstjockleken invändigt är 45 mm och utvändigt 170 mm. Den åtgärd som ger
mest lönsamhet är tilläggsisolering utvändigt med 170 mm mineralull i kombination
med AB Gavlegårdarnas renoveringsåtgärder: fönsterbyte och uppgradering av
ventilationssystemet till FTX.
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Abstract
The district of Sätra is located 3 km north of Gävle center, and built under the
million program 1960-1974. It is easy to go to and from Sätra with both vehicles,
bikes and on foot. The municipal housing owner AB Gavlegårdarna has taken the
initiative to renovate their building stock, in the district of Sätra that was built
during the million program, including the one on SicksackRoad 39. Built in 1969
near Sätra Centrum, has a functionalist style.
The purpose of this study was to investigate the cost-optimal insulation thickness of
internal or external additional insulation of the exterior walls of the house.
Consideration was taken to other measures that Gavlegårdarna wishes to carry out
when renovating the existing building.
In order to carry out this study, an ocular investigation, literature studies,
calculations, measurements, surveys, and energy simulation has been performed.
Then the profitability of additional insulation internally and externally was compared
with the optimal insulation thickness.
The result of this study shows that the components of the house's climate envelope
that release the most heat are external walls, windows, window doors and doors.
Considering the refurbishment measures that Gavlegårdarna will implement, the
optimal insulation thickness internally is 45 mm and externally 170 mm. The
most profitable measure is additional insulation outside with 170 mm mineral wool
in combination with the refurbishment measures of Gavlegårdarna, that comprises
new windows and mechanical ventilation with heat recovery.
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1 Inledning
Efterfrågan på energi kommer öka i hela världen den närmaste tiden, framförallt i
utvecklingsländerna. Enligt Lombard, Ortiz och Pout (2008) ökar
energianvändningen som en följd av ekonomisk tillväxt och befolkningsökning i
utvecklingsländerna. Den globala energianvändningen ökar snabbare än
befolkningsökningen (Lombard et al., 2008). Idag kommer 80 procent av den totala
energitillförseln i världen från fossila bränslen som olja, kol och naturgas (IEA,
2016). Fossila bränslen räknas som primär energi och det är en begränsad resurs som
finns i marken. Lombard et al. (2008) anser att nuvarande energianvändning inte är
hållbar, och dagens energianvändning bör minskas. Innan den primära energin tar
slut borde övergång ske till förbrukning av förnybara energikällor (IEA, 2016).

1.1

Bakgrund

Enligt Barlow och Fiala (2007) produceras i Europa årligen nya byggnader som
motsvarar 3 % av det befintliga byggnadsbeståndet. Detta innebär att
energianvändningen kontinuerligt ökar inom byggsektorn i Europa. Varje år ökar
energianvändningen med 1,5 % (Godow-Bratt, Akander, Cehlin & Persson, 2012).
Genom renovering av befintliga byggnader ökar möjligheten att sänka
energianvändningen samt minska utsläpp av växthusgaser (Mata, Sasic & Johnsson,
2013).
För att minska klimatpåverkan och sänka utsläpp av växthusgaser och uppnå en
hållbar utveckling miljömässigt har Sveriges regering antagit 16 miljömål.
Miljömålen underlättar för Sverige arbetet med miljöfrågor nationellt och inom EU
(Regeringen, u.å.). Ett av målen är god bebyggd miljö, där regeringen vill sänka
energianvändningen inom bostadssektorn. I dagsläget står bostäder och lokaler för
cirka 40 % av den totala energianvändningen och utpekats som den sektor som
förbrukar mest energi i Sverige (Miljömål, 2016). För att bromsa klimatpåverkan
har riksdagen beslutat att den totala energianvändningen för bostäder och lokaler
ska minskas. Energianvändningen ska sänkas till år 2020 med 20 % jämfört med
2008-års nivå (Regeringen, 2015).
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1.2

Miljonprogrammet

Under miljonprogrammet 1965 till 1974 byggdes nästan en miljon bostäder i
Sverige. Bakom den enorma satsningen fanns två problem, bostadskris och
trångboddhet (Liu, Moshfegh, Akander & Cehlin, 2014). Bostadskrisen löstes med
hjälp av miljonprogrammet och samtidigt höjdes boendestandarden. Idag har många
av byggnader som uppfördes under miljonprogrammet dålig energiprestanda och är
ofta i behov av renovering (Power, 2008). Mer än hälften av den totala energi som
levereras till bostadshus används för uppvärmning och varmvatten (Mata et al.
2013). De flesta byggnader från miljonprogrammet förväntas genomgå en stor
renovering de närmaste 20 åren (Bonakdar, Dodoo & Gustavsson, 2014). Detta
innebär att ungefär 80 000 lägenheter årligen måste åtgärdas under de kommande
40 åren. Dessutom måste 80 % av Sveriges nuvarande lägenheter
energieffektiviseras för att uppnå dagens politiska mål (Godow-Bratt et al., 2012).
Energianvändningen kan sänkas med mindre omfattande renovering som kan bestå
av extra isolering på väggar och vind tillsammans med värmeåtervinningssystem för
frånluftsventilation. Även effektivare vattenkranar, apparater och bättre termisk
prestanda sänker byggnadens energibehov (Bonakdar et al., 2014).
Flerbostadsfastigheter som byggdes under miljonprogrammet står idag för 25 % av
det totala antalet flerfamiljshus i Sverige (Liu, Rohdin & Moshfegh, 2015). Vid
renovering av dessa byggnader finns stora möjligheter att minska
energianvändningen och minska utsläpp av växthusgaser.

1.3

Lagar med avseende på energianvändning

Boverket är en myndighet som har tillkommit genom en sammanslagning
av Bostads styrelsen och Statens planverk. Boverkets mål är att hyresgäster ska ha
hög kvalité i sitt boende. I byggreglerna ställer Boverket krav på en byggnads
energianvändning. Energikravet beror på var i landet en byggnad renoveras eller
uppförs, om den värms upp med el eller inte, samt om det är en bostad eller en
lokal. De krav som finns på byggnadens energianvändning specificeras i BBR 23 (BFS
2016:6 kap 9). Sverige är indelat i fyra olika zoner och Gävle räknas till zon 2.
Därav specifika energianvändningen för byggnaden på Sicksackvägen 39 ligger på
100 kWh/m2 enligt BBR 23 (BFS 2016:6 kap 9).
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1.4

Gavlegårdarna

Gavlegårdarna AB är ett kommunalt bostadsbolag som förvaltar ca 70 % av Gävle
kommuns alla hyresrättslägenheter. Bolaget bildades redan 1917 och omsätter
årligen ca 1.1 mdr SEK. Just nu sysselsätter bolaget 200 personer och förvaltar
bostäder för ca 30.000 gävlebor (Gavlegårdarna, u.å.).

1.5

Historik Sätra

Stadsdelen Sätra ligger 3 km norr om Gävle centrum och idag bor där ca 10.000
personer (Gävle Kommun, 2016). Mellan 1960- och 1990 byggdes stadsdelen som
en del av miljonprogrammet. Sätra utformades till en så kallad ABC-stad som är
förkortning av Arbete, Bostad och Centrum. Viktiga funktioner planerades runt
bostadshusen i Sätra, de boende ska inte behöva lämna stadsdelen mer än nödvändigt
utan erbjuds närhet till vardagliga funktioner som kyrka, skola, tandläkare och
hälsocentral. Lokaltrafiken är genomtänkt och binder samman stadsdelen med
Gävles centrala delar. Vilket gjort att det är enkelt och ta sig till och från Sätra med
både bil, cykel och till fots (HSB, u.å.).

1.6

Fastigheten

Byggnaden som ska undersökas i denna studie har adressen Sicksackvägen 39 i
närheten av Sätra centrum, Gävle, se figur 1. Det är ett lamellhus byggt 1969,
uppförd i funktionalistisk stil och ägs av Gavlegårdarna AB. Huset är ett av flera som
byggdes under samma tidsperiod i samma område. Fastigheten består av tre våningar
med 30 lägenheter och ett källarplan som innehåller förråd. Enligt den senaste
detaljplanen som har tagits fram för området kan huset på Sicksackvägen 39 få upp
till fem våningar. Just nu håller Gavlegårdarna på med renovering av det
byggnadsbestånd som byggdes under miljonprogrammet i Sätra.
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Figur 1 Karta över Sätra den röda markeringen visar Sicksackvägen 39. Foto: Eniro karta
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2 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka energieffektiviseringen av ett
miljonprogram byggnad i Sätra, Gävle. Resultatet från studien ska senare användas
som beslutsunderlag vid renovering av byggnaden. Frågeställningar lyder:
Vilken är den kostnadsoptimala åtgärden vid tilläggsisolering av husets ytterväggar
på insidan eller utsidan ?
Hur tjock blir den optimala isoleringstjockleken vid invändig respektive utvändig
tilläggsisolering av ytterväggar, med hänsyn taget till andra åtgärder som
Gavlegårdarna vill genomföra i byggnaden?
2.1

Avgränsningar

Studien behandlar optimala isoleringstjocklekar vid invändig- eller utvändig
tilläggsisolering och hur dessa varierar i framtiden vid ökning eller minskning av
kalkylräntan eller energipriset. Dock undersöks inte totala renoveringskostnaden
eller lönsamheten för samtliga åtgärder. Anledningen är att vissa åtgärder måste
utföras då några komponenter i byggnaden har nått slutet av sin livslängd och bör
bytas ut t.ex. fönster och ytterdörrar.
2.2

