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Sammanfattning 

Många av Sveriges flerbostadshus är byggda mellan år 1960-1975 och behöver nu 
renoveras för att hålla en fortsatt bra standard. I samband med dessa renoveringar kan 
energieffektiviseringar göras för att säkerställa att byggnaderna även håller en bra 
standard i många år framöver. Sveriges energianvändning har i många år varit nästan 
oförändrad, trots att fler byggnader byggs hela tiden. Detta är tack vare de nya 
byggnaders låga energianvändning tillsammans med renoveringar av äldre byggnader. 
Det räcker tyvärr inte att hålla energianvändningen på samma nivå för att nå de 
uppsatta klimatmålen för framtiden. För att sänka energianvändningen för 
bostadssektorn måste därför fler äldre bostäder energieffektiviseras i en allt snabbare 
takt. 
 
Några av dessa flerbostadshus som nu börjar närma sig renovering är Svedinger 
Fastigheters Kv. Bordsgossen i Gävle bestående av tre olika byggnader. Inför 
kommande renovering skall förslag på ekonomiskt försvarbara effektiviseringsåtgärder 
undersökas och därefter skapa ett beslutsunderlag för fastighetsägaren. Dessa 
byggnader är i stora drag oförändrade sedan de byggdes år 1963, därmed finns stor 
potential för energieffektivisering. 
 
Byggnaderna har modellerats och simulerats i energisimuleringsprogrammet IDA ICE 
and Energy 4.7 för att kunna undersöka olika åtgärder. Andra åtgärder som 
simuleringsprogrammet ej är lämpat till att utföra har beräknats för hand. Data har 
samlats från fältmätningar och tillhandahållna dokument för att få en så bra 
helhetsbild över Kv. Bordsgossen som möjligt. Litteraturstudie över lämpliga 
energieffektiviseringsåtgärder har utförts för att korrekt kunna beräkna och jämföra 
hur dessa kan påverka valda byggnader. 
 
Ett antal åtgärder har visat sig varit lönsamma, bland annat byte av frånluftfläktar och 
tilläggsisolering av vinden. Att installera en frånluftvärmepump skulle i dagsläget vara 
mycket effektivt, men om andra effektiviseringsåtgärder såsom tryckstyrning av 
frånluftfläkt vidtas samtidigt blir det svår att säkerställa lönsamheten hos en 
frånluftvärmepump. Det rekommenderade tillvägagångssättet är därför att vidta de 
enklare åtgärderna samt byta till nya tryckstyrda frånluftfläktar. Därefter göra nya 
mätningar och beräkningar för lönsamheten hos installation av en frånluftvärmepump.  
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Abstract 
Many of today’s apartment buildings in Sweden have been built between the years of 
1960 and 1975, and now need to be renovated in order to be at the same standard 
level of today. In connection with these renovations, energy efficiency improvements 
can also be made to further ensure that the buildings keep at a good standard level for 
many years to come. Sweden's energy consumption has for many years remained 
almost the same, despite the fact that more buildings are being built frequently. This is 
thanks to the new buildings, with low energy consumption, along with the renovation 
of the older ones. It is not enough to keep the energy consumption on the same level if 
the future energy climate goals are to be reached. In order to decrease the energy 
consumption for building sectors, it is therefore essential to renovate older buildings at 
a faster pace.  
 
Some of these apartment buildings that need to be renovated are three different 
buildings belonging to Svedinger Fastigheter located in Kvartet Bordsgossen in the 
municipality of Gävle.  For the upcoming renovation proposals, economically 
supported efficiency measurements need to be conducted, in order to be used to 
create a basis for the property owner. These buildings have not been renovated since 
their completion in 1963, therefore there is great potential for improvement. 
 
For modeling and simulations, the Indoor Climate and Energy simulation software (IDA 
ICE 4.7) has been used to evaluate the proposed improvements. Other measurements 
that the program is not suited for is calculated by hand. Data has been collected from 
field studies and acquired documents to gather greater understanding of the buildings. 
Literature studies of suitable measurements have been carried out in order to 
correctly evaluate how these will affect the selected buildings.  
 
A number of improvements have been proven profitable, including the replacement of 
exhaust air fans and insulation to the attic. Installation of exhaust air heat pumps 
would be a preferable choice for energy conservation measures today. However, if 
other efficiency measures, such as pressure control of air exhaust fans, are taken at 
the same time it becomes difficult to ensure the profitability of the exhaust air heat 
pump. 
 
The recommended approach is to implement the simple measures, along with 
changing to new pressure-controlled exhaust fans. Thereafter, make new 
measurements and calculations of the profitability of the installation of the heat pump. 
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Nomenklatur: 

W  Watt. Mått av energi (Joule/sekund) 

kWh  Kilowattimme. Energianvändning per 1 000 W. 

MWh  Megawattimme. Energianvändning per 1 000 000 W. 

m2  Kvadratmeter. Mått av yta. 

BBR Boverkets byggregler. En samling regler och föreskrifter gällande 

nybyggnation och förändring av byggnader.  

OVK Obligatorisk ventilationskontroll. 

IDA ICE IDA Indoor Climate and Energy. Simuleringsprogram. 

U-värde Ett materials värmeledningsförmåga I enheten W/m2
*K. 

K Kelvin. Mått av temperatur i förhållande till absoluta nollpunkten. 

Klimatskal Den del av en byggnad som skyddar mot väder och vind 

Värmeeffektbehov Den effekt som krävs för att hålla ett stabilt inomhusklimat årets 

alla dagar. W/m2 

g-värde Mått på hur mycket energi ett fönster släpper igenom. 

l/s Liter per sekund.  

S-ventilation Självdragsventilation. 

F-ventilation Mekanisk frånluftventilation  

FVP Frånluftsvärmepump. 

FTX Mekanisk från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. 

FX Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning. 

VVS Värme, ventilation och sanitet.  

Transmissionsförlust Den energi som förs ut ur en byggnad genom ledning. 

Clo Clo är värdet för en persons beklädnad. 1 Clo = bekväm 

beklädnad inomhus vid 21° C. 

Met Mått på en persons aktivitetsnivå. 1 Met = En person aktivitet vid 

TV-tittande. 

 η  Verkningsgrad   
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1 Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 
Många flerbostadshus i Sverige är idag i behov av energieffektivisering. Enligt Sveriges 
nationella miljökvalitetsmål för energieffektivisering så ska energianvändningen för 
byggnader ska minskas med 20 % till år 2020 och 50 % till 2050, jämfört 
energianvändningen år 1995 [1]. Sverige har 2,5 miljoner bostäder i flerbostadshus. 
För att uppnå kraven till år 2050 behöver ungefär 3/4 av dessa bostäder omfattande 
renoveringar under dessa 40 år det är kvar tills målet ska vara nått [1].  
 
Energianvändningen för bostadssektorn i Sverige har varit i stort sett oförändrad ända 
sedan 1970 talet, trots att fler bostäder byggs kontinuerligt [2]. Detta tyder på att de 
hus som byggs blir allt mer energieffektiva vilket håller energianvändningen på en 
liknande nivå. Detta kan anses vara en bra utveckling i förhållande till övriga världen, 
där energiförbrukningen för byggnader konstant ökar [3]. Förvisso är det positivt att 
energianvändningen ej har ökat, men den har heller inte minskat. Energianvändningen 
har från år 1970 legat på ungefär samma nivå konstant, ca 160 TWh per år [2]. För att 
ha en möjlighet att nå 50/50 målet måste energiförbrukningen i så fall minska till ca 80 
TWh per år. Detta kommer ej att uppnås om inte det rådande mönstret med 
oförändrad energiförbrukning bryts. Det enda sätt att bryta mönstret är om landet 
gemensamt sätter ut renoveringsmål och planer för befintliga byggnader med dålig 
energiprestanda, för att förbättra dessa. Krav måste ställas på byggnadsägare och 
subventioner för energieffektiva renoveringsalternativ måste införas om 50/50 målet 
skall uppnås. 
 
Svedinger Fastigheter äger Kvarteret Bordsgossen bestående av fem stycken 
byggnader uppförda i början på 1960- talet. Dessa byggnader har ej genomgått någon 
större renovering sedan de byggdes. Svedinger fastigheter vill nu ha en energianalys 
med förslag på ekonomiskt effektiva energibesparingsåtgärder som beslutsunderlag 
inför kommande renoveringar. 
 
Fokus kommer först och främst att ligga på ventilationssystemet eftersom byggnaden 
idag endast har frånluftventilation utan värmeåtervinning därför kan stor 
energibesparing göras där. Utöver detta skall enklare åtgärder beräknas, såsom 
fönsterbyte och tilläggsisolering med mer. 
 

1.1.2 Renovering av rekordårens flerbostadshus  

Av alla Sveriges flerbostadshus har 35 % uppförts under de så kallade rekordåren år 
1960-1975, många av dessa tillhör miljonprogrammen och är kända för sin dåliga 
energiprestanda. Den tekniska livslängden för husen tillhörande miljonprogrammen är 
idag slut och en renovering måste ske omgående. Problemet med detta är att 
hyreshöjningar på 50-60 % måste införas för att finansiera dessa renoveringar, och då 
kan folk som bor där idag ha svårt att i framtiden betala hyra och kan tvingas att flytta. 
[4] 
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Totalt sett är det ca 830 000 lägenheter byggda mellan år 1960-1975 som är i behov av 
att renoveras i dagsläget. Samtidigt som renovering utförs är det en fördel om även 
energieffektiviseringar utförs då detta sparar in på kostnaderna i slutändan. Om inga 
effektiviseringsåtgärder utförs på dessa hus kommer det att bli mycket svår för Sverige 
att uppnå de satta 20/20 och 50/50 målen. För att lyckas nå 50/50 målet så måste 
varje flerbostadshus ungefär halvera sin energiförbrukning samtidigt som byggnaden 
renoveras. Tyvärr finns en viss okunskap hos fastighetsägarna vilket medför att 
effektiviseringar inte utförs, eller att de inte gör tillräckligt mycket samtidigt som 
övriga renoveringar pågår i byggnaden. Kostnaden för energieffektivisering är mycket 
lägre än kostnaden för övriga delar av renoveringen. Med anledning av den redan höga 
kostnaden för renoveringen händer det lätt att energieffektiviseringen ändå skjuts på 
framtiden. Detta leder i längden till att huset blir omodernt och ej håller den standard 
som efterfrågas i boverkets byggregler. [5] 

 
Enligt Sveriges Byggindustrier [6] är de tre största hindren för energieffektivisering 
följande: 

• Brist på ekonomiskt incitament för fastighetsägare. 

• Brist på kompetent arbetskraft. 

• Brist på evakueringsbostäder. 
 