Byggnadsbeskrivning

2.2.1 Arkitektur
Huset på Sicksackvägen 39 byggdes under miljonprogrammet. Byggtakten var då
hög och flera av husen i området byggdes under samma period. Miljonprogrammets
byggande var inspirerat av funktionalismen. Huset som undersöks i denna studie har
en fasad som består av mexisten (kalksandsten) med bruna trädetaljer runt fönstren.
Byggnaden har grå sockel av betong samt ett platt tak med svagt utskjutande plåt
längs fasaden. Vidare har fastigheten 3 ingångar och balkongfronterna är av mexisten.
Portarna placerade på kortsidorna, samt på huskroppens ena långsida. Hängrännor
samt stuprör är dolda och syns inte på huskroppen. Huset har indragna balkonger
som är placerade i öster- och västerläge, exempel på detta kan ses i Figur 2.
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Figur 2 Byggnadens fasad mot väster. Foto: Mohamed Dahir

2.2.2 Konstruktionen
Byggnaden är av typen lamellhus och uppfördes i prefabricerade
betongelement. Fasaden har beklädnad av trä, plåt och mexistens tegel. Taket har
flack lutning inåt vilket gör att avvattningen sker i husets avloppsbrunnar invändigt.
Utöver det har huset uppstolpat tak och vindsbjälklag av betong. Under 1960-talet
lanserades modulsystemet 3M och huset som tas upp i denna rapport är projekterad
efter detta modulsystem( Björk, Kallstenius & Reppen, 2013 ). Byggnadssättet är
exakt samma som under rekordårens byggande av lamellhus uppförda i
betongstomme, detta kan ses i Figur 3 sektionsritningar. För mer detaljerade
ritningar se Bilaga 6-Detaljritningar.
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Figur 3 Husets sektionsritning till vänster, lamellhus i betongstomme till höger Foto: Från boken så
byggdes husen

2.2.3 Bevarandekraven
När en fastighet eller ett område är k-märkt anges vad som ska bevaras och hur det
ska underhållas (Länsstyrelsen Stockholm, u.å.). De befintliga byggnaderna i
området Sätra 54:2 är k-märkta. Det innebär att byggnaden som undersöks i denna
studie anses kulturhistorisk värdefull. Liknande byggnader skyddas på kommunal
nivå, genom plan- och bygglagen. I Gävle kommunens detaljplan anges färg och
material som viktiga värdebärare för hela området Sätra 54:2. Enligt detaljplanen ska
byggnader som uppförs eller förändras i området ha putsade fasader i vit kulör.
Förutom det ska fönster och fönsterband vara i mörk kulör, samt att det läggs god
omsorg vid utformningen av detaljer på byggnaden (Gävle Kommun, 2014).
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2.3 Begrepp definitioner

Viktiga begrepp som förekommer i denna rapport förklaras nedan.
Värmegenomgångskoefficient (U-värdet) Värmegenomgångskoefficient även
kallad för (U-värdet) anger hur bra byggnadsdelar som vägg, tak och golv isolerar.
Enheten för värmegenomgångskoefficienten är W/m²·°C eller W/m²·K och ju
lägre U- värde desto bättre isolerar den byggnadsdelen (Isover, u.å.).

Värmemotståndet (R-värdet)- beskriver hur bra ett materialskikt eller
byggnadsdel isolerar värme. Värmemotståndet anges i enheten m²•°C/W eller
m²•K/W. Ju högre R-värde desto bättre isolerar det material eller byggnadsdel
(Isover, u.å.).

Värmekonduktiviteten (h)- även kallad för lambda-värdet beskriver hur bra ett
material leder värme. Ju lägre lambdavärde (h) desto bättre isoleringsförmåga för
materialen. Värmekonduktiviteten betecknas med grekiska bokstaven (h) och
enheten W/m·K (Isover, u.å.)
Specifika energianvändningen- Byggnadens normalårskorrigerad
energianvändning (köpt energi för uppvärmning och fastighetsel) fördelat på den
uppvärmda golv arean , och anges i enheten kWh/m2 och år. Verksamhetsenergi
och hushållsenergi ingår inte i den specifika energianvändningen (Rockwool, u.å.).

Energideklarationen- görs på beställning av ägaren och utförs av oberoende
expert. Deklarationen är giltig i tio år och ger information om byggnadens
uppvärmda golv area (Atemp). Energideklarationen innehåller även
energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten, radonmätning
och byggnadens fastighetsel. Förutom det brukar energiexperten som har utfört
kontrollen föreslå åtgärder som ska minska energianvändningen (Boverket, u.å.).
Comsol Multiphysics - finit elementmetodprogram som används bland annat för
att beräkna fram byggnadens olika köldbryggor och vissa konstruktionsdelars Uvärden.
BV2- är ett energisimuleringsprogram som bland annat beräknar fram en bostads
specifika energianvändning

8

Linjär Läckflödekoefficient- Vid beräkning av U-värden för klimatskärmens
byggnadsdelar missas värmeförluster som uppstår vid anslutningar. Linjära
köldbryggor är ett mått på värmeförlusterna som uppstår vid anslutningar.
Köldbryggor står för 20-30 % av den totala värmeförlusten och vanligtvis finns
köldbryggor vid bjälklagskanter, vägghörn, mellan vägg och tak med mera. Linjära
köldbryggor har enheten W/m·K, ju lägre värde desto bättre isoleringsförmåga
(Isover, u.å.).

Obligatorisk VentilationsKontroll- (Ovk) är en funktionskontroll av
ventilationssystemet som utförs regelbundet av sakkunnig.

Luftläckage - I en byggnads konstruktion finns det alltid otätheter. Lufttätheten
påverkar en byggnads energibehov och inomhusklimat. För att mäta en byggnads
lufttäthet används Blower Door-metoden, där luftläckaget mäts under en
tryckskillnad på 50 Pa. Lufttätheten för vanliga byggnader varierar generellt inom
intervallet 0,1-2,5 l/s m2 vid en tryckskillnad på 50 Pa (Walhgren, 2010). För
passivhus ska luftläckaget vara högst 0,3 l/s m2 (Feby, 2012).

Livscykelkostnadsanalys (LCC)- är ett beräkningsmetod som används för att
göra kostnadsbedömningar för olika investeringar över en tidsperiod. Där alla
relevanta ekonomiska faktorer, både när det gäller investeringskostnader och
driftskostnader tas hänsyn i beräkningen (Ristimäki, Säynäjoki, Heinonen & Junnila,
2013).
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3 Metod
Raftery, Keane och O’Donnell (2011) hävdar för att öka tillförlitligheten av ett
arbete som berör uppbyggnad av en energisimuleringsmodell av en byggnad bör en
prioriteringslista av olika insamlingsmetoder följas. I den här studien kommer
insamling av data byggas på deras prioriteringslista av insamlingsmetoder i artikeln
Calibrating whole building energy models: An evidence-based methodology. Listan har
rangordnats efter tillförlitligheten av metoden och redovisas nedan:

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.

Några av de data som följer listan upptill är bygghandlingar för att bestämma Uvärden och OVK som är en form av driftdokument. Även korttidsmätningar där det
inte fanns termostater, samtidigt som det erhölls årsmätningar i form av
årsinnemedeltemperaturen. Vidare har SVEBY använts vid beräkning av
personvärme då det inte var känt hur många som bor i byggnaden. Insamling av data
har genomförts på det sättet (Raftery et al., 2011) som påpekar är ett systematiskt
förfarande.

3.1

Förundersökning

I denna studie har en okulär besiktning samt litteraturstudie utförts. Det gjordes
även uppmätningar för att säkerställa att befintliga ritningar av byggnaden stämmer
överens med hur huset ser ut i verkligheten. Förutom det har U-värden för
byggnadens klimatskal beräknats samt köldbryggor i programmet Comsol, utifrån
analys av ritningar och okulärbesiktningen.
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En modell av huset har byggts i BV2 med hjälp av insamlat indata. Den specifika
energianvändningen beräknat av programmet valideras mot energideklarationen.
Detta för att resultaten från energisimuleringar som görs efteråt med ändrings
åtgärd ska vara pålitliga. Därefter jämförs ekonomiska fördelar av olika åtgärder med
hjälp av kostnadsberäkningar. I kronologisk ordning så har arbetet bestått av:

x

Litteraturstudie

x

Insamla data om befintliga byggnaden;

x

Bygga energisimuleringsmodell och validera denna. Bearbeta data för att ska
en beräkningsmodell som ger ungefär samma specifika energianvändning
som byggnadens verkliga energianvändning (energideklarerade värde?)

x

Studera hur ändringar hos konstruktioner (tilläggsisolering) inverkar på
specifika energianvändningen;

x

Studera vilken ändring som långsiktigt ger bäst lönsamhet (LCC).