Skulle dessa hinder som ligger i vägen för en omfattande energieffektivisering av 
Sveriges bostadshus undanröjas vore vi på god väg att nå klimatmålen. Däremot om 
inga åtgärder utförs är lönsamheten i energieffektiviseringar för låg för att kunna 
genomföra de åtgärder som krävs för att nå energimålen enligt Sveriges 
Byggindustriers beräkningar [6]. 

 
1.2 Objektbeskrivning 
Ett flerbostadshus är en byggnad som är byggd för att husera flera familjer och 
eventuellt butiker eller lokaler. Dessa hus är mycket vanliga i stora städer då mycket 
folk kan bo på en liten yta. De tre största husen tillhörande Kvarteret Bordsgossen är 3 
våningar höga plus en källarvåning och en vindsvåning. Mellan husen finns tre små 
mellanbyggnader. Två av dessa är lägenhetshus medan det tredje fungerar som förråd 
åt de boende. Fokus i detta arbete kommer att ligga på de tre större flerbostadshusen, 
eftersom i de mindre mellanliggande byggnaderna kan ej lika mycket energi sparas. På 
bottenplan av samtliga hus finns butiker eller kontor. Högst upp på vinden har ett av 
husen en lägenhet, medan de två andra har två lägenheter vardera. Utöver detta finns 
förrådsutrymmen samt fläktrum. I byggnadsritningarna är byggnaderna namngivna 
som hus A till hus E. 
 
Husen är så kallade lamellhus av tegel, med tegelinnerväggar. Hustypen var vanlig 
främst mellan år 1940 - 1950 [7]. De största byggnaderna har en 14 cm tjock yttervägg 
av tegel. Innanför denna finns det ett lager puts följt av en 10 cm tjock 
glasfiberullskiva. Längst in finns 11 cm tegel samt gipsskiva. Byggnaderna uppfördes år 
1963 men var redan då av gammal konstruktion och hade dålig energiprestanda.  
Kvarteret Bordsgossen har en energiförbrukning på 156 kWh/m2 och år medan andra 
liknande byggnader har en energiförbrukning på 119 - 152 kWh/m2 enligt 
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energideklarationen. Se bilaga 2. Detta kan jämföras med att enligt BBR så ligger 
standarden för nybyggda hus av liknande modell på 100 kWh/m2 och år.  
Totalt sett finns 100 utrymmen i byggnaderna varav 47 är bostadslägenheter och 23 
utrymmen är butiker eller kontor. Resterande 30 utrymmen är övriga utrymmen såsom 
trapphus, förråd eller vindsvåning med mera. 
 

 
Figur 1. Foto av hus A. Hus B skymtas i nedre vänstra hörnet och hus E är den högre byggnaden längre ner på 
gatan. 

 

 
Figur 2. Översikt över byggnaderna tillhörande kvarteret Bordsgossen.  
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1.3 Problembeskrivning  
• Hur mycket energi gör husen av med i dagsläget och hur mycket kan de göra av 

med efter effektiviseringar? 

• Är det lönsamt för fastighetsägaren att vidta effektiviseringsåtgärder? 

• Är det lönsamt att installera en frånluftvärmepump? 
 

1.4 Syfte 
Syfte med arbetet är att undersöka lönsamheten av att installera en 
frånluftsvärmepump, men även kolla på andra ekonomiskt fördelaktiga åtgärder och 
därefter ta fram ett beslutsunderlag åt fastighetsägaren inför kommande renoveringar. 
 

1.5 Frågeställning 
För att underlätta arbetet utgår vi från dessa frågeställningar nedan. 

• Hur ser energianvändningen ut på fastigheterna? 

• Jämföra värden erhållna från IDA ICE simulering med verklig energianvändning 
från data som har tillhandhållits? 

• Är det lönsamt att investera i frånluftsvärmepumpar? 

• Hur lång är återbetalningstiden för de olika energieffektiviseringarna? 
 

1.6 Mål 
Målet är att ta fram en sammanställning av ekonomiskt lönsamma 
energieffektiviseringsåtgärder. 
 

1.7 Avgränsningar 
Fokus ligger på att beräkna lönsamheten hos installation av frånluftvärmepumpar på 
fastigheterna. Simuleringsmodellen består enbart av klimatskal dvs. det yttre 
konstruktionsskalet, därmed tas ej hänsyn till interna värmeutbyten mellan rum. 
Interna värmekällor söks inte utan schablonvärden antas. Simuleringar utförs utifrån 
Söderhamn eftersom klimatfil för Gävle ej existerar i simuleringsprogrammet. 
 
Modellen som ritas upp i IDA ICE är förenklad och endast till för att få en uppskattning 
om hur energianvändningen ser ut, värden framtagna från simulering kommer inte att 
motsvara verkliga värden till 100 %. Åtgärder för ventilationskanaler undersöks ej 
heller, enbart åtgärder för fläkt och värmeåtervinning. Installationskostnader kommer 
inte heller att vara helt korrekta efter som det endast är uppskattningar, ej verkliga 
offerter. Schablonvärden för hushållsel och tappvarmvatten används. Närvaro av 
boende är ej kartlagd.  
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2 Metod 
Dessa metoder har använts för att åstadkomma det bästa möjliga resultatet för 
arbetet. 

• Litteraturstudie 

• Datainsamling 
o fältmätning 

• Simulering och modellering 
o IDA ICE (IDA Indoor Climate and Energy) 

 

2.1 Litteraturstudie 
Förstudie inför examensarbetet har gjorts i form litteraturstudie för att få ett bättre 
underlag av byggnaden samt värmepumpar. Det underlag som skapas kommer att 
ligga till grund för val av de effektiviseringsåtgärder vi undersöker i detta 
examensarbete. Litteraturstudien har sin grund i en mängd vetenskapliga artiklar som 
sedan kompletteras med övriga källor för att få en så bra omfattning som möjligt på 
arbetet. 

2.2 Datainsamling  
Data kring fjärrvärme- och elanvändning har tillhandahållits från Gävle Energi samt 
utförd OVK på Kv. Bordsgossen har erhållits från Svedinger Fastigheter AB. Se bilaga 1 
Energideklaration beställd från boverkets hemsida tillhandahåller uppgifter om 
hushållsel och fjärrvärme för kvarteret Bordsgossen. Se bilaga 2. 
För databehandlingen av insamlad data har en empirisk analys utförts, det i sin tur 
förenklar och ger en helhetsbild av energianvändningen för byggnaden. Analysen av 
energianvändningen inkluderar fastighetsel, tappvarmvatten och uppvärmning. 
Den framtagna analysen skall användas för modellering samt kartläggningen. 
 

2.3 Modellering 
Modellering utförs i IDA ICE simuleringsprogram. Hela modellen ritas upp från grunden 
i IDA ICE. Modellerna är förenklade till att endast avspegla klimatskal och endast en 
zon per våning används. Husen ritas upp i ett hus per fil, med omkringliggande väggar 
som simulerar skuggning från omkringliggande byggnader. För att skuggningen ska bli 
korrekt roteras husen för att ligga i rätt väderstreck. Måtten är hämtade från 
pappersritningar tillhandahållna av Svedinger Fastigheter. På byggnadsritningarna 
finns även klimatskalets uppbyggnad dokumenterat i form av väggars och taks material 
och tjocklek. Dessa värden läggs in i IDA ICE för att simulera byggnaden så korrekt som 
möjligt. Olika IDA ICE filer byggs upp där i vissa filer har husen helt i original, och i 
andra filer simulerar olika energieffektiviseringar. Detta för att kunna jämföra hur olika 
förändringar påverkar byggnaden var för sig, och även hur de påverkar varandra 
tillsammans i helhet.  
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2.3.1 IDA Indoor Climate and Energy 
För att åstadkomma nästintill verkliga värden har beräkningsprogrammet IDA Indoor 
Climate and Energy (IDA ICE) använts, programmet utför realistiska energisimuleringar 
på byggnader. IDA ICE gör det möjligt att simulera fram energibesparingar på 
byggnaden. Simuleringsprogrammet är till för att studera inomhusklimatet av 
individuella zoner inom en byggnad, likasom energianvändning för hela byggnaden. Vi 
har valt att använda oss av IDA ICE efter som vi har tidigare erfarenheter av 
programmet från tidigare kurser. 
 
I denna modell kan sedan effektiviseringsåtgärder simuleras baserade på insamlad 
data. Efter att detta är utfört kan beräkningar på återbetalningstider och ekonomisk 
lönsamhet för de olika åtgärderna vi undersökt.  
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3 Teori 
 

3.1 Flerbostadshus 
Många av flerbostadshusen som byggdes under 1960 -talet var lamellhus vilket är det 
vanligaste byggnadstypen som uppfördes mellan år 1961 - 1975 [8]. Mestadels mellan 
5 till 8 våningar med balkong, standard 2-glasfönster med U-värdet 2,9 W/m2K och ett 
källarplan. Mekanisk frånluftsventilation är den vanligaste typen av ventilation använd 
av byggnader från denna tidsperiod [9]. Dock saknar dessa byggnader från 1960-talet 
oftast hiss och värmeåtervinning, det förekommer även transmissionsförluster via 
dåligt isolerade vindsplan, fönster, och många köldbryggor. 
 

3.1.1 Klimatskal 
En byggnads klimatskal är den del som är isolerad och som skall skydda mot väder och 
temperaturskillnader. I klimatskalet ingår fönster dörrar, golv, väggar och tak. Ett 
klimatskal ska innehålla skydd mot [10]: 

• Fukt 

• Värme 

• Nederbörd 

• Vind 

• Luft 

• Tjäle 
 
Ett bra klimatskal kan sänka energibehovet beroende på hur bra 
byggnadskomponenternas isoleringsförmåga är [11]. Trots ett bra isolerat klimatskal 
uppstår dock vissa värmeförluster. Metoden värmegenomgångskoefficienten för 
byggnadsdelar dvs. U-värdesmetoden används för att beräkna hur bra byggnadsskiktet 
isolerar och det mäts i enheten U-[W/m2

*°C] [12]. 
 
De allra flesta flerbostadshus från perioden 1961-1975 har en yttervägg av tegel, vilket 
då blir det yttersta skiktet i klimatskalet. Näst vanligaste fasadmaterialet för dessa 
flerbostadshus är puts. Takbeläggningen för periodens flerbostadshus är vanligtvis 
uppbyggd av betongplattor, tätt följt av stålplåtstak. Dessa byggnader uppförda före år 
1975 har ett mycket högre U-värde i väggar och tak än moderna byggnader, vilket vi 
kan se i figur 3 nedan. Boverket anser att väggar måste tilläggsisolera med 
motsvarande 190 mm mineralull och taken måste tilläggsisoleras med 250 mm lösull 
för att nå upp till samma låga U-värde i klimatskalet som nyare byggnader. [13] 
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Figur 3. U-medelvärden i svenska flerbostadshus. En jämförelse mellan de två olika studierna BETSI och ELIB. 