Varje steg omfattar olika delmoment med tillhörande metoder, dessa beskrivs
nertill.
3.2

Litteraturstudie

Genom att samla information utifrån andras arbeten inom samma område får
studiens författare grundläggande kunskap. Litteraturstudien bestod till stor del av
vetenskapliga artiklar och rapporter. Artiklarna handlade om byggnads
energieffektivisering, miljonprogrammet och livscykelkostnad. Några utav
Högskolan i Gävles databaser användes: ScienceDirect och Scopus. Där har sökord
som energy efficiency buildings och LCC insulation använts. Flera artiklar som
ansågs relevanta har valts från sökresultatet och sedan använts i den här studien.
3.3

Insamling av data

Arbetet har inletts med att samla data om den befintliga byggnaden. Vid ett möte
med en projektledare som arbetar på Gavlegårdarna AB erhölls byggnadens ritningar
samt senaste OVK-kontroll och energideklaration. Från Gavlegårdarnas
övervakningssystem mottogs även mängden förbrukat tappvarmvatten, hushållsel
och lägenheternas medeltemperatur. Förutom det har fem temperaturloggar
placerats i husets trapphus, skyddsrum och förråd. De ritningar som har förvärvats
studerades och under april månad gjordes det första platsbesöket. Under
platsbesöket utfördes olika kontrollmätningar och data samlades enligt Rafterys,
Keanes och O’Donnells (2011) prioriteringslista.
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3.4

Bygga energisimuleringsmodell

Data som har samlats från ritningar och under platsbesöket har bearbetats för att
beräkna köldbryggor och U-värden. Konstruktionsritningarna visar tydligt
klimatskärmens uppbyggnad. För byggnadsdelar där U-värden inte kunde beräknas
som ytterdörrar och fönster antogs U-värden. För att beräkna U-värdet för
grundkonstruktionen fungerar inte U-värdes beräkning som beskrivs nertill i avsnitt
(4.5) eftersom grundens U-värde även påverkas av marken. Ett 3D modell har
byggts i finita elementprogrammet Comsol Multiphysics för att beräkna dess Uvärde. Förutom det har data samlats om byggnadens storleksmått, geografiska läge,
konstruktion lufttäthet, ventilation, inomhustemperaturen och mängden förbrukad
tappvarmvatten med mera. Det samlade data har bearbetats och en
beräkningsmodell har skapats i ett energisimuleringsprogram. Modellen ska ge
ungefär samma specifika energianvändning som byggnadens energianvändning som
erhålls från energideklarationen. Därefter studeras hur ändringar vid tilläggsisolering
inverkar på specifika energianvändningen.
3.4.1 Bv2
Bv2 är ett energisimuleringsprogram som används för att beräkna behovet av värme,
kyl-och elenergi för en byggnad. Det är ett användarvänligt program som har funnit
sedan 1996. Det är enkelt och lära sig använda programmet. Energisimuleringar
görs snabbt och resultaten är tillförlitliga (BV2, 2013). I den här studien har
energisimuleringar utförts i datorprogrammet BV2. För att det är ett program som
skribenten till detta arbete har använt flera gånger tidigare. Byggnaden modelleras
som enzonsmodell i BV2 och utrymmet innanför klimatskärmen har en representativ
inomhustemperatur, därför krävdes kompletterande temperaturmätningar i den
befintliga byggnaden. Simuleringsprogrammet tar hänsyn till byggnadens
värmetröghet, luftotätheter, köldbryggor, solinstrålning samt ventilationssystem.
Med hjälp av U-värden och areor som ges av användaren beräknar programmet
transmissionsförlusterna och även ventilations-och luftläckageförluster.
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3.5

Lönsamhet LCC

Energisimuleringar ligger till grund för att veta hur mycket uppvärmningsenergi
som sparas genom tilläggsisolering. Tilläggsisolering innebär kostnader i nuet, men i
framtiden innebär minskad energianvändning kostnadsbesparingar. För att göra
kostnadsbedömningar av olika åtgärder ska en LCC-beräkning utföras. LCCberäkningen tillämpas på invändig respektive utvändig tilläggsisolering i den här
studien. Det finns några parametrar som medför osäkerhet kring arbetets
resultat. Några av dessa faktorer som kan ändras i framtiden är energipriset,
kalkylräntan och regelverket. I beräkningar har ett energipris på 0,72 kr/kWh samt
kalkylränta på 5% använts, men i en känslighetsanalys varieras dessa belopp för att
studera hur det påverkar resultaten.
3.5.1 LCC-metoden
LCC (life cycle cost) är ett metod som används för att jämföra
kostnadsbedömningar för olika lösningar som görs över en tidsperiod. I beräkning
tas hänsyn till alla relevanta ekonomiska faktorer, både när det gäller
investeringskostnader och driftskostnader (Ristimäki et al., 2013).
Livscykelkostnadsanalys (LCC) är ett rekommenderat och användbart verktyg ur
ekonomiskt synpunkt vid renovering. En sammanställning av kostnader och intäkter
under ett systems livslängd kan erhållas. Med hjälp av LCC kan de ekonomiska
fördelarna med olika energieffektivitets åtgärder bedömas och jämföras. Detta i sin
tur underlättar för att bestämma en kostnadsoptimal lösning för en byggnad
(Kolokotsa, Diakaki, Grigoroudis, Stavrakakis, & Kalaitzakis, 2009). Beslutsfattare
kommer att kunna erhålla djupare förståelse för olika åtgärders kostnader. Detta gör
det möjligt att fatta ett bättre beslut för energieffektivisering (Ristimäki et al.,
2013).
3.6

Payback metoden

Även kallad payoff-metoden är enkel investeringskalkyl. Med hjälp av denna metod
beräknas återbetalningstiden för investeringar enligt ekvationen 1. Metoden används
för att kontrollera lönsamheten samt jämföra olika investeringsalternativ. Den här
beräkningsmetoden tar inte hänsyn till kostnader som uppstår under och efter en
investerings livslängd. Därför missgynnas investeringar som riktas mot
energieffektivisering eftersom besparingar efter återbetalningstiden inte tas med i
beräkningen (Godow-Bratt et al., 2012).

Pay-off-tid (år) = Grundinvesteringen/Årligt inbetalningsöverskott Ekv 1
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4 Genomförande
4.1

Platsbesök

Byggnaden på Sicksackvägen 39 besöktes vid 2 tillfällen. Där genomfördes okulär
besiktning och uppmätningar vid platsbesöket. Detta gjordes för att säkerställa att
befintliga ritningar av huset stämmer överens med hur huset ser ut i verkligheten.
Dessutom finns det möjlighet att upptäcka skador samt till-och ombyggnader som
inte framkommer av ritningar. Under platsbesöken bodde folk i alla lägenheter och
de var otillgängliga. Det fanns ingen möjlighet att göra uppmätningar i någon
lägenhet. En okulär besiktning av huset gjordes den 20- april där skador och
eventuella ombyggnader har noterats. Besiktningen genomfördes på byggnadens
fasad, korridor, förråd, skyddsrum, taket, källare och under centralen. Även
uppmätningar av fastighetens olika fönster, ytterdörrar, träparti vid fönster,
korridor samt balkonger utfördes. Förutom det gjordes mätning av
takets isoleringstjocklek invid inspektionsluckan. Materialen i väggarna har
kontrollerats genom skador i väggen eller genom att knacka på väggytor.
Vid andra platsbesöket utfördes mätning av husets yttermått med hjälp av en
skalstock. Sedan tidigare har AB Gavlegårdarna placerat termostater i
lägenheterna (lägenhetstermostater med loggfunktion) har ett helt års
mätvärden. Dessa har kompletterats med fem extra temperaturloggar av
märket Mitec TH-Satelite som mätte temperaturen (där termostater inte finns,
dvs i korridorer, trapphus, förrådsutrymmen och driftrum). Detta på grund av
att det har noterats att dessa utrymmen har lägre temperatur, och kommer
sänka den totala innertemperaturen i byggnaden. Vid ett senare tillfälle ca en
vecka efter andra platsbesöket inhämtades temperaturloggrarna, därpå
uppmätta medeltemperaturen har använts i energisimuleringar.
Inomhustemperaturen har valts ut efter temperaturmätningen till 20 °C.
Temperaturloggrarna har mätt följande temperaturer, se Tabell 1.
Tabell 1- Redovisning av temperaturmätningar.

Placering
Skyddsrum

Medeltemperatur (○ C) Medelfuktighet RH (%)
17,5
19

Förråd

18,3

27

Korridor

21

28

Trapphus (våning 2)

Stulen

Stulen

Trapphus (våning 3)

22,4

21

Lägenhetstermostater 20,5

-
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4.2

Installationer (ventilation och uppvärmning)

Vid platsbesöket undersöktes husets uppvärmningssystem och ventilationstyp.
Huset värms upp idag med ett vattenburet radiatorsystem kopplat till
fjärrvärmenätet. I byggnadens sprids värmen med hjälp av radiatorer i varje lägenhet
samt enstaka radiatorer på gemensamma utrymmen som trapphuset. Idag används
lokala mekaniska frånluftssystem som finns anknytning till köksfläktskåpan i varje
lägenhet och luftflödet kan ställas in i tre lägen . Den senaste OVK-kontrollen
gjordes under januari månad 2015 och var godkänd men huset har fått fem
anmärkningar som bör åtgärdas. För att få reda på exakt vilka anmärkningar se
Bilaga 3-OVK-kontroll. I framtiden planeras ett centralt FTX-system för byggnaden.

4.3

Energisimulering

Vid platsbesöket samt från konstruktionsritningar dokumenterades byggnadens
klimatskärm, dess material och uppbyggnad. En modell har skapats av huset i BV2
med hjälp av insamlat data. Det samlade data om byggnadens konstruktion,
storleksmått, geografiska läge, klimatskalets U-värde, köldbryggor, lufttäthet,
vindpåverkan, ventilation och energianvändning matades in i programmet. Den
specifika energianvändningen som beräknats av programmet validerats mot
energideklarationen. BV2 använder normalårsklimatdata och
energideklarationsvärdet är baserat på mätningar som normalårskorrigerats. Detta
för att resultaten från energisimuleringar som görs efteråt med ändrings åtgärd ska
vara pålitliga. I dagsläget är den specifika energianvändningen 155 kWh/m2 år för
byggnaden som tas upp i detta arbete och fastighetselen är 10 kWh/m2. Detta kan
ses i energideklarationen från, se Bilaga 2. -Energideklaration. Eftersom BV2 skiljer
på indata på belysning och maskiner har (Sveby, 2012) använts för att indela
fastighets-och hushållsel.
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Vid simuleringen av byggnadens energianvändning i BV2 har dessa areor som
redovisas nedan använts. Enligt energideklarationen ligger husets Atemp på 1961
m2. Övriga indata som har använts är uppmätta värden som till exempel
innetemperaturen eller hämtat från SVEBY. Sammanställning av de indata som har
använts vid energisimuleringen redovisas nedan i Tabell 2-3.
Tabell 2 - Areor

Byggnadsdel

Antal [st]

Area [m2]

Atemp
Varje våningsplan/bjälklag

1961
779

Fönster vid gaveln syd/norr

13

19

Fönster öst

41

134,6

Fönster väst

54

196,4

Ytterdörrar

4

15

Vägg öst

317

Vägg väst

269

Vägg syd

123

Vägg norr

119

Tabell 3- Sammanställning av indata till BV2 förutom Areor

Typ av indata BV2

Indata

Ort

Gävle

Typ av byggnad

Bostad

Rumshöjd
Atemp
Värmetröghet

2.5 m
1961 m2

Glasandel fönster
Solfaktor inklusive solavskärmning
Internvärme Belysning

80 %
0.38
1,4 W/m2

Internvärme Maskiner

3

Internvärme Personvärme
Lägsta tillåtna temperatur

3,1 W/m2
20 °C

Luftläckage
Tappvarmvatten

0,5 l/s m2
28 kWh/m2

Medel tung

16

W/m2

4.4

Köldbryggor (Comsol)

En modell av byggnadens olika anslutningar som kan tänkas medföra köldbryggor
skapades i Comsol. Köldbryggorna beräknades i programmet Comsol Multiphysics
version 2016:5.1 enligt följande standard (ISO 10211:2007). De anslutningar som
ritades i Comsol var grund och yttervägg, yttervägg och mellanbjälklag, yttervägg
och yttertak, yttervägg och fönster, ytterdörr och yttervägg samt yttervägg och
yttervägg. Därefter matades materialen in i programmet för anslutningar och deras
tjocklek, lambda-värde (h), ute-och innetemperatur och konstruktionens insida
respektive utsida valdes. Comsol simulerade den totala köldbryggan för hela
modellen och ett PSI-värde även kallad linjära läckflödekoefficient beräknades. Den
linjära läckflödekoefficient har enheten W/m K. För att ta reda på köldbryggan vid
anslutning modelleras ett referensfall på nytt utan att byggnadsdelarna sitter ihop, se
Bilaga 1- Köldbryggor. Det totala PSI-värdet subtraherat med PSI-värdet från
referensfallet ger köldbryggan vid anslutningen. Det beräknade PSI-värdet för de
olika anslutningarna har lagts i BV2 vid energisimuleringen. Comsol har även använts
för att beräkna källarens väggar och markplattas U-värde. I tabellen 4 nertill finns
sammanställning av de linjära köldbryggorna.
Tabell 4- Linjära köldbryggor, [W/m K]

Byggnadsdel

Köldbrygga PSI T [W/m K] L [m]

Tak/Yttervägg

0,17

134

Dörranslutning

0,58

24

Fönsteranslutning

0,27

823

Yttervägg/Yttervägg 0,32

36

Grund/Yttervägg

0,13

119

Balkong/Yttervägg

0,42

75

Bjälklag/Yttervägg

0,16

327
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4.5

U-värdesberäkningar

För husets klimatskal har material och tjocklek dokumenterats vid platsbesök samt
från ritningar. Därefter har värmegenomgångskoefficient (U-värdet) beräknats för
den befintliga byggnadens klimatskal som väggar, tak, golv och bjälklag. Innan Uvärdet har beräknats för byggnadens olika komponenter togs värmemotståndet (Rvärdet) för olika materialskikt i konstruktionen fram. Värmemotståndet för olika
material har beräknats genom att ta materialets tjocklek dividerat med materialets
värmekonduktivitet. Dessa värden på materialen är tagna från lambdavärdelistor i
formelsamlingar och bygghandböcker. Därpå har värmegenomgångskoefficient
beräknats genom att summera R-värdet för olika materialskikt i en
byggnadskomponent. U-värdet har sedan räknats ut genom att ta 1 dividerat med
totala R-värdet plus Rsi och Rse och anges i enheten W/m2 K.
Husets ytterväggar är uppbyggda av olika material och skikttjocklekar, där fyra olika
väggtyper har identifierats och deras U-värden har räknats ut. För mer ingående
beräkning se Bilaga 4-U-värdesberäkningar. Sedan gjordes en viktning av väggarnas
bearbetade U-värden, detta för att få fram ett representativt U-värde för
ytterväggarna. I tabell 5 nertill redovisas U-värde för yttervägg, fönster,
fönsterdörr,ytterdörr, grund och tak. U-värdet på ytterdörrar, fönsterdörrar och
fönster är tagna från Värmebehovsberäkningar - Kompendium I:1 av Peterson Folke
(1978). Alla framtagna U-värden har använts till simuleringen av den befintliga
byggnadens energianvändning.
Tabell 5- U-värde [W/m2 K]

Byggnadsdel

U-värde

Enhet

Yttervägg

0,41

W/m² K

Ytterdörr

5

W/m² K

Fönster

1,7

W/m² K

Fönsterdörrar

2,1

W/m² K

Grund

0,32

W/m² K

Taket

0,26

W/m² K
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4.6

Platta på mark

För att beräkna U-värdet för grundkonstruktionen utfördes simulering av
byggnadsdelen i Comsol Multiphysics. Genom att göra en simulering av värmeflödet
genom plattan kan konstruktionens U-värde beräknas. Det finns två olika sätt att
beräkna värmemotståndet antingen som två eller tre-dimensionell modell i Comsol.
I denna studie har beräkningen utförts i en tre-dimensionell modell. Beräkningen
gjordes enligt följande standard (ISO 13370:2007). Först beräknades grundplattans
area samt omkrets. Därefter togs kvoten mellan plattans area och halva dess omkrets
för att räkna ut (B’) den karaktäristiska längden. En fjärdedel av
grundkonstruktionen har ritats upp i Comsol. Där marken runt om grunden har en
volym på 2,5 gånger (B’) karaktäristisk längden plus plattans längd, bredd
och djup. Simulering av värmeflödet genom plattan visas i den tredimensionella
figuren 5 nedan. Värmekonduktivitet för samtliga material matades in i
programmet. Förutom det krävdes inne- och utetemperatur samt
värmeövergångskoefficienter (Rsi och Rse) som indata. U-värdet har sedan
beräknats genom att dividera värmeflödet med plattans area och temperaturskillnad.
I tabellen 6 nertill redovisas indata till beräkningsmodellens längd, bredd,
karaktäristisk längden (B’) och U-värdet för plattan. Figur 4 visar värmeflödet
genom plattan för den tredimensionella modellen i Comsol.

Figur 4 Värmeflödessimuleringen genom plattan för den tredimensionella modellen.
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Tabell 6 - Indata och U-värde

Typ av data

Värde på indata

karaktäristisk längden (B’)

11,6 m

Längd

52 m

Bredd

15 m

U-värde

0,32 W/m2 K

4.7

Kostnadsberäkningar

En kostnadskalkyl har gjorts med hjälp av Wikells Sektionsdata version 4.20. I
beräkningsprogrammet finns schablonmässiga kostnader för olika typer av arbeten
och material. För detta arbete söktes informationen om vad det kostar
att tilläggsisolera invändigt respektive utvändigt av ytterväggar. Kostnadsanalysen
gäller enbart tilläggsisolering av ytterväggar, och utifrån de kostnadsberäkningar som
togs fram fastställdes investeringskostnader för respektive åtgärd och
återbetalningstiden med hjälp av Payback-metoden. Andra åtgärder som är
oberoende av väggisoleringsnivåer har simulerats utan att någon kostnadsberäkning
gjordes, däremot redovisas dessa åtgärder under avsnittet 5.3 på resultatdelen.