 

3.2 Uppvärmning 
Värmeeffektbehovet för flerbostadshus ligger mellan 30 - 60 W/m2Atemp [14].  
Den totala tillförda värmen ett hus behöver är lika stor del som transmissionsförluster 
plus ventilationsförluster [15]. Variationen på 30 - 60 W/m2Atemp beror på var bygget är 
lokaliserat någonstans och när det är byggt. Huvudfaktorer för dimensionering av 
värmeeffekt beror på hur bra tillexempel ventilationssystemet är, lufttäthet, 
byggnadens dimension dvs. ytterhöljets omslutande area, isoleringsstandard samt 
inom- och utomhusklimat. [14] 
 
De flesta flerbostadshus använder vatten som energibärare via vattenburna 
radiatorsystem. Detta vatten värms via fjärrvärme eller varmvattenberedare. Värme i 
ett flerbostadshus används till radiatorer under vinterhalvåret och till tappvarmvatten 
året runt.  
 

3.2.1 Värmebalans 
Trots en bra isoleringsstandard behöver Sveriges byggnader värmas upp under 
vintersäsongen för att behålla ett behagligt inomhusklimat. Byggnader har alltid någon 
form av energiförluster genom transmissionsförluster, ventilation och ofrivillig 
ventilation eller luftläckage. Därmed måste energi tillföras för att balansera 
förlusterna. Den tillförda energin ska täcka energibehovet tappvarmvatten, 
uppvärmning, komfortkyla och fastighetsel. Ekvationen nedan visar en balanserad 
energianvändning för en byggnad: 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 =  𝑄𝑡 + 𝑄𝑣 + 𝑄𝑙 + 𝑄𝑡𝑣𝑣 + 𝑄𝑑𝑟,𝑒𝑙 − 𝑄𝑣å − 𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡  (1) 

 

𝑄𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎𝑛𝑣ä𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛 (𝑘𝑊ℎ/å𝑟) 

𝑄𝑡 = 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 
𝑄𝑣 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑓ö𝑟𝑙𝑢𝑠𝑡𝑒𝑟 
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𝑄𝑙 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑑𝑣𝑠. 𝑜𝑡ä𝑡ℎ𝑒𝑡𝑒𝑟 𝑖 𝑘𝑙𝑖𝑚𝑎𝑡𝑠𝑘𝑎𝑙𝑒𝑡 
𝑄𝑡𝑣𝑣 = 𝑈𝑝𝑝𝑣ä𝑟𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑣 𝑡𝑎𝑝𝑝𝑣𝑎𝑟𝑚𝑣𝑎𝑡𝑡𝑒𝑛 
𝑄𝑑𝑟,𝑒𝑙 = 𝐹𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑒𝑙 𝑓ö𝑟 𝑏𝑦𝑔𝑔𝑛𝑎𝑑𝑒𝑛 
𝑄𝑣å = 𝑉ä𝑟𝑚𝑒 𝑠𝑜𝑚 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔𝑜𝑑𝑜𝑔ö𝑟𝑠 𝑓𝑟å𝑛 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑝𝑢𝑚𝑝𝑎𝑟, 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑣ä𝑥𝑙𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑡  
𝑠𝑜𝑙𝑓å𝑛𝑔𝑎𝑟𝑒 𝑜𝑐ℎ 𝑠𝑜𝑙𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒𝑟 
𝑄𝑡𝑖𝑙𝑙𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡 = 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘ä𝑙𝑙𝑜𝑟, 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟å𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑐ℎ 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 
 

3.2.2 Fjärrvärme 
Fjärrvärmen har funnits i Sverige sedan 1950 -talet. Det är ett system skapat för att 
värma många hus samtidigt med hjälp av vatten som energibärare. Vattnet förs genom 
väl isolerade rör i marken till de hus som är inkopplade på fjärrvärmenätet. 
Fjärrvärmesystem är bäst lämpade i städer där husen ligger tätt mellan varandra varvid 
installationskostnaderna inte blir så höga. Fjärrvärme är även bra lämpad vid industrier 
eller andra källor till överkottsvärme som fjärrvärmevattnet kan värmas med hjälp av. 
Detta gör fjärrvärmeanvändningen billigare än om all fjärrvärme måste komma från 
värmepannor dedikerade till att värma vattnet. 
 
Över hälften av fjärrvärmens energitillförsel består idag av biobränslen. Cirka en 
fjärdedel av energin tillförs via förbränning av avfall. Spillvärme och värmepumpar 
tillför strax under 10 % vardera och resten utgörs av torv och fossila bränslen. [16] 
 
Ungefär 90 % av Sveriges flerbostadshus värms idag upp med hjälp av fjärrvärme vilket 
gör fjärrvärme till en av de största energibärarana i fastighetssektorn. Genom att 
värmen produceras på få ställen kan stora investeringar göras i att effektivisera 
förbränningen. Avancerad rökgaskondensering tar till vara på energi i rökgaserna, 
samtidigt som dessa renas. Vanligt är användningen av kraftvärmeverk som producerar 
både värme till fjärrvärmenätet samt el som säljs. Totalt så producerar 
kraftvärmeverken 10 % av Sveriges elproduktion.  
 
För att dessa kraftvärmeverk skall fungera optimalt ska returvattnets temperatur vara 
så låg som möjligt. Vid en låg returtemp så behövs inte heller lika mycket pumparbete 
som för en högre returtemperatur [17]. En låg temperatur över lag i systemet är att 
sträva efter då det blir mindre energiförluster ju lägre temperaturen är [18]. Några 
fördelar med att ha låg framledningstemperatur tas upp av Fredrikssen och Werner i 
boken District Heating and Cooling [19]:  
 

• Högre elproduktionskapacitet vid kraftvärmeverk.  

• Högre effekt som värmepumpar kan leverera samt ökad värmefaktor hos dessa. 

• Mindre värmeförluster i distributionsnätet. 

• Högre utnyttjandegrad av spillvärmekällor som levererar låga 
temperaturnivåer. 

• Högre produktionskapacitet för solfångare. 

• Möjlighet att använda värmekänsliga plastledningar. 
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I Gävle produceras värmen till fjärrvärmenätet på Johannes Kraftvärmeverk. Spillvärme 
köps även in från Billerud Korsnäs. När systemet är som mest belastat under vintern 
kan en oljepanna lokaliserad vid Gävle sjukhus startas om nödvändigt. Ur 
miljösynpunkt är fjärrvärme en bra lösning då den största delen av energin kommer 
från spillvärme och biobränslen. 
 

3.2.3 Interna värmekällor 
De interna värmekällorna i byggnaden är människor, lampor och apparater. Dessa 
räknas in som gratisvärme och är ett energitillskott. Människor som befinner sig i 
bostäder brukar normalt avge runt 50-100 W per person beroende på vilken typ av 
aktivitet som utförs och personens ålder. Lampor och apparater är det som räknas i 
hushållselen. Mellan cirka 70-80 % av hushållselen omvandlas till värme. [20] 
 

3.2.4 Solinstrålning 
Solinstrålning kan bidra till en icke önskvärd ökning av inomhustemperaturen under 
sommarhalvåret och därmed ökar kylbehovet. Det som påverkar hur mycket 
solinstrålning som träffar en fönsteryta är solens infallsvinkel mot glaset och hur 
molnigt det är under dagen. Transmissionen genom solinstrålning är relativt konstant 
ända upp till 50-60 graders infallsvinkel, varvid den snabbt avtar till 0 % vid 90 grader 
[21].  
 
Solvärmen som träffar en ruta kan uppgå till så mycket som 700 W per kvadratmeter 
fönsteryta. Ett vanligt klarglasfönster släpper i detta fall in 75 % av dessa 700 W/m2 
vilket blir 525 W/m2 fönsteryta. Hur mycket värmestrålning ett fönster släpper in mäts 

Figur 3.  Figur 4. Enkel skiss av ett fjärrvärmenät med inkopplade kraftvärmeverk.  [18] 
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genom ett g-värde. Släpper fönsterrutan in 75 % av strålningen så har fönstret ett g-
värde på 0,75. I dagsläget finns det energiglas med ett g-värde ner mot 0,15 vilka är 
mycket effektiva på att reducera solinstrålningen. Nackdelen med fönster med så lågt 
g-värde är dock att det blir en svag färg/toning på rutan. Den önskvärda 
solinstrålningen under vintern uteblir även det nästan helt. [22]  
 
Ett bra sätt att sänka kylbehovet på är att installera solavskärmare, ha fler glas i 
fönstret eller använda sig av så kallade energiglas som reflekterar tillbaks 
värmestrålning. Installation av solavskärmare har fördelen att det på vintern tillåts 
komma in värmestrålning, vilket då bidrar till en önskad uppvärmning. [23]  
 

3.3 Värmeförluster 
Energibalansekvationens utfall kan variera beroende på hur bra byggnadens klimatskal 
isolerar samt dess tekniska specifikationer. Bilden nedan visar värmeförlusterna för en 
byggnad och var dessa är. 

 
Figur 5. Värmeförluster i en byggnad [24] 

 
Som i tidigare nämnd text är de vanligaste värmeförlusterna som förekommer i 
flerbostadshus ventilations- och transmissionsförluster. Dessa förluster inträffar 
genom byggnadens ytterhölje dvs. klimatskalet samt ventilationen. 
 

3.3.1 Värmeförlust genom ventilation 

Det blir allt viktigare att forska på energieffektivisering via ventilation pga. ju tätare 
och bättre klimatskal byggnader får desto större andel av värmen kommer att 
försvinna genom ventilationen. I nybyggda hus utan värmeåtervinning kan så mycket 
som 60 till 70 % av värmen ventileras bort. I framtiden när klimatskalet blir närapå 
hundra procent effektivt kommer ventilationsförlusterna att bestämma det totala 
uppvärmningsbehovet byggnaden har. [25] 
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Ventilationsförlusterna beräknas enligt nedanstående ekvation 

𝑄𝑣𝑒𝑛𝑡 =  𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 ∗ (1 − 𝑛) + 𝜌 ∗ 𝑐 ∗ 𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 (𝑊/𝐾) 

 

(2) 

 
𝜌 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 (1.2 𝑘𝑔 𝑚3⁄ )  
𝑐 = 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑣ä𝑟𝑚𝑒𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡, (1 𝑘𝐽 𝑘𝑔⁄ , ℃)  
𝑞𝑣𝑒𝑛𝑡 = 𝑈𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡, (𝑚3 𝑠⁄ )  
𝑛 = 𝑉𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 å𝑡𝑒𝑟𝑣𝑖𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔  
𝑞𝑙ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒 = 𝐿ä𝑐𝑘𝑎𝑔𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑓𝑙ö𝑑𝑒, (𝑚3/𝑠) 

 

3.3.2 Transmissionsförluster 
Värmen som försvinner ut genom klimatskalet genom värmeledning kallas 
transmissionsförluster. Denna står oftast för den största delen av en byggnads 
värmeförluster. Transmissionsförlusterna är extra höga vid fönster och så kallade 
köldbryggor. Köldbryggor är områden på byggnaden som leder bort värme extra bra, 
till exempel genom en balkongplatta eller genom reglar. Köldbryggor skall i största 
mån undvikas vid byggnation av en fastighet. Ett sätt att undvika köldbryggor via reglar 
är att ha så kallade tvåstegsfasader, som är uppbyggda av två olika lager av reglar och 
isolering. Detta medför att så få reglar som möjligt går hela vägen genom 
byggnadskonstruktionen och kan ta med sig värme från insidan. Köldbryggor kan även 
medföra problem med fukt i fasaden via kondens. Dessa problem undviks i en 
tvåstegstätad fasad.  Köldbryggor i en fasad kan lätt upptäckas via termografering med 
en IR-kamera. På dessa bilder syns klart och tydligt vilka delar av 
byggnadskonstruktionen som är varmare än andra, och därmed är det lätt att urskilja 
köldbryggor i fasaden. 
 

 
Figur 6. Termografering av en byggnads yttervägg [26]. 

 
I figuren ovan visas ett tydligt exempel på hur bra IR-Termografering fungerar för att 
upptäcka köldbryggor i en byggnads klimatskal. Till synes är fönstret mycket varmare 
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än övriga delen av klimatskalet. Att reglarna går längs med fasaden och för med sig 
värme ut syns även på bilden. 
 

3.4 Tappvatten 
Den genomsnittlige svenska medborgaren använder idag cirka 160 liter vatten per dag. 
Cirka en tredjedel av detta uppskattas vara varmvatten och det motsvarar ungefär 30 
kWh/m2 och år för uppvärmning av tappvarmvattnet [27] [22]. Tappvarmvattnet värms 
från kallvatten vanligtvis via fjärrvärmecentralen eller varmvattenberedaren. I vissa fall 
kan tappvarmvattnet förvärmas genom frånluftsvärmepump om det finns installerat. 
Viktigt att hålla hög temperatur för att hålla legionella och andra bakterier borta, 
temperaturen måste överstiga 50° C för att legionellabakterier ska dö. Är vattnet 
stillastående måste en temperatur på lägst 60° C konstant hållas för att hindra att 
legionellabakterier bildas. [28] 
 
Det är viktigt att ha god isolering kring varmvattenledningarna eftersom det är viktigt 
att bibehålla en jämn vattentemperatur i hela byggnaden. Det är även viktigt att 
kallvattenledningarna är isolerade ifrån värmekällor samt varma utrymmen, detta på 
grund av att legionellabakterier bildas om vattnet överstiger en temperatur på 30° C. 
[29] 
 

3.5 Ventilation 
På grund av hårda krav på låg energianvändning idag byggs de allra flesta 
flerbostadshus med FTX-system, som minskar energibehovet för värme med 25-30 % 
jämfört med endast frånluft. [4] 
 
Ventilationssystemet ska se till att byggnaden förses med ny ren och frisk luft samt 
föra bort gammalt luft dvs. luftföroreningar, och fukt. I byggnader med FTX-system och 
andra typ av ventilationssystem sker ett kontinuerligt luftutbyte för att se till att en 
behaglig och hälsosam inomhusmiljö uppnås utan att det sker för stora 
temperaturskillnader. [30] 
 
Det är bra att hålla en hög standard, för att en dåligt ventilerat byggnad kan leda till 
[31] [32]: 

• Kondens på fönsters insida vintertid 

• Känslan av instängd ”tung” luft 

• Dålig uppfångning av stekos i köket 

• Långvarigt kvarstående kondens på badrumsspeglar efter och under 
användning av dusch 

• Fukt och mögel 
 
Därmed har boverket satt ventilationskrav som måste följas för att säkerställa en bra 
inomhusmiljö, minimikrav i BBR är [30]: 

• Fuktsäkert byggande 

• Genomtänkt val av byggmaterial 

• Rätt dimensionerat ventilationssystem 

• Kontinuerlig luftväxling då rum/utrymmet används 
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o Uteluftsflödet: Minst 0,35 l/s per m2 (avser uppvärmd golv area Atemp) 
▪ Luftflöde exempel: boarea på 200 m2: 0,35 l/s * 200 m2 = 70 l/s 

o Uteluftsflödet till sovrum respektive samlingslokaler är 4 l/s och 7 l/s för 
varje person. 

 
Uteluftsflödet beräknas enligt nedanstående ekvation (3). 

 𝑈𝑡𝑒𝑙𝑢𝑓𝑡𝑠𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑡 = 0,35 𝑙/𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑚2 ∗ 7 𝑙/𝑠  𝑜𝑐ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 (3) 
 

Dock är det tillåtet att sänka uteluftsflödet till minst 0,1 l/s per m2 för att spara energi 
när ingen befinner sig på boarean [30]. 
 
Från 1960-talet och framåt blev det vanligt med F-ventilation dvs. mekaniskt 
frånluftssystem, vilket är en av de vanligaste ventilationstyperna som installerades på 
den tiden. Detta på grund av att det var både simpelt att installera och billigt [33]. 
Med teknikens framgång har även ventilationssystemen utvecklats och därmed har 
standarden höjts på hur bra ett ventilationssystem kan bli. 
I moderna flerbostadshus ligger värmeåtervinning och hälsomiljön i fokus därför är det 
normalt med ventilationstypen FTX-ventilation dvs. mekaniskt till- och 
frånluftsventilation med värmeåtervinning och FX-ventilation där det är endast frånluft 
med värmeåtervinning [34] 
 
I följande stycken förklaras de vanligaste typer av ventilationssystem som finns i 
svenska flerbostadshus [22]. 
 

3.5.1 Självdragsventilation 
S-system dvs. självdragsventilation drivs av temperaturskillnader mellan inne och ute.  
Den varma luften inomhus går uppåt pga. densitetsskillnader i luften till skorsten eller 
frånluftsdon som är vanligtvis placerade i tak och sedan förs ut ur byggnader.  
Detta i sin tur leder till bildandet av ett undertryck och ny lufts förs in i byggnaden via 
uteluftsventiler samt andra otätheter. Självdragsventilation fungerar bäst i hus byggda 
före 1970-talet eftersom dessa byggnader har mycket otätheter i klimatskalet som 
släpper igenom luft. Hus byggda senare får ett tätare klimatskal som släpper igenom 
för lite luft för att självdragsventilationen ska uppfylla tillräckligt luftflöde. 
 
Det finns båda för- och nackdelar med självdragsventilation. Fördelen är att i självdrag 
används ingen el och de är i stort sett underhållsfritt samt att systemet är relativt tyst 
för att det saknas fläktar. Nackdelar med självdrag är att det försvinner ut mycket 
värme då det inte finns någon värmeåtervinning. Under sommaren klarar självdrag 
knappt av ventilationskraven. På vintern är det däremot tvärtom, då finns det risk för 
att det överventileras istället. Även ljud och buller kan bli en störande faktor då luften 
ska färdas genom uteluftsventilerna. [22] 

3.5.2 Frånluftsventilation 

I nyare F-ventilation, eller mekanisk frånluft, finns det fläktar som suger ut luften och 
därmed skapas det ett undertryck i byggnaden vilket ger upphov till att uteluft sugs in 
via ventilerade fönster, dörrar, friskluftventiler samt otätheter i klimatskalet [33].  
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Normalt finns det frånluftsdon i flerbostadshusens badrum och kök samt andra 
utrymmen där risken för fukt är hög. Frånluftsdonen kopplas till samma kanalsystem 
[35]. Kök och badrum samt andra våtutrymmen har ibland en separat frånluftskanal för 
att leda ut matos och fukt [22]. 
 
En fördel med frånluftsventilation är att värmeåtervinning relativt enkelt kan 
installeras. Även luftflödet kan kontrolleras med ett stabiliserande undertryck för att 
tillexempel under vintern slippa överventilation som vid självdragsventilation, dock är 
strypning på frånluftsdonen känsliga för ändringar. Denna typ av ventilation använder 
el och kräver underhåll samt skötsel [22]. En annan nackdel är att i vissa fall kan det ge 
störande ljud och buller från fläktar och frånluftsdon [32]. 
 

3.5.3 Frånluftsventilation med värmeåtervinning 
I boken Projektering av VVS-installationer ges en bra beskrivning på vad en 
frånluftsventilation är med värmepump ”Ett FVP system är utformad och fungerar som 
ett vanligt F-system med skillnaden att värme i frånluften tas till vara.” [36]. 
 
En frånluftsventilation med värmeåtervinning kan ge en besparing uppemot 60-70 % 
av en byggnads uppvärmningsenergi [37]. En mer detaljerad förklaring ges i stycket 
tidigare forskning nedan. 
 

3.6 Frånluftsvärmepump  
En värmepumps uppgift är att föra över energi från ett kallt medium till ett varmare. 
Detta utförs med hjälp av att ett köldmedium men en låg förångningstemperatur 
används i ett slutet system. Köldmediet förs genom den ”kalla” delen, den del som 
energi tas från, där den förångas på grund av sin låga kokpunkt. Därefter komprimeras 
ångan i en kompressor för att öka dess tryck. Nu har köldmediet nått maximal 
potential för värmeöverföring, varefter vi utvinner värmen via en värmeväxlare vilket 
kondenserar köldmediet så det åter igen blir en vätska. Till sist finns en 
expansionsventil för att sänka köldmediets tryck, därmed får det åter igen tillbaka sin 
låga kokpunkt. Fördelen med just en frånluftvärmepump är att en högre kokpunkt på 
köldmediet kan användas, vilket medför att köldmediet kan hålla en högre temperatur 
vid kondensorstadiet. I och med detta fås en högre temperatur ut från värmeväxlaren. 
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Figur 7. Grundläggande beskrivning av en värmepump. 

 

3.6.1 Tidigare forskning 
Förr i tiden stod transmissionsförlusterna för den största delen av värmeförlusten i ett 
bostadshus. Detta är en bidragande faktor till att många äldre hus enbart har 
frånluftventilation utan återvinning, eftersom det var en så liten del av totala 
värmeförlusten som försvann genom ventilationen. 
 
 I takt med att byggnadsmaterial och konstruktion har blivit bättre så har även större 
del av totala energiförlusterna övergått från transmissionsförluster genom väggar och 
tak till värmeförlust genom ventilationen [38]. I dagens nybyggda hus ligger 
transmissionsförlusterna endast på 30-40 % av totala energiförlusterna medan 
värmeförlusten genom ventilation utan värmeåtervinning ligger på 60-70 % av de 
totala energiförlusterna [25]. Det är därför naturligt att det i nybyggda hus 
implementeras så avancerad värmeåtervinningskapacitet för frånluften som möjligt. 
 