Återbetalningstiden vid extra isolering av väggar har beräknats genom att ta
investeringskostnader dividerat med de årliga kostnadsbesparingarna.
Investeringskostnader är tagna från Wikells Sektionsdata. Utifrån energisimuleringar
som har gjorts vid tilläggsisolering minskar energianvändningen. Från dessa
energibesparingar har de årliga kostnadsbesparingarna beräknats och energipriset
som har använts är 0,72 kr/kWh. Energipriset är ett medelvärde taget från Nils
Holgersson gruppens årliga rapporter för fjärrvärme i Gävle
(http://nilsholgersson.nu/).
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4.8

Livscykelkostnadskalkyl

För att beräkna den optimala isoleringstjockleken vid tilläggsisolering av ytterväggar
utvändigt respektive invändigt har ekvationerna 2-4 använts. Först bestämdes
energipriset, framtida energiprisökning, kalkylräntan och åtgärdens förväntade
brukstid. Därefter har Nusummefaktorn beräknats genom att använda
nuvärdemetoden. Därav kostnader som uppstår under en åtgärds livslängd
omvandlas till en summa i dagsläget. Från beräkningsmodellen i BV2 har
transmissionsförluster genom ytterväggar dokumenterats och LCCEnergi har
beräknats. LCCEnergi är summan av Nusummefaktorn gånger energipriset på 0,72
kr/kWh multiplicerat med energiförlusterna via ytterväggarna. Förutom det har
hyresbortfallet som uppstår vid tilläggsisolering invändigt på grund av minskad
boarea räknats ut. Därefter har LCCTOT beräknats genom att summera LCCEnergi,
investeringskostnad och eventuell hyresbortfall. Den åtgärden med lägst LCCTOT
ger bäst totalekonomi och optimal isoleringstjocklek.

Enligt en medarbetare på Gavlegårdarna ligger hyran på 3400 kr/månad på
Sicksackvägen 39 och varje lägenhet har en area på 51 kvadratmeter. Kalkylräntan
antogs till 5 % som enligt Ulf Egerfält ekonomichef (personlig kommunikation, 19
maj 2017) är det ränta som Gavlegårdarna använder vid investering i stadsdelen
Sätra. Dessutom har åtgärdens brukstid valts till 30 år, eftersom vid renovering av
klimatskärm gäller generellt att åtgärdens livslängd är 30-40 år enligt (Godow-Bratt
et al., 2012). De data som har använts till LCC-beräkningen redovisas i tabell 7.

NUS (R;N) = ((1+R) N -1) /R(1+R) N

Ekv 2

Kort förklaring av variablerna i NUS:
R = Real kalkylränta minus Energiprisökning
N = Åtgärdens brukstid (antal år)

LCC = NUS* Energipris*Årliga energianvändning(ytterväggar)

Ekv 3

LCC = Investeringskostnad + LCC

Ekv 4

energi

TOT

ENERGI

+ Hyresbortfall
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Tabell 7- Data till LCC-beräkning

Typ av data

Värdet

Förväntad livslängd
Kalkylränta

30
5%

Energiprisökning

2%

Energipriset

0,72 kr/kWh

Nusummefaktorn (NUS)

19,45

4.9

Antaganden

Under platsbesöket hittades ingen information om tillverkare eller märke för
fönster, ytterdörrar och radiatorer. Samtliga fönster i huset har idag kopplade
tvåglasfönster där innerglasningen har bytts ut till ett isolerglaspaket och antas
därför ha ett U-värde på 1.7 W/m² K, vilket är ett standardvärde för liknande
fönster. Förutom det antas U-värdet för fönsterdörrar vara 2.1 W/m² K och
ytterdörrar med enkelglas 5 W/m² K (Peterson, 1978). Värdet på
solinstrålningsfaktorn och solavskärmningen är antagna från simuleringsprogrammet
BV2 respektive SVEBY. Under platsbesöken har det noterats att cirka 70 % av
hyresgästerna hade persienner eller gardiner fördragna, vilket påverkar mängden
solinstrålningen i lägenheterna och den totala gratisenergin som kan tillräknas huset.
Från SVEBY antogs schablonvärdet för personvärme vara 80 W och dessutom har
21 % av hushållselen tillgodoräknats lägenhetsbeslyningen.

Genom att genomföra Blower Door-mätning i huset fås ett värde på klimatskalets
luftläckage. Luftläckaget påverkar byggnadens totala energibehov och det värdet
används för att utföra korrekt simulering av byggnadens energianvändning. Enligt
universitetslektorn J. Akander (personlig kommunikation, 10 oktober 2016) ligger
en bra täthet på en byggnad inom intervallet 0,1-0,6 l/s m2 vid en tryckskillnad på
50 Pa. I denna studie utfördes inget trycktäthetsprov i den befintliga byggnaden
och ett värde på 0.5 l/s m2 antogs som ansågs rimligt.
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5 Resultat
5.1

Platsbesöket/ besiktning

Under besiktningen av den befintliga byggnaden upptäcktes att två av portarna samt
ett fönster har vandaliserats och glaspartiet har ersatts med träbit eller gipsskiva.
Utöver det har en radiator monterats bort vid ingången som ligger på husets östra
sida. På fasaden syns tydligt nivåskillnader och det beror på att isoleringstjockleken
varierar i ytterväggarna. Allt detta kan ses i Figur 5. I byggnadens trapphus, fasad
samt korridor var materialet på väggens utsida mexisten och på insidan betong. Den
bruna färgen på samtliga träpartier med stående panel, plåten vid fönstren och den
vita fasad färgen tillhör byggnadens värdebärare. Vissa av träpartierna har föråldrats
och tappat färgen. Från besiktningen av förråd, skyddsrum, källare samt
undercentral hittades inga ändringar jämfört med relationsritningarna. Förutom att
vissa av utrymmen som städ och sopnedkastrum är inte i bruk längre. Vidare har
mätning av isoleringen i taket utförts och mätningen gav olika resultat, där
isoleringstjockleken varierar mellan 12-15 cm. De mätningar som gjordes i
korridoren, vid fönster, ytterdörrar, träpartier och balkonger bekräftar att
ritningarna stämmer överens med hur huset ser ut i verkligheten.
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Figur 5 Vandalisering och borttagning av radiator vid ingången Foto: Mohamed Dahir

5.2

Specifika energianvändningen

Enligt den senaste energideklarationen som utfördes 2008 uppgår husets specifika
energianvändning till 155 kWh/m2 år, se Bilaga 2 - energideklaration. Med hjälp av
BV2 har energisimulering utförts för den befintliga byggnaden och värdet på den
specifika energianvändningen hamnar på 157 kWh/m2 år, se Figur 6. Det värdet har
använts som referens vid energisimulering av åtgärder i BV2. Från
energisimuleringen av den befintliga byggnaden har det identifierats vilka
komponenter som släpper mest värme. För husets klimatskal står ytterväggar,
fönster och portar det mesta av värmeförlusten jämfört med taket som ger lägst
värmeförlust. Totalt står transmissionsförlusterna för 48 % , ventilationssystemet
ca 39 % och tappvarmvatten 13 % av husets värmeförluster.
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Figur 6 Energianvändningen

5.3

Renoveringsåtgärder

Enligt senior projektledaren på Gavlegårdarna AB ska huset renoveras i början av
2019. De åtgärder som är tänkta genomföras är tilläggsisolering av taket med 10
cm isolering samt byte av fönster, fönsterdörrar och ytterdörrar. Utöver det ska
ventilationssystemet uppgraderas till FTX-system vilket innebär värmeåtervinning i
ventilationssystemet. I tabell 8 nertill tas upp indata som använts till BV2 för
beräkning av energibehovet efter genomförda åtgärder. Byggnadens energibehov
hamnar på 97,6 kWh/m2 år efter genomförda renoveringsåtgärder.
Tabell 8- Indata åtgärder.

Byggnadsdel

Indata

Fönster

1,5 W/m² K

Fönsterdörrar

1,5 W/m² K

Ytterdörrar

2

Ventilationssystem (FTX)

80 % verkningsgrad

25

W/m² K

5.4

Livscykelkostnadskalkyl

Från LCC-beräkningen på tilläggsisolering av ytterväggar blev den optimala
isoleringstjockleken 170 mm utvändigt samt 45 mm invändigt, se Bilaga 5 - LCC
beräkning. Vid tilläggsisolering utvändigt med 170 mm sänks den specifika
energianvändningen från 97,6 kWh/m2 år till 80 kWh/m2 år vilket ger
energikostnadsbesparingen på 24 850 kr/år och återbetalningstid på 20 år. Genom
att tilläggsisolera invändigt med 45 mm mineralull i kombination med tilltänkta
renoveringsåtgärder sänks den specifika energianvändningen från 97,6 kWh/m2 år
till 84,5 kWh/m2 år, detta resulterar energikostnadsbesparing på 18 496 kr/år och
återbetalningstid på 19 år. I tabell 9-10 nertill redovisas köldbryggor, U-värde samt
den optimala isoleringstjockleken vid tilläggsisolering invändigt eller utvändigt.
Tabell 9. Optimala isoleringstjocklekar vid tilläggsisolering

Optimal
d[mm]

Totalkostnad
[kr/m2]

U-värde [W/m²
K]

Yttervägg Utvändigt 170

933

0,16

Yttervägg Invändigt

1517

0,28

45

Tabell 10- Linjära köldbryggor vid tilläggsisolering optimal isoleringstjocklek, [W/m K]

Byggnadsdel

PSI-[W/m K]
Tilläggsisolering
170 (mm)

PSI-[W/m K]
Tilläggsisolering 45
(mm)

L [m]