 I framtiden kommer klimatskalen att bli så bra att energibehovet i hus nästan helt 
kommer att styras av hur effektiv värmeåtervinningen är, därför är forskning om 
frånluftvärmepumpar och värmeåtervinning genom ventilation mycket viktig [25] [39]. 
 
 När renovering av gamla hus som endast har frånluftventilation utförs så blir det 
intressant att se över ventilationen eftersom en större del av värmeförlusterna 
kommer att försvinna därigenom när klimatskalet förbättras.  Det bästa och mest 
kostnadseffektiva sätt att förbättra ett redan befintligt ventilationssystem utan 
värmeåtervinning är genom att installera en frånluftvärmepump [37]. Fehrm et al. [39] 
tar upp några fördelar med att ha ett ventilationssystem med en frånluftvärmepump 
gentemot andra system: 
  

• Det behövs endast en fläkt och färre luftkanaler än i ett FTX-system. 
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• En frånluftvärmepump kan användas till att värma både luften och vattnet i ett 
hus. 

• Två till tre gånger mer energi fås ut ur en frånluftvärmepump jämfört med en 
vanlig luftvärmepump. 

• Undertryck finns alltid i byggnaden vilket minskar risken för kondens i väggarna 
och därmed minskad risk för mögel. 

• Hygienisk rengöring av frånluftkanaler behöver ej utföras, vilket behöver göras 
på tilluftkanaler var 10:e år. 

• Lättare att få en lägre ljudnivå på ventilationssystemet. 
 
De nämner även att vid kallt klimat kan det bli dragigt inomhus, vilket medför att de 
boende i huset stryper ventilationsspjällen för att få ett behagligare inomhusklimat.  
Detta i sin tur leder till dålig luftkvalitet och ventilation i huset. Vid ett FTX-system finns 
inte detta problem eftersom luften som kommer in är uppvärmd och inte upplevs som 
obehaglig. 
 
Genom att installera en frånluftvärmepump som använder sig av roterande 
värmeväxlare så kan det sparas upp till 60-70 % av energin som annars försvinner 
genom frånluften [37]. Ingen av dessa studier beräknar någon kostnad eller 
återbetalningstid för installation av en frånluftvärmepump, men enligt Wallin och 
Claesson [37] finns det en optimal storlek av värmepump som ska monteras. De menar 
att en större värmepump kan vara mer effektiv, men drar i sin tur mer el och har en 
dyrare investeringskostnad. Detta måste balanseras med att en för liten värmepump 
inte kan hantera luftflödet i byggnaden. Med dessa parametrar i åtanke ska sedan en 
optimal storlek på den värmepump som ska installeras i bygganden kunna räknas ut. 
Den får varken bli för stor och dyr, eller för liten så att all luft inte kan användas till 
återvinning. 
 
De byggnader som avger mest värme genom ventilationen är gamla byggnader 
avsedda för kommersiellt bruk. Dessa har ofta högt ventilationsflöde vilket medför att 
upp till 50 % av byggnadens totala värmeförlust kan försvinna genom ventilationen 
[37]. Gamla kontor och affärsbyggnader är platser där det är mycket lönsamt att 
installera en frånluftvärmepump, vilket även ger en kort återbetalningstid. För att få ut 
ännu bättre effekt av frånluftvärmepumpar vid affärslokaler som ligger på 
bottenvåningen av flerbostadshus så kan frånluftvärmepumpen kopplas in på att 
förvärma tappvarmvattnet. Värmepumpen kommer då att kunna arbeta året om, 
istället för endast på vintern om det skulle vara inkopplat på radiatorsystemet. 
 
Något det inte finns mycket information om är studier angående hur mycket 
effektiviteten på en frånluftvärmepump skiljer sig om den kopplas in på olika sorters 
system. Till exempel vad skillnaden blir om värmen återvinns till värmesystemet med 
radiatorerna, eller om det kopplas in på värmning av tappvarmvatten. I nybyggda hus 
verkar det populärt att koppla in det på vattenburen golvvärme, men att installera ett 
sådant system i ett redan befintligt bostadshus i energibesparingssyfte är inte 
ekonomiskt försvarbart. Att koppla in det på förvärmning av tappvarmvattnet ger 
fördelen att värmepumpen kan användas året om eftersom varmvatten till hushållet 
används dagligen. Radiatorsystemet används däremot inte alls under flera varma 
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månader under året, och skulle värmepumpen enbart vara kopplat till detta skulle 
även den stå helt still under några månader varje år.  
 
Vad de flesta artiklarna har gemensamt är att frånluftvärmepumpar framställs mycket 
positivt. Mycket sällan tas några negativa aspekter upp. En sak som händer vid 
installation av en frånluftvärmepump är att elförbrukningen ökar. Skulle elpriset öka 
drastisk så skulle det i så fall kunna bli dyrare att ha en värmepump i drift, och detta är 
svårt att räkna på om en LCC-analys av installation av en värmepump skall göras. Om 
en livscykelanalys med miljöaspekt skall utföras måste det tas med i beräkningarna hur 
elen som används produceras. Om elen till värmepumpen skulle komma från en 
oljeeldad panna skulle förmodligen värmepumpen inte vara bra ur miljösynpunkt, om 
alternativet är fjärrvärme som drivs av sopor och annat brännbart avfall, samt 
spillvärme från industrier. 
 
Vad alla artiklar har gemensamt är att de kommer fram till att frånluftvärmepumpar är 
en mycket energieffektiv investering. I vissa fall så är en frånluftvärmepump till och 
med mer effektiv än en bergvärmepump, som har en avsevärt högre 
installationskostnad [40]. Detta tillsammans med att en frånluftvärmepump har 
relativt låg investeringskostnad sett till andra större energibesparingsåtgärder medför 
att det i alla olika fall blir lönsamt att installera en frånluftvärmepump om ingen 
värmeåtervinning redan finns i ventilationssystemet. 
 

3.7 Fönster 
Fönster är en viktig del av byggnaden, de är till för att säkerställa en komfortabel 
inomhusmiljö för de boende. Dock måste hänsyn tas till hur effektiva fönstren 
verkligen är. Idag ställs det höga krav på hur energieffektivt fönster kan vara, därmed 
har standarden höjts och förbättrats avsevärt.  Några punkter som är bra att ha i 
åtanke när det kommer till fönstereffektivisering [41]: 

• ljud- och värmeisolering 

• Livslängd/hållbarhet, styrka och funktion 

• Skydd mot föroreningar 

• Ljusgenomsläpplighet 
 

3.7.1 Tidigare forskning 
Tidigare forskning visar att flerbostadshus byggda före 1970-talet utrustade med äldre 
standardfönster har ca 35 % värmeförlust genom transmissionsförlust samt läckage. 
[42] 
 
I samband med en energieffektivisering är fönsterkonstruktion en viktig detalj att 
utföra underhåll på. Speciellt på ett flerbostadshus byggt före 70 -talet som har en 
dålig isoleringsstandard med det vanligaste U-värdet på ca 3,0 W/m2K jämfört med 
dagens standard som ligger på ca 0,8 W/m2K. De gamla 2-glasfönstren har normalt ett 
U-värde på 2,9 - 3,0 och dess komponentdelar är glas, karm och båge. Med 2-
glasfönster läcker mycket av inomhusvärmen ut samt att det bildas kallstrålning och 
kallras, detta kan i sin tur leda till att det bildas kondens på träet i fönstret och det kan 
börja ruttna. [42] 
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Den yta av ett klimatskal som utgörs av fönster är den yta som har procentuellt sett 
störst värmeläckage i förhållande till resten av byggnadskonstruktionen. Att byta ut 
eller renovera fönstren, och därmed sänka dess U-värde, minskar därför 
värmeförlusten genom klimatskalet mycket. [43] 
 
Men nya fönster kan dock vara dyrt att införskaffa. Att byta till nya fönster behöver 
inte alltid vara positivt heller. Detta på grund av att när nya energieffektiva fönster 
ersätter gamla fönster som har släppt igenom mer luft kan leda till minskat från- och 
tilluftsflöde via alla typer av ventilation förutom FTX. 
 
B. Ahn et al. nämner att med olika modifieringsåtgärder dvs. renovering kan viss 
prestanda uppnås som är jämförbara med nya ersättningsfönster [44]. Men innan en 
sådan renovering skall göras är det bra ta hänsyn till om det är en kortvarig eller 
långvarig lösning och agera därefter. En fönsterrenovering innebär omkonstruktion av 
hela strukturen eller endast byte av en eller flera komponenter. [41] [45] 
 
K. Hilliaho et al. påpekar att många vanliga byggnadsenergisimuleringsverktyg idag inte 
är optimal för inomhusklimat när det finns mycket fönsterytor på grund av 
överskådliga beräkningsmetoder för beräkning av solinstrålning genom fönster samt 
att en del av den solinstrålade värmen faktiskt stannar kvar innanför de inglasade 
utrymmena [46]. Detta i sin tur leder till högre kylbehov under varmare perioder. I ett 
flerbostadshus har fönstrens U-värde och solinstrålning en mycket stor inverkan på kyl- 
och värmebehov [41]. Det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som var byggnaden är 
placerad i förhållande till solens infallsvinkel med avseende på årsperioderna samt 
datainsamling av verklig temperatur och ånghalt från tillförlitliga källor. 
 

3.8 Energipolitik 
Energipolitiken är viktig för att driva på utvecklingen av klimatsmarta tekniker. Detta 
utförs genom diverse subventioner, skattelättnader och lagar som främjar ny 
klimatsmart teknik. Några mål som riksdagen satt upp för att minska 
energianvändningen till hushållssektorn är de så kallade 20/20 målen och 50/50 
målen. Dessa innebär att energianvändningen av Sveriges bostadssektor ska minska 
med 20 % till år 2020 och 50 % till år 2050 [1]. För att uppnå 50/50 målen så måste alla 
flerbostadshus byggda före år 1975 renoveras, total sett måste 3/4 av alla 
flerbostadshus i Sverige renoveras före år 2050 [1].  
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Figur 8. Graf över bostadssektorns energianvändning (uppvärmning och varmvatten) sedan 50/50 målet sattes år 
1995 [24]. 

 

3.8.1 Boverkets byggregler 

Boverkets byggregler, BBR, är en samling råd och regler riktade till svenska byggnader. 
BBR gäller när det ska byggas nya byggnader eller när ändringar och  ombyggnationer  
utförs på redan befintliga byggnader. Byggråden som står i BBR måste inte följas, men 
om dessa följs nås uppsatta krav som finns på byggnationer och ombyggnationer. 
 