Tak/Yttervägg

0,07

0,15

134

Dörranslutning

0,39

0,53

24

Fönsteranslutning

0,12

0,25

823

Yttervägg/Yttervägg

0,14

0,28

36

Grund/Yttervägg

0,08

0,12

119

Balkong/Yttervägg

0,20

0,35

75

Bjälklag/Yttervägg

0,09

0,15

327
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5.5

Åtgärdskombinationer

Den kombination av åtgärder som ger lägst specifika energianvändning är att
tilläggsisolera ytterväggarna utvändigt med 170 mm mineralull. Den specifika
energianvändningen sänks från 157,36 kWh/m2 år till 80 kWh/m2 år vilket ger
energikostnadsbesparingen på 109 226 kr/år. När ytterväggarna stället
tilläggsisoleras invändigt med 45 mm mineralull i kombination med tilltänkta
renoveringsåtgärder sänks den specifika energianvändningen till 84,5 kWh/m 2 år,
detta resulterar energikostnadsbesparing på 102 872 kr/år. Förutom minskad Uvärde för klimatskalet i den befintliga byggnaden sänks även luftläckaget på grund av
tätare fasad. Sammanställning av resultaten från renoveringsåtgärder i kombination
med tilläggsisolering utvändigt respektive utvändigt redovisas nertill.
Tabell 11. Kombination av renoveringsåtgärder och tilläggsisolering

Typ av åtgärd
Åtgärdskombination

Energibesparing
kWh/m2
77,36

Kostnadsbesparing
kr/år
109 226

72,86

102 872

utvändigt Tilläggsisolering
170 mm
Åtgärdskombinationinvändigt Tilläggsisolering 45
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5.6

Känslighetsanalys

Resultaten från känslighetsanalysen som har utförts visar att den optimala
isoleringstjockleken varierar beroende kalkylräntan och energiprisökningen. Med
en kalkylränta på 8 % blir den optimala isoleringstjockleken utvändigt 45 mm
jämfört med 220 mm vid en kalkylränta på 3 % i beräkningen. Genom en
energiprisökning på 3-4 % hamnar den optimala isoleringstjockleken utvändigt på
195 mm respektive 220 mm . Detta har i sin tur påverkan på den befintliga
byggnadens energianvändning och energi kostnadsbesparing. Resultat från
känslighetsanalysen redovisas i figur 7-8.

Figur 7-Optimala isoleringstjocklen vid ändring av kalkylräntan

Enligt figuren ovan varierar den optimala isoleringstjocklen beroende om vi ökar eller minskar
kalkylräntan. Den gråa linjen är vår referens i det här arbetet, där har det använts en kalkylränta på 5 %
i beräkningarna.
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Figur 8-Optimala isoleringstjocklen beroende på energiprisökningen

Figuren upptill visar att den optimala isoleringstjocklen är beroende av energiprisökningen framöver.
När energipriset ökar då blir det mer lönsamt att tilläggisolera med större värmeisoleringstjocklek. I
den här studien har det räknats med en energiprisökning på 2%. Den blåa linjen är vår referens i det
här arbetet.
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6 Diskussion
Energismuleringen av den befintliga byggnaden visar vilka komponenter som läcker
mest värme. Den största delen av värmeförlusten sker via husets klimatskärm,
framförallt genom ytterväggar, fönster och portar. Utöver det används idag lokala
mekaniska frånluftssystem i varje lägenhet där luftflödet kan ställas in av
hyresgästerna. Den största nackdelen med denna ventilationstyp är att det inte har
värmeåtervinning, då det krävs energi för att värma upp den kalla uteluften som tas
in i lägenheterna. För att sänka byggnadens specifika energianvändning bör
ventilationssystemet uppgraderas samt fönster, fönsterdörrar, och portar bytas till
nya med bättre U-värde. Vid renovering av den befintliga byggnaden vill AB
Gavlegårdarna uppgradera ventilationssystemet till FTX, tilläggisolera taket, samt
byta alla fönster, fönsterdörrar och portar till nya med bättre U-värde.
Renoveringsåtgärderna har simulerats i BV2 och husets specifika energianvändning
hamnar under BBR:s krav för liknande byggnader.

Den optimala isoleringstjockleken utvändigt är högre jämfört med invändigt och ger
ett U-värde på 0,16 för ytterväggarna. Huset som undersöks i denna studie är Kmärkt och anses kulturhistoriskt värdefull, därför bör åtgärd som ändrar dess
utseende undvikas. Vid tilläggsisoleringen av ytterväggarna utvändigt för den
befintliga byggnaden minskar U-värdet avsevärt samtidigt som byggnadens utseende
ändras markant. Genom att tilläggsisolera invändigt undviks ändring av husets
utseende, men tilläggsisolering invändigt med den optimala isoleringstjockleken har
flera nackdelar. Förutom sämre U-värde för ytterväggarna blir den gamla
konstruktionen kallare, mer fuktkänslig och köldbryggorna påverkas betydligt
mindre än vid tilläggsisolering utvändigt. En invändig isolering av yttervägg är
dessutom besvärligare än utvändig. Detta på grund av att hyresgästerna kommer
påverkas ljud och avfall under tiden arbetet utförs. Utöver det tappar hyresgäster
boarea vid extra isolering invändigt och AB Gavlegårdarna går miste om
hyresintäkter.

Kostnadskalkylen bidrar osäkerhet till resultatet, detta på grund av att kostnaderna
på valda arbeten och materialen är schablonmässiga. Beroende på vilken
kostnadskalkyl program som används varierar kostnaderna. För mer korrekt
kostnadsbedömning och lönsamhetsanalys av tilläggsisolering invändigt respektive
utvändigt krävs offerter från några företag som utför arbetet. Eftersom detta
underlättar jämförelsen mellan de två åtgärderna samtidigt som en bättre
uppfattning fås av kostnaden.
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Resultatet från temperaturmätningen varierar, det skiljer cirka 5 grader Celsius
mellan mätningen i lägenheterna och förråd. Detta bidrar till att den totala
inomhustemperaturen sänks för hela byggnaden och därmed sänks specifika
energianvändningen. För en mer korrekt mätning av byggnaden innetemperatur
skulle tempraturloggrarrna placerats ut under en längre period än en vecka. Under
den vecka som temperaturen mättes i byggnaden har ute temperaturen varierat
mellan 12-23 °C. Detta i sin tur bidrar till att temperaturen höjs i utrymmen som
vanligtvis är kallare och mätnings resultat kan vara missvisande. Utöver det har en
av temperaturloggarna som placerats i trapphuset blivit stulen. En av
temperaturloggarna gömdes i korridorens nedpendlade tak, där finns risk att
värmeförlusterna från lägenheten genom bjälklaget påverkar mätnings resultat.

Vid insamling av data gällande den befintliga byggnaden har det lagts stort fokus på
den rangordning som Rafferty et al. (2011) presenterat. Eftersom detta i sin tur
ökar tillförlitligheten av resultatet från energisimuleringen. När energisimulering
utförs på en befintlig byggnad finns möjlighet att kontrollera värdet på den specifika
energianvändningen mot energideklarationen. Vanligtvis antas stor del av det data
som matas in BV2 vid energisimulering. De indata till BV2 som antogs vid
energisimuleringen har varit U-värdet för fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar,
personvärme och luftläckaget i husets klimatskärm. Förutom det har data som
använts vid energisimuleringen i denna studie tillhört just den här specifika
byggnaden och därför anses resultatet rimligt och trovärdigt.

Det energideklarerade värdet på fastighetselen anses för högt för byggnaden som
undersöks i den här rapporten, eftersom fastigheten inte har tvättstuga eller hiss.
Det misstänks att park och ute belysningen ingår i energideklarerade värdet på
fastighetselen. Eftersom BV2 skiljer på indata till belysning och maskiner har det
gjorts en rimlig uppskattning i samförstånd med handledaren av andelen belysning
som ingår i fastighetselen samt hushållselen. Dessutom ingår den uppmätta
fläktenergin i hushållselen, vilken ska allokeras på fastighetsposten.

Köldbryggor vid anslutningar påverkar byggnadens uppvärmningsbehov. Luftläckage
i fastighetens klimatskal går inte att undvika helt men det finns möjlighet att minska.
Genom tilläggsisolering av klimatskärmen och tätning av konstruktionen får man
lägre uppvärmningsbehov. När köldbryggorna skulle beräknas har programmet
COMSOL använts, och ritningar av de olika anslutningarna förenklades. Utöver
det har U-värdet för grundkonstruktionen beräknats med hjälp av COMSOL. Detta
kan bidra till några missade detaljer men resultaten anses rimliga.
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En av indatan som antogs vid simuleringen av byggnadens specifika
energianvändning var luftläckaget. Det fanns ingen möjlighet att utföra Blower
Door-mätning i fastigheten eftersom alla lägenheter var upptagna, stället antogs ett
värde som anses rimligt. En förbättring som skulle öka arbetets tillförlitlighet är att
utföra en Blower Door-mätning eftersom luftläckaget har stor påverkan på den
specifika energianvändningen.

Känslighetsanalysen visar tydligt att den optimala isoleringstjocklen varierar
beroende på kalkylräntan och energiprisökningar. Det går inte och veta exakt hur
dessa parametrar kommer förändras i framtiden. I beräkningen av den optimala
isoleringstocklen har AB Gavlegårdarnas egna kalkylränta använts vid investering i
Sätra. Energiprisökningen har valts utifrån undersökningar på energipriset i Gävle av
Nils Holgerssons grupp. Därav anses framtida förändringar på kalkylräntan och
energipriset bör inte vara allt för stora. Eventuella förändringar på dessa parametrar
bör inte ha större påverkan på resultatet.

De indata som resultatet av den här rapporten bygger på gäller endast för den
undersökta byggnaden. Därför kan inte heller resultatet generaliseras eftersom
indata och brister kan skilja sig för olika byggnader. Genom att använda samma
metoder kan en byggnads energianvändning undersökas och energieffektiviserings
åtgärder föreslås.
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7 Slutsats

Resultatet av denna studie visar vilka byggnadsdelar i klimatskärmen som läcker
mest värme. Den största delen av värmeförlusterna sker via ytterväggar, fönster,
fönsterdörrar och portar enligt energisimulering av den befintliga byggnaden. I
dagsläget har huset lokala mekaniska frånluftssystem i varje lägenhet där luftflödet
kan regleras av hyresgästerna. Detta har stor påverkan på byggnadens specifika
energianvändning, då värmeförlusterna via det befintliga ventilationssystemet står
för cirka 39 % av energibehovet. Den befintliga byggnadens energianvändning
ligger högt över BBR´s krav för liknande hus.

Syftet med denna studie var att undersöka den optimala isoleringstjockleken vid
tilläggsisolering utvändigt respektive invändigt av fastigheten. Resultatet visar på att
den optimala isoleringstjockleken invändigt är 45 mm och utvändigt 170 mm. Vid
tilläggsisolering utvändigt med 170 mm mineralull i kombination med AB
Gavlegårdarnas egna renoveringsåtgärder ger mest lönsamhet. Byggnadens specifika
energianvändning sänks till 80 kWh/m2, vilket ligger under kravet för liknande
byggnader i zon 2. Det innebär nästan en halvering av den befintliga byggnadens
specifika energianvändning, vilket ger en kostnadsbesparing på 109 000 kr/år.
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BILAGA : 1 Köldbryggor

Fönsteranslutning

balkongplatta-Yttervägg

Grund-Yttervägg

Tak-Yttervägg

Yttervägg-Yttervägg

Bjälklag-Yttervägg

Dörranslutning

Tabell - Linjära köldbryggor, ψ [W/m K]

Byggnadsdel

Köldbrygga Psi Ѱ [W/m K] L [m]

Tak/Yttervägg

0,17

134

Dörranslutning

0,58

24

Fönsteranslutning

0,27

823

Yttervägg/Yttervägg 0,32

36

Grund/Yttervägg

0,13

119

Balkong/Yttervägg

0,42

75

Bjälklag/Yttervägg

0,16

327

BILAGA 2: Energideklaration
Version 1.3

Energideklaration
Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter
Ägarens namn

Personnummer/Organisationsnummer

AB Gavlegårdarna

556487-5937

Adress

Postnummer

Box 456

Postort

801 06

E-postadress

GÄVLE

Telefonnummer

Mobiltelefonnummer

026-17 27 00

Byggnadens ägare - Övriga
Ägarens namn

Personnummer/Organisationsnummer

Byggnaden - Identifikation
Län

Kommun

Gävleborg

Gävle

Fastighetsbeteckning

Egen beteckning

Sätra 54:2
Husnummer

2

4004-005
Prefix byggnadsid

1

Adress

Rullstensvägen 14
Adress

Sicksackvägen 39a
Adress

Sicksackvägen 39b
Adress

Sicksackvägen 39c

Byggnadsid

398606

X-koordinat

Y-koordinat

6730203,996
Postnummer

80632
Postnummer

80632
Postnummer

80632
Postnummer

80632

Postort

615538,468
Huvudadress

Gävle
Postort

Huvudadress

Gävle
Postort

Huvudadress

Gävle
Postort

Gävle

Huvudadress

BILAGA 2: Energideklaration

Byggnaden - Egenskaper
Typkod

Byggnadskategori

320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Byggnadens komplexitet
Enkel

1

m2

Omvandlat från

BOA/LOA

Verksamhet
Fördela enligt nedan:

Procent av
Atemp (exkl.
Avarmgarage)

Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)

98

Hotell, pensionat och elevhem

0

Restaurang

0

Kontor och förvaltning

2

Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel

0

Butiks- och lagerlokaler för övrig handel

0

Köpcentrum

0

Vård, dygnet runt

0

Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)

0

Skolor (förskola-universitet)

0

Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)

0

Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler

0

Omvandlat

från BRA
BOA

1 530

1969

Friliggande

Atemp (exkl. Avarmgarage)

961

Nybyggnadsår

Byggnadstyp

Komplex

Mätt värde

Flerbostadshus

LOA
m2

BRA

39

m2

BTA
m2

m2
Antal källarplan uppvärmda till >10°C
(exkl.garageplan)

1
Avarmgarage

0

m2

Antal våningsplan ovan mark

3
Antal trapphus

3
Antal bostadslägenheter

0

Övrig verksamhet - ange vad

30
Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i
lokaler och specialbyggnader
l/s,m2

Summa

100

BILAGA 2: Energideklaration
Energianvändning
Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM)

0701

-

0712

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange
mätt värde om möjligt)?
Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade
Mätt Fördelat
värde
värde
Fjärrvärme (1)

269 897

kWh

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte
annat uppmätts:
Eldningsolja

10 000 kWh/m3

Naturgas

11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt värmevärde)

Stadsgas

4 600 kWh/1 000 m3

Pellets

4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och
fukthalt

Eldningsolja (2)

kWh

Naturgas, stadsgas (3)

kWh

Ved (4)

kWh

Flis/pellets/briketter (5)

kWh

Övrigt biobränsle (6)

kWh

El (vattenburen) (7)

kWh

El (direktverkande) (8)

kWh

El (luftburen) (9)

kWh

Markvärmepump (el) (10)

kWh

Fastighetsel (15)

Värmepump-frånluft (el)
(11)

kWh

Hushållsel (16)

kWh

Värmepump-luft/luft (el)
(12)

kWh

Verksamhetsel (17)

kWh

Värmepump-luft/
vatten (el) (13)

kWh

Komfortkyla (18)

kWh

kWh

Summa 7-13,15-18 2 (Σ 2)

18 902

kWh

kWh

Summa 1-15,18 3 (Σ 3)

288 799

kWh

kWh

Summa 7-13,15,18 4 (Σ 4)

18 902

kWh

Summa 1-13 1 (Σ 1)
Varav energi till
varmvattenberedning

269 897
101 609

Fjärrkyla (14)
Finns solvärme?

Ja

Källa: Energimyndigheten
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.

Övrig el (ange mätt värde om möjligt)
Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade
Mätt Fördelat
värde
värde

18 902

kWh

Nej
m2

Om ja, ange total solfångararea
Ort (graddagar)

Normalårskorrigerat värde
(graddagar)

Gävle A

307 242 kWh

Energiprestanda

…varav el

155 kWh/m2,år
1

Energi för uppvärmning och varmvatten

2

El totalt

3

Värme, kyla och fastighetsel

4

El exklusive hushållsel och verksamhetsel

5

Underlag för energiprestanda

(Energi-Index) 5

Gävle

303 260 kWh

Referensvärde 1
(enligt nybyggnadskrav)

10 kWh/m2,år

Normalårskorrigerat värde

Ort (Energi-Index)

130 kWh/m2,år

Referensvärde 2
(statistiskt intervall)

128

-

192

kWh/m2,år

BILAGA 2: Energideklaration
Uppgifter om ventilationskontroll
Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?
Typ av ventilationssystem

Ja

Nej

FTX

FT

F

Självdrag

Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för
energideklarationen?
6 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat

F med återvinning

Ja

Nej

Delvis

6

% godkänd

Uppgifter om luftkonditioneringssystem
Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?
Nominell kyleffekt enligt standard
SS-EN 14 511-2:2007

Ja

Nej

Byggnadens nuvarande kyleffektbehov

Area av Atemp som är luftkonditionerad

kW

m2

kW

Uppgifter om radon
Är radonhalten mätt?

Ja

Nej

Radonhalt

Typ av mätning
Bq/m3

Datum för radonmätning

Långtidsmätning enligt SSI

Utförda energieffektiviseringsåtgärder

Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder

Övrigt
Har byggnaden
deklarerats tidigare?
Ja

Nej

Har experten
Detaljinformation går att
besiktigat byggnaden? finna hos
Ja

Nej

Byggnadsägare

Kontrollorgan och tekniskt ansvarig
Ackrediterat företag

Organisationsnummer

Greencon energi & miljö AB
Förnamn

Magnus

Efternamn

Hedin

Expert
Förnamn

David
Datum för godkännande

2008-11-27

Efternamn

Hedman
E-postadress

david.hedman@greencon.se

556631-4554

Ackrediteringsnummer

7034:01

E-postadress

magnus.hedin@greencon.se

BILAGA 2: Energideklaration
Saker att tänka på …
att informera om energideklarationen
Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera
om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som
har en villa.

att sätta upp sammanfattningen i entrén
Sista sidan i energideklarationen, ”Husets energianvändning”, är en sammanfattning. Den
ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som
den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv,
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats:
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sätter upp sammanfattningen av
energideklarationen riskerar att få betala vite.

att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera
Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra
miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera
husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa
till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till
exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för
hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess
syfte.

att åtgärderna görs på lämpligt sätt
Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda
får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska
energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga
egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som
kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar.

att deklarera så ofta du vill
Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du
gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen.