Enligt boverkets byggregler för år 2016 ligger kravet för nybyggda flerbostadshus i 
Gävleborg (Klimatzon II) på 100 kWh/m2 Atemp och år. U värdet får vara som högst 0,33 
W/m2 K i snitt. Detta gäller för hus inkopplade på fjärrvärmenätet [47].  
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3.8.2 OVK – Obligatorisk ventilationskontroll 

För att nå uppsatta klimatmål så infördes kravet på obligatorisk ventilationskontroll år 
1991 [48]. Detta för att säkerställa ventilationssystemets funktion och att luftkvaliteten 
uppfyller gällande krav. Intervallet för OVK skiljer sig för olika typer av hus. På 
boverkets hemsida står följande om hur ofta OVK skall genomföras: 
 

Byggnader och typ av ventilationssystem Intervall 

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra 

liknande byggnader. Oavsett typ av 

ventilationssystem. 

 

3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt 

personalutrymmen och kontor i 

industribyggnader och liknande. FT-, FTX-

ventilation 

 

3 år 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt 

personalutrymmen och kontor i 

industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-

ventilation 

 

6 år 

En- och tvåbostadshus med FX-, FTX-

ventilation. 

Endast en första installationsbesiktning 

innan systemet tas i bruk. Ingen 

återkommande besiktning. 

 
Det som kontrolleras i en OVK enligt plan- och byggnadsförordningen är att: 
 

• funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med 
gällande föreskrifter, 

• systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden, 

• instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska 
sköta systemet, och 

• systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett. 

Detta skall göras vid den första besiktningen av ett ventilationssystem. Vid de 
återkommande besiktningarna därefter skall samma kontroller som vid första 
besiktningen ske, med avseende på de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. 
Utöver detta skall alternativ till energieffektiviseringar i ventilationssystemet 
undersökas. [49] 
 

3.8.3 Energideklaration 
Befintliga byggnaders energianvändning som kartläggs och dokumenteras är den 
information som benämns som Energideklaration. Energideklarationen mäter 
energiåtgången i kWh/m2 per år. Det som mäts är enligt Boverket ”den mängd energi 
som behöver användas i en byggnad för att uppfylla de behov som är knutna till ett 
normalt bruk av byggnaden under ett år”. Energideklarationslagen infördes år 2006, 
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som följd av EU-direktivet som trädde ikraft den 4 januari 2003. Detta direktiv 
innehåller i huvudsak dessa 5 punkter [50]: 

• En metodik för beräkning av byggnaders integrerade energiprestanda. 
• Minimikrav på energiprestanda för nya byggnader. 
• Minimikrav på energiprestanda för stora renoveringar/ändringar av byggnader. 
• Energicertifiering av byggnader. 
• Besiktning av värmesystem, med panna/brännare och 

luftkonditioneringssystem samt en bedömning av värmesystem som är äldre än 
15 år. 

Dessa direktiv fungerar som hjälpmedel för att lättare nå 20/20-målet. År 2020 ska alla 
Sveriges bostäder ha 20 procent lägre energianvändning än den var år 1995. [51] 
 
Syftet med energideklaration är att det ska ge en lättöverskådlig helhetsbild av 
byggnadens energianvändning till bostadsägaren. Även förslag på kostnadseffektiva 
energieffektiviseringsåtgärder och förbättringar av husets vatten och 
ventilationssystem är med. Detta görs i förhoppning att ett energimedvetande hos 
fastighetsägaren ska minska energianvändningen i fastigheter [52].  
 
Alla flerbostadshus samt villor som har en area över 50 m2 måste ha en 
energideklaration vid försäljning eller uthyrning. Giltigheten för energideklaration är 
10 år. [51] 
 
I en fullständig energideklaration ska normalt dessa punkter ingå [51]: 

• Byggnadens energiprestanda 
• Om OVK är utförd 
• Om radonmätning är utförd 
• Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till god 

inomhusmiljö och i sådant fall rekommendationer om kostnadseffektiva 
åtgärder. 

• Referensvärden 
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3.9 Energipriser 
Energipriserna har självklart en inverkan på återbetalningstiden för de simulerade 
energieffektiviseringsåtgärderna. Framtiden kan ingen spå men genom att se över 
historiska data och kommande politiska beslut kan en uppfattning fås om hur 
framtidens energipriser kommer att se ut. Utfasning av kärnkraft, förändrad 
energipolitik samt en mer globaliserad energimarknad är troligtvis tre stora faktorer 
som kommer att påverka framtidens energipriser mycket.  
 
Även vädret kan påverka elpriset. En torr sommar eller mild vinter kan leda till att 
vattenmagasinen till vattenkraftverken sinar vilket medför höjda elpriser tills dessa är 
fyllda igen [53]. 
 
Priset på biobränsle har även det ökat de senaste 20 åren, dock inte lika mycket som 
elpriset. Framförallt pellets har ökat mycket i pris, medan priset på returträ var varit 
mest stabil. Det är framför allt priset på biobränslet som sedan bestämmer 
fjärrvärmepriserna i Gävle. Detta kan vi se i figur 10. 
 

3.9.1 Elpris 

Elpriset i Sverige styrs av en spotmarknad kallad Nord Pool spot. En spotmarknad 
fungerar på så sätt att den är reglerad genom tillgång och efterfrågan, och inte genom 
staten. Nord Pool har sin början i det norska beslutet att avreglera sin elmarknad. År 
1996 följde även Sverige i samma fotspår och avreglerade sin elmarknad. Detta ligger 
till grunden för den gemensamma nordiska elmarknad vi idag kallar för Nord Pool Spot. 
Fram till år 2000 hade även Danmark och Finland gått med i Nord Pool. [54] 
 
Det råder delade meningar om inträdet till Nord Pool och avregleringen av 
elmarknaden har varit en bra affär för Sverige och det svenska folket. Fördelen är att 
en konkurrensbaserad marknad skapas där det är möjligt att få ett billigt elpris vid 
rätta förhållanden. Elbolagen har även möjligheten att sälja el över landsgränserna. En 
nackdel med detta för konsumenterna är att vid lågt elpris i Sverige, och dyrare elpris 
utomlands, säljs elen hellre utomlands än inom Sverige. Detta medför att elpriset för 
de svenska konsumenterna har stigit sedan avregleringen av elmarknaden skedde år 
1996, vilket vi kan se i grafen nedan. 
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En positiv aspekt av ett förhöjt elpris är att det läggs ner mer tid och pengar på att 
utveckla fler energisnåla lösningar. Befolkningen kommer att bli mer medveten om hur 
mycket el maskiner, hushåll och apparater drar och därmed även sänka 
elförbrukningen något till dessa. 
 

3.9.2 Fjärrvärmepris 
Fjärrvärmepriset i Gävle är uppbyggt av en rörlig del och en fast del. Den fasta avgiften 
bestäms genom ett ”E-värde” som, enligt Gävle energi, ”är ett normalårskorrigerat 
medelvärde av uppmätt effekt i kW för perioden november – mars de två senaste 
säsongerna.” 
 
Tabell 1. Tabell över fasta avgifter för fjärrvärme (exkl. moms). [55] 

Taxa E-värde Fast avgift/år Effektavgift/kW, år 

2 0-20 803 kr 1052 kr * E 

3 21-100 5276 kr 803 kr * E 

4 101-500 29 718 kr 597 * E 

5 501 - 56 772 kr 543 * E 

 
 

 Figur 9. Diagram över elpriset från år 1970 till nutid. 
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Det rörliga priset låg år 2014 på 406 kr/ MWh med en planerad prisökning på 2-5 % per 
år fram till år 2017. Det som betalas i slutändan är först en fast avgift/år plus 
effektavgift baserat på E-värde och till sist det rörliga priset.  
För en villa som drar 20 000 kWh/år och en medeleffekt på 3 500 kWh/ månad 
perioden november till mars får alltså betala 803 kr i fast avgift plus 1052*3.5 
effektavgift + 406*20 i rörlig kostnad. Ägare till denna villa får betala sammanlagt 
12 605 kr/år för sin uppvärmning. Detta motsvarar 0,63 kr/kWh. [55] 
 
Gävle Energi har en kostnadsbaserad prissättning vilket betyder att fjärrvärmepriset 
följer de utgifter Gävle Energi har för att driva fjärrvärmenätet. I figuren nedan ser vi 
vad som är inbakat i fjärrvärmepriset. Den största delen, 29 %, går till att köpa in 
hetvatten från BillerudKorsnäs och Bomhus Energi. 26 % går till kapitalkostnader, alltså 
avskrivningar och räntekostnader. 18 % går till bränsle för att driva Johannes 
kraftvärmeverk, där även 10 % elintäkt fås ut genom sin elproduktion. [55] 
 
 

 
Figur 10. Fördelning av fjärrvärmens totala kostnader 2013 [55] 

 

3.10 Investering/Besparing 
Energimyndighetens beställargrupp, BeBo, har genom sin rapport Halvera Mera 
sammanställt 31 förstudier inför energieffektiviseringar av flerbostadshus över hela 
landet. Sammanställningen går igenom vilka åtgärder som har undersökts, vilka 
åtgärder som skall vidtas efter studie och vilka åtgärder som är ekonomiskt 
lönsammast. 
 
 



 

26 
  

 
Figur 11. Medelvärden från samtliga rapporter visande kostnad och besparingspotential över hela åtgärdens 
livslängd. 

 
Till synes i figuren ovan är det fönsterbyte, installation av FVP, vindisolering samt 
justering av värmesystem som är de bästa investeringarna sett till åtgärdens hela 
livstid. Detta avspeglas även i resultatet av BeBos rapport Halvera Mera, där dessa 
åtgärder är de vanligaste som byggnadsägarna skall utföra. Fasadisolering och 
installation av FTX är åtgärder som sparar mycket energi, men är dyra i förhållande till 
andra alternativ. Detta medför att dessa åtgärder är vanligast i för byggnadsägare som 
tänker mer långsiktigt än andra, vilket enligt rapporten är kommunala fastighetsägare. 
[56] 
 
När beräkningar på energibesparingen för varje åtgärd görs kan det räknas på antingen 
årsbasis eller under hela livslängden. Vissa åtgärder som kanske inte sparar många 
kWh/år men håller mycket länge blir även dessa till slut en bra investering. Nackdelen 
med investeringar som har lång återbetalningstid är att fastighetsägare ofta undviker 
dessa eftersom de ej tänker långsiktigt nog. Därför är det bra att beräkna 
energibesparingen under hela livslängden eftersom en mer korrekt bild över exakt hur 
mycket som kan sparas på åtgärden över hela dess livstid. I tabellerna nedan visas en 
jämförelse på hur effektiva åtgärder är per år och under hela livstiden. I båda fallen 
hamnar FVP i toppen vilket då kan anses vara en mycket bra investering. Värt att 
notera är att tak, som har mycket låg energibesparing per år ändå hamnar högt upp i 
listan till höger på grund av dess långa livslängd. Jämfört med FTX är den hälften så 
bra, men enligt figur 11 är den många gånger billigare. Detta visar att en investering i 
form av takisolering ofta är mer ekonomiskt lönsam sett till hela dess livslängd jämfört 
med installation av FTX-system. [56] 
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Tabell 2. Energibesparing per åtgärd under ett år. 