BILAGA 2: Energideklaration
Id:33760

Husets energianvändning

Liten

Stor

Energideklaration för Rullstensvägen 14, Gävle.
Detta hus använder 155 kWh/m² och år, varav el 10 kWh/m².
Liknande hus 128–192 kWh/m² och år, nya hus 130 kWh/m².
Radonmätning är ej utförd. Ventilationskontrollen är godkänd.
Detaljinformation finns hos byggnadsägaren.
Se även: www.boverket.se/energideklaration
Energideklaration utförd 2008-11-27 av:
David Hedman, Greencon energi & miljö AB

Protokoll

BILAGA :3 OVK-KONTROLL

Genomförd besiktning av OVK-system
Diarienummer

Utskriftsdatum

2015-01-21

1-228,01

Funktionskontroll

Nästa besiktning senast Adressat

2021-01-21

Utfärdare

Sotningsväsendet i Gävle AB
S. Kansligatan 12
802 52 Gävle

Gavlegårdarna AB
Box 456
801 06 Gävle

Byggnad
Fastighetsbeteckning

Regnr.

Beskrivning

Antal lgh./lokaler

Sätra 54:2

95768

Hyreshus

31 st.

Byggnadens adress

Sicksackvägen 39 A-C, 806 32 Gävle

Ägare

Driftansvarig

Gavlegårdarna AB
Box 456
801 06, Gävle

Erik Pettersson
Tel: 070-414 03 17
E-post: erik.pettersson@gavlegardarna.se

Besiktigat system
Systembeteckning

Systemtyp (S/F/FT/FTX)

Besiktningstyp

Ordningsnr.

4004-13 ESV

F

Återkommande

1

Fabrikat

Placering

Betjänar

Installationsår

Fläkt JBDB-1-1

Kök

Bostäder

Flöde börvärde

Kök 10/30 l/s (75% osuppt, Wc/bad 10/15 l/s, klädkammare 3 l/s)
Drift Helfart

Drift Halvfart

Kw Frånluft

Kw Tilluft

60 w

-

Utlåtande för systemet

X Godkänd

Ej godkänd

Övrig information
31 st. Enhetsaggregat av fabrikat JBDB-1-1, placerade i 31 st. lgh med en eleffekt på 60 w vardera.

Besiktningsman

Certnr.

Cert.organ

Anders Johnsson

2885

SWEDCERT

Behörighet

Besiktningsdatum

Nästa besiktning

Riksbehörighet K

2015-01-21

2021-01-21

Underskrift sakkunnig

Sotningsväsendet i Gävle AB
S. Kansligatan 12, Gävle
Hemsida: sotaren.it
Org.nr: 556613-7054

Tel: 026-620332
Fax: 026-654776
E-post: info@sotaren.it
Innehar F-skattebevis

Ombesiktningsdatum

Besiktningsutlåtande
X Godkänd

Funktionskontroll
Utlåtande av genomförd
OVK-besiktning

Pos
1

Komponent
Dokumentation

1,1
1,2
2

Ritningar
Driftinstruktion
Kanalsystem

2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
3

Luftintag
Aggregatanslutn
Täthet kanaler
Smuts i kanal
Kortslutning Uteluft/Avluft
Avluftöppning
Fläktrum/Vind

3,1
3,2
3,3
4

Åtkomlighet
Belysning
Avlopp
Fläktaggregat

4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5

Ljud/vibrationer
Frontluckor
Filter
Fläktar
Transmission
Återluft, VVX funk.
Spjäll, Försmutsn.
Dränering, kyla
Värmare, fuktare
Styr och Regler

5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
6

Manöver
Styrning
Brand
Reglering
Larm
Indikering
Inställningsvärden
Lägenhet/Lokal

6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
6,7
6,8
7

Uteluftdon
Ersättningsluft
Överluft
Tilluftdon
Frånluftdon
Spiskåpa
Spisfläkt
Verksamhet
Provningar

7,1
7,2
7,3
7,4
7,5
7,6
8

Totalluftflöde
Delluftflöde
Tilluftstemp
Verkgrad VVX
Relativ fuktighet
Ljudnivå
Övrigt

8,1
8,2
8,3

Fuktskador
Övriga iaktag
Brukarsynpunkt

Ej godkänd

1-228,01
Nästa besiktning senast 2021-01-21

Besiktningsman

Tel nr

Anders Johnsson

026-620332

Underskrift sakkunnig

Cert.organ

Certnr.

Behörighet

SWEDCERT

2885

Riksbehörighet K

Besiktningsdatum

Nästa besiktning

Ombesiktningsdatum

2015-01-21

2021-01-21

Ägare & Fastighet
Namn

Tel nr

Gavlegårdarna AB

026-172700

Fastighetsbeteckning

Byggår

Ombyggnadsår

Sätra 54:2
Byggnadens adress

Sicksackvägen 39 A-C, 806 32 Gävle

Driftansvarig
Driftansvarig

Tel nr

E-post

Erik Pettersson

070-414 03 17

erik.pettersson@
gavlegardarna.se

Systembeteckning

Systemtyp (S/F/FT/FTX)

Fabrikat

4004-13 ESV

F

Fläkt JBDB-1-1

Placering

Betjänar

Antal lgh./lokaler

Kök

Bostäder

31 st.

Besiktigat system

Flöde börvärde

Kök 10/30 l/s (75% osuppt, Wc/bad 10/15 l/s, klädkammare 3 l/s)
Kw Frånluft

Kw Tilluft

60 w

-

Drift Helfart

Drift Halvfart

Anmärkningar
Pos

Anm: 1 = Bör åtgärdas, 2 = Skall åtgärdas.

Bedömning

6,6

Ingång 39A Lghnr: 5112 Spjällaxel lös i kökskåpa.

1

6,6

Ingång 39A Lghnr: 5102 Spjäll saknas i kökskåpa.

1

4

Ingång 39B Lghnr: 5202 Fläkt skurit (går ej)

1

4

Ingång 39B Lghnr: 5201 ringa missljud i fläkt

1

4

Ingång 39B Lghnr: 5224 ringa missljud i fläkt

1

Sotningsväsendet i Gävle AB
S. Kansligatan 12
802 52 Gävle

Tel: 026-620332
Fax: 026-654776
info@sotaren.it

Hemsida: sotaren.it
Org.nr: 556613-7054
Innehar F-skattebevis

Intyg OVK
Intyg över genomförd funktionskontroll av
ventilationssystem enligt förordningen BFS 2011:16, OVK 1

Fastighet: Sätra 54:2
Adress: Sicksackvägen 39 A-C, Gävle
Byggnad: Hyreshus
System

Betjänar

Besiktning

Nästa bes.

1: 4004-13 ESV

Bostäder

2015-01-21

2021-01-21

Besiktningsman: Anders Johnsson
Behörighet: Riksbehörighet K
Företag: Sotningsväsendet i Gävle AB
Adress: S. Kansligatan 12, Gävle
Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

Underskrift, Anders Johnsson

Ytterväg Gavel (syd och norr)
Mexisten
Isolering+reglar
PE-folie
Tegel
Puts
Rse+Rsi

Ytterväg Gavel (norr)
Mexisten
Isolering+reglar
PE-folie
Betong
Rse+Rsi

Ytterväg långsida/Gavel syd
Mexisten
Isolering+reglar
PE-folie
Betong
Rse+Rsi

Plan 1

Byggnadsdel

Summa

Summa

Summa

320

100
100
0.2
120
10

350

100
70
0.2
180

410

100
60
0.2
250

Tjocklek (mm)

BILAGA 4: U-värdesberäkningar
R-värde

0.6
0.166
0.045 2.22222222222
0.02
0.6
0.2
1
0.01
0.17

0.6
0.166
0.045 1.55555555556
0.02
1.7 0.10588235294
0.17

0.6 0.16666666667
0.045 1.33333333333
0.02
1.7 0.14705882353
0.17

ʎ - värde

0.35865147047

0.49567820441

0.54434838297

U-värde

Antal
Area (m²)

Mexisten

Yttervägg

Yttervägg Träpartier
Stående panel
internit
isolering + reglar
PE-Folie
Tegel
puts
Rse+Rsi

Mexisten
Isolering+reglar
PE-Folie
Tegel
Puts
Rse+Rsi

Ytterväg

Plan 2-3

Betong
Isolering+reglar
PE-folie
Betong
Rse+Rsi

Summa

Summa

Summa

Ytterväg långsida/ skyddsrumm

100

257

34
3.2
100
0.2
120
10

340

100
100
0.2
120
10

410

100
60
0.2
250

0.24
0
2.22
0.02
0.2
0.01
0.17

0.6 0.16666666667

0.6
1

0.045

0.14

0.6
0.166
0.045 2.22222222222
0.02
0.6
0.2
1
0.01
0.17

1.7
0.058
0.045 1.33333333333
0.02
1.7
0.147
0.17

0.34965034965

0.35865147047

0.57859209257

Yttervägg fasad viktad u-värde 0,41

Fönster 1 (Långsida) öster
Fönster 1 (Långsida) väster
Fönster 2 (Kortsida)
Fönsterdörrar
ytterdörrar (glas och alminiium)

Grundkonstruktionen

Yttertak
2-lags papp
Råspont
Glespanel
Isolering + reglar
PE-folie
Betong
Rse+Rsi

Isolering+reglar
PE-Folie
Gips
Rse+Rsi

Summa

Summa

365

4
23
28
150
0.2
160

213

100
0.2
13

0.042 3.57142857143
0.02
1.7
0.094
0.14

0.14

0.02
0.16

0.045 2.22222222222
0.2
0.25
0.052
0.17

1.7
1.7
1.3
2.1
5

0.35

0.24966117412

0.35575934857

41
54
13
30
3

115
167
19
49
12

BILAGA 5 : LCC-beräkning

Bilaga 6- Detaljritningar