Åtgärd Energibesparing 
(kWh/kvm, år) 

FVP 37 
FTX 31 
Fönster 16 
Värmesystem 11 
Fasad 10 
VA-åtgärder 8 
Tak 6 
Belysning 2 
 
Tabell 3. Energibesparing per åtgärd under åtgärdens hela livslängd. 

Åtgärd Energibesparing 
(kWh/kvm) 

Fönster 640 
FVP 550 
FTX 460 
Fasad 420 
Tak 230 
Värmesystem 160 
VA-åtgärder 120 
Belysning 20 

 

3.10.1 Pay-off-metoden. 
För att beräkna lönsamheten hos de valda energieffektiviseringsåtgärderna används främst 
pay-off-metoden. Denna metod är mycket enkel och baseras på investeringskostnaden jämfört 
med kostnadsbesparingen för investeringen. På så vis kan det räknas fram hur lång tid det tar 
att få tillbaka pengarna för investeringen.  
 

𝑃𝑎𝑦 𝑜𝑓𝑓 𝑡𝑖𝑑 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛
 

 

(4) 

Nackdelen med denna metod är att den ej tar hänsyn till investeringens hela livslängd och inte 
heller räntekostnader. Detta är till nackdel för investeringar såsom fasadrenovering och 
tilläggsisolering av vind, då dessa har lång återbetalningstid men ännu längre livslängd. [57] 
 
En mer avancerad metod som kan användas istället för pay-off-metoden är annuitetsmetoden. 
Denna metod inkluderar räntekostnader och ekonomisk livslängd i beräkningarna och är 
därmed oftast mer korrekt [58]. Denna metod används dock ej i denna rapport eftersom 
uppgifter om pris och livslängd för investeringarna ej är tillräckligt tillförlitliga. 
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4 Genomförande 
 

4.1 Utrustning 
• Lufthastighetsmätare (TSI VelociCalc Plus) 

o Mätosäkerhet: ± 3 % 

• Simuleringsprogrammet IDA ICE 
 

4.2 Litteraturstudie 
Litteratursökningen har utförts genom att hitta artiklar på de vetenskapliga 
sökmotorerna HiG Discovery (Högskolan i Gävles databas) och ScienceDirekt. Sökord 
som har använts är ”exhaust air heat pump”, ”IDA ICE”, ”glaze + LCC”, ”multifamily 
residence”, ”Energy audit” och ”retrofitting + glaze”. 
 

4.3 Datainsamling 
En gammal konstruktionsritning utförd år 1962 av Kedbrant & Wickberg Ingenjörsbyrå 
AB erhölls från Svedinger Fastigheter. Men det var inte tillräckligt nog för att 
konstruera en fullständig modell av byggnaderna. Därmed gjordes flera besök till Kv. 
Bordsgossen för att komplettera med egna observationer och bilder.  
För att sedan genomföra det simulerade resultatet med verklig energidata har en 
energideklaration utförd år 2011 erhållits från Gävle Energi. Även OVK-protokoll har 
bidragit med användbar data. 
 
Övriga parametrar som t.ex. värmekällor förutom radiatorerna anges med 
schablonvärden i IDA ICE modell. Dessa värmekällor är: Boende, solinstrålning, 
gratisvärme från apparater och värme som avges av spis och ugn med mera. Alla dessa 
läggs in i IDA ICE modell enligt schablonvärden hämtade ur faktablad från 
energirådgivningen och Sveby [59] [60]. Antal boende per våning anges manuellt. 
Solinstrålning beräknas automatiskt baserat på husets position hämtat från klimatfil. 

 
4.4 IDA ICE 
 

4.4.1 Modellering 
Utifrån erhållna konstruktionsritningar har tre olika modeller konstruerats i 
simuleringsprogrammet IDA ICE. De tre olika modellerna representerar byggnaderna A, 
C och E tillhörande Kv. Bordsgossen, Norra Kopparslagargatan 18. 
 
Tabell 4 visar en sammanställning av byggnad A och dess dimensioner. På vindsvåning 
finns det två extra lägenheter vilket kan ses i figur 12. Byggnadens medel U-värde är 
enligt modell ca 0,49 W/m2

*K och har en total höjd på 17,1 m varav 4,1 m under 
marknivå. Fönstren täcker ungefär 8,6 % av klimatskärmen och den har totalt 7 stycken 
dörrar. Information om dörrkonstruktion saknas därför antas dörrarna ha samma 
tjocklek och U-värde som ytterväggarna enligt förinställda inställningar i IDA ICE. 
 



 

30 
  

Tabell 4. Dimensioner och indata av byggnad A. 

Zon Våning Typ våning Antal Lgh 
Golvarea  

(m2) 
rumshöjd  

(m) 
Höjd över mark 

(m) 

1 källarplan Källare - 464,1 2,9 – 3,5 

2 bottenplan Kommersiell - 464,1 2,9 – 0,6 

3 1 Lägenheter 4 464,1 2,9 2,3 

4 2 Lägenheter 4 464,1 2,9 5,2 

5 3 Lägenheter 4 464,1 2,9 8,1 

6 4 Lägenhet 1 70 2,6 11 

7 4 lägenhet 1 70 (2,6) 11 

  Total 14 2 460,5 17.1 - 

 
Byggnad A eller snarare sagt klimatskal A består av tre building bodys, den första börjar 
under marknivå -3,5 m och går upp till 8,1 m och innehåller zonerna 1, 2, 3, 4, 5.  
Sedan har två separata building bodys lagts till med innehållet av zonerna 5 och 6. Det 
var svårt att modifiera och anpassa den första building body till zonerna 5 och 6 
därmed lades de två extra building bodys vilket förenklade utförandet av modellen 
avsevärt. 
 
Zonerna representerar de olika våningarna som har ritats in i byggnadsskalet. Enskilda 
rum har ej ritats in i zonerna, detta på grund av att värmeutbytet mellan innerväggarna 
är försumbart. Zon 1-5 har samma takhöjd på 2,9 m och zonerna 5 och 6 med 
takhöjden 2,6. De två lägenheter på våning 4 befinner sig på vindsvåningen. I 
simuleringen har vi ej tagit hänsyn till vinden på grund av att det är kallvind och 
transmissionsförlusten blir i stort sett densamma, därmed har vinden ej modellerats i 
IDA ICE. Eftersom byggnaden har ventilationstypen S-system dvs. självdrag är det 
uteluft som förs in som tilluft och temperaturen är baserad på årstiden och en 
konstant temperatur på 21°C i inomhusklimatet. 
 

 
Figur 12. IDA ICE 3D-modell av byggnad A. 
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Byggnad C är större än A och har en total golvarea på 3 306,8 m2. 
Byggnaden har i stort sett modellerats som byggnad A men är inte identiska då de har 
olika dimensioner. Se tabell 5. I detta hus är det bara källarvåningen som befinner sig 
under marknivå. Medel U-värdet på klimatskärmen är enligt modell ca 0,65 W/m2

*K 
och har en total höjd på 19,1 m varav -2,6 m under marknivå. Fönsterarean för denna 
byggnad är 10,6 % av klimatskalets area. Detta är mer än fönsterarean för byggnad A, 
vilket medför att medel U-värdet för byggnaden blir högre på grund av fönstrens 
sämre isoleringsförmåga. Byggnaden har totalt 5 stycken dörrar. De givna 
förhållandena för byggnad A gäller även för byggnad C.  
 
Tabell 5. Dimensioner och indata av byggnad C. 

Zon Våning Typ våning 
Anta
l Lgh 

Golvarea  
(m2) 

rumshöjd  
(m) 

Höjd över 
mark 
(m) 

1 källarplan Källare - 673,3 2,6 – 2,6 

2 bottenplan Kommersiell - 673,3 2,75 0 

3 1 Lägenheter 8 673,3 2,75 2,75 

4 2 Lägenheter 9 673,3 2,75 5,5 

5 3 Lägenheter 9 673,3 2,75 8,25 

6 4 Lägenhet 2 135 2,75 11 

7 4 lägenhet 2 178,3 (2,75) 11 

  Total 30 3 679,8 19,1  

 

 
Figur 13. IDA ICE 3D-modell av byggnad C. 

 

Byggnad E är mindre än både A och C och har en total golvarea på 1 432 m2.  Höjd över 
mark för denna byggnad är 11,5 m vilket är högre än både byggnaderna A och C med 
0,5 m. Se tabell 4,5 och 6. Byggnaden har en medel U-värde enligt modell 0,55 
W/(m2

*K) vilket är lite mindre än för byggnad C men högre än för byggnad A. 
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Fönsterarean är cirka 10,1 % av klimatskalet, därmed täcker denna en större yta än för 
byggnad A. Detta leder i sin tur till ett högre medel U-värde, precis som för byggnad C. 
Se figur 14. Byggnaden har 2 stycken dörrar. De förhållande angivna i byggnad A gäller 
här även i denna byggnad. 
 
 
Tabell 6. Dimensioner och indata av byggnad E. 

Zon Våning Typ våning Antal Lgh 
Golvarea  

(m2) 
rumshöjd  

(m) 
Höjd över mark 

(m) 

1 källarplan Källare - 264 2,9 – 3 

2 bottenplan Kommersiell - 264 2,9 – 0,1 

3 1 Lägenheter 3 264 2,9 2,8 

4 2 Lägenheter 3 264 2,9 5,7 

5 3 Lägenheter 3 264 2,9 8,6 

6 4 Lägenhet 1 112 3 11,5 

  Total 10 1 432 17,5  

 
 

 
Figur 14. IDA ICE 3D-modell av byggnad E. 

 
Enligt erhållen ritning är takkonstruktionen bestående av materialen 100 mm 
mineralull och 150 mm betong med ett kombinerad U-värde på ca 0,33 W/(m2

*K). 
Eftersom vinden är ej isolerad antas den ha samma temperatur som uteklimatet, 
därför har den exkluderats i modellerna.  
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Figur 15. Takkonstruktion. 

 
Precis som tak har ytterväggarnas konstruktionsdetaljer tillhandahållits från de 
erhållna ritningarna. Med en sammanlagd tjocklek på 370 mm får ytterväggarna U-
värdet 0,304 W/(m2

*K). Se bild 6.  
 

 
Figur 16. Ytterväggkonstruktion. 
 

Fönsterkonstruktionen är baserad på 1960-talets flerbostadshusstandard.  
D.v.s. standard 2-glasfönster med U-värdet 2,9 W/(m2

*K).  Bostaddelen av 
byggnaderna har två olika fönstertyper. Fönstret till vänster har en dimension på 
3,25x1,6 m. och den till höger 1,4x1,4 m. Se figur 17. Den kommersiella våningen har 
en tredje typ av fönster med dimensionen 0,85x1,6 m dock har den samma egenskaper 
som tidigare nämnda standardfönster. Se figur 18. 
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Figur 17. Fönsterkonstruktion. 

 

  
Figur 18. Fönsterkonstruktion. 

 
Konstruktionsdetaljer för golv och innerväggar finns ej med i de tillhandahållna 
ritningarna. Därmed har simuleringsprogrammets egna standardvärden använts.  I 
tabellen nedan har dessa värden angetts. 
 
 
Tabell 7. Sammanfattning av byggnadskonstruktion. 

Typ 
Tjocklek 

(mm) 

U-värde 
(W/m2*K) 

 

Tak 250 0,33 

Yttervägg 370 0,304 

Innervägg 146 0,62 

Yttergolv 255 2,9 

Innergolv 205 1,79 

Fönster - 2,9 
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4.4.2 Klimat 
Klimatfil för Gävle existerar ej i IDA ICE därmed har data tillgängligt från närmaste stad 
Söderhamn använts för de olika simuleringsscenarierna. 
 
Tabell 8. Klimatfil för Söderhamn. 

    
Variables 

   

Dry-bulb 
Dry-bulb  

temperatur 
(Deg-C) 

Rel 
humidity 

of air 
( %) 

Direct 
normal 

rad 
(W/m2) 

Diffuse 
rad  

on hor 
surf 

W/m2) 

Wind 
speed, 

X-
compone

nt 
m/s 

Wind 
speed, 

Y-
compone

nt 
(m/s) 

Cloudness 
(%) 

January – 5,6 84,5 58,1 7,7 1,3 – 0,0 64,5 

February – 5,2 73,1 86,5 23,3 1,3 – 1,0 66,5 

March 0,3 79,0 122,4 49,3 0,6 2,7 64,2 

April 3,1 69,5 180,0 81,8 0,8 – 0,6 52,7 

May 9,8 66,8 240,8 104,2 – 0,2 0,1 48,3 

June 13,3 70,8 220,6 127,8 – 0,4 – 0,3 57,1 

July 15,4 75,5 184,6 122,2 – 0,7 0,4 58,0 

August 14,6 75,8 180,7 94,2 0,6 0,5 54,5 

September 9,0 85,6 115,4 62,7 1,2 0,1 64,9 

October 5,3 82,7 111,4 28,8 1,8 1,0 56,7 

November – 0,4 81,0 65,1 10,7 1,8 – 1,1 61,5 

December – 5,7 83,3 53,0 5,0 2,2 – 0,2 44,4 

mean 4,5 77,3 135,0 59,9 0,8 0,1 57,7 

mean*8760 
h 

39 780,8 
679 

335,5 
1 186 
127,0 

526 034,0 7 444,2 1 285,8 506 910,0 

min – 5,7 66,8 53,0 5,0 – 0,7 – 1,1 44,4 

max 15,4 85,6 240,8 127,8 2,2 2,7 66,5 
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4.4.3 Köldbryggor 
Flerbostadshus byggda på 1960-talet som ej har blivit renoverade ännu har upp till två 
gånger högre energianvändning  jämfört med de flerbostadshus som byggs idag. 
Därmed har vilkoret ”poor” för köldbryggor angivits, det vill säga att dåligt har satts på 
grund av dålig isoleringsförmåga samt ett dåligt U-värde av totala konstruktionen. Se 
figur 19. 
 

 

Figur 19. Konstruktionens köldbryggor. 
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4.4.4 Belysning 
För belysning i lägenheterna har 60 W * 7 per lägenhet använts och för 
kontor/kommersiell har effekten multiplicerats med arean dvs. W/m2. 
Schablonvärden har implementerats i modellen och hämtats ur faktablad från 
energirådgivningen och Sveby [59] [60].  
 

 
Figur 20: Tidsschema för belysning av kommersiellvåning. 

 

 
Figur 21. Tidsschema för belysning av lägenheter. 

 

4.4.5 Ockupanter 
Beroende på aktivitetsnivå och vad den individuella personen har för kläder på sig 
avgör hur mycket värme som personen avger. Aktivitetsnivån beräknas i MET, och i 
programmet 1 MET som motsvarar 58 W/m2 * personsyta angetts och beklädnad till 
0,85 ± 0,25 clo. 1 MET är samma sak som en sittande vuxen person i vila och det 
gånger kroppsytan är normalt 108 W och för barn är 60 W. Ett medelvärde för effekt 
per person antas till 80 W med en närvarotid på 14 timmar. [59] 
 
Nedan visas rekommenderat antal person/boende per lägenhetsstorlek hämtad ur 
faktablad från Sveby (3H-projektet 2005). [59] 
 
Tabell 9. Schablon över antal personer/boende per lägenhetsstorlek. 

Lgh Storlek 1 rk 2 rk 3 rkv 4 rkv 5 rkv 

Antal boende 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 
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Figur 22. Tidsschema för ockupanter i lägenheter. 

 

 
Figur 23. Tidsschema för ockupanter i kontor. 

 

4.4.6 Utrustning 
Tabell 10 nedan visar hur mycket energi en viss apparatur använder i lägenheter samt 
hur ofta den är igång. Dock är det annorlunda för kontor då det är andra parametrar 
som gäller. För kommersiell förbrukning av utrusning har ett sammanlagt 
schablonvärde på 3000 W enligt Sveby använts. [59] 
 
Tabell 10. Schablonmässiga indata för apparater 

Apparater i 
lägenheter 

Effekt (W) h/dygn 

Frys 200 24 

kylskåp 150 24 

Spis 1500 0.4 

Ugn 1500 0,29 

TV 150 3 

Dator 125 3 

Övrigt 60 4 
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4.4.7 Simulering 
Tre olika basmodeller skapades för byggnaderna A, C och E med tidigare nämnda 
parametrar. Energideklarationen är utförd år 2011 för kvarteret Bordsgossen och är 
baserade på energianvändningen från det tidigare året dvs. år 2010. Därmed har 
simuleringen utförts utifrån klimatdata för år 2010, detta för att minska på differensen 
i värmeanvändning mellan modell och verkligdata. 
 
För själva basmodellerna har en simulering genomförts för respektive byggnad. Dessa 
visar energianvändningen i nuläget samt för åtgärdsförslagen, totalt 9 stycken 
simuleringar. Se tabell 11.  
 
Tabell 11. Olika simuleringsscenarier. 

Simuleringar Åtgärdssimuleringar 

1 (Basmodell – byggnad ut värmeåtervinning) 

2 Värmeåtervinning 

3 Nytt fönster med U-värdet 1.1 W/m2*K 

4 Takisolering 250mm mineralull 

5 Väggisolering 190mm mineralull 

6 Värmeåtervinning och nytt fönster 

7 Värmeåtervinning och takisolering 

8 Värmeåtervinning med nytt fönster och takisolering 

9 Sänkning av innetemperatur med en grad 
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4.5 Ventilation 
Alla tre byggnader har F-system dvs. endast frånluftsventilation. Friskluft kommer in i 
byggnaderna via otätheter i klimatskalet samt via luftspalter och ventiler. Det finns 
totalt 6 frånluftsaggregat varav 2 är remdrivna. Se figur 24 och 25. Mätningarna 
utfördes av frånluftflöden på Kvarteret Bordsgossen med hjälp av sakkunnig från 
Högskolan i Gävle (Roland Forsberg). Alla sex frånluftsfläktarnas luftflöden mättes med 
en lufthastighetsmätare (TSI VelociCalc Plus).  Första och andra mätningstillfället 
genomfördes på en förmiddag mellan 10:00 -12:00 tiden sedan en tredje mätning på 
eftermiddagen mellan 17:00 -18:00 tiden. Detta för att kompensera för ett mer korrekt 
medelvärde på grund av att på förmiddagen är aktivitetsnivån låg och högre på 
eftermiddagen. Mellan nio till tolv mätpunkter per fläkt kontrollerades under tre olika 
tillfällen för att säkerställa mätvärden så nära verkligheten som möjligt. I modellen har 
de uppmätta frånluftsflödena angetts även som tilluftsflöde. Inget tidschema har satts 
för frånluftsaggregaten då de går dygnet runt. 
 
 

 

  

Figur 24. Remdriven frånluftsfläkt med mätpunkter. Figur 25. Frånluftsfläkt. 
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5 Resultat och effektiviseringsåtgärder 
 

5.1 Resultat 
 

5.1.1 Data från fältmätning 
Insamlad data vid genomförda fältmätningar. Dessa värden representerar 
lufthastigheten av frånluftsfläktarna i samtliga byggnader. 
 
Tabell 12. Lufthastighetsmätningar. 

Byggnad 
Frånlufts
-fläktar 

Antal 
mätpunkter 

Mätning 1 
(10:00 – 
12:00) 
(m/s) 

Mätning 2 
(18:00 – 
19:00) 
(m/s) 

Mätning 3 
(10:00 – 
12:00) 
(m/s) 

Fläkt 
dimensio

n 
(cm) 

A A1 9 10,4 9,55 7,7 32,5x32,5 

C C1 12 5,55 4,8 4,19 50x50 

C C2 12 4,64 3,98 4,4 50x50 

C C3 12 3,95 3,22 4,11 65x82 

E E1 9 1,15 1,85 2,32 50x50 

E E2 9 0,64 0,98 1,06 62x62 

 

5.1.2 Utförda beräkningar 
De uppmätta lufthastigheterna har beräknats om till frånluftsflöden vilket sedan 
matades in i simuleringsprogrammet. 
 
 𝑳𝒖𝒇𝒕𝒇𝒍ö𝒅𝒆 𝑸 = 𝑨 ∗ 𝑽 ∗ 𝟏𝟎 (𝒍/𝒔) (5) 
 

V = Lufthastighet m/s 
A= Kanalarea fläktanslutning dm2 

 
Med ekvation 5 har luftflödet i varje fläkt räknats ut. Sammanlagda luftflödet för varje 
byggnad har sedan summerats och därefter delats med respektive byggnads totala 
golvarea. Se tabell 4, 5 och 6. Dessa värden kan enkelt jämföras med rekommendation 
från BBR på 0,35 l/m2. 
 
Tabell 13. Beräkning av frånluftsflöden. 

Frånluftsfläktar 
Totala 

frånluftsflödet 
(L/s) 

Frånluftsflöde per 
kvm 

(L/(s.m2)) 

A1 973,5 0,396 

C1 1 211,7 0,338 

C2 1 084,7 0,302 

C3 2 003,3 0,558 

E1 443,3 0,31 

E2 343,6 0,24 
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5.1.3 Basmodell 
I tabell 15 presenteras basmodellens resultat vilket är bestående av det totala värdet 
för samtliga byggnader samt varmvattensbehovet, det uppkommer en differens på 6,3 
% mellan modell och den verkliga värmeanvändningen. Detta kan bero på eventuella 
felkällor av indata som matats in i IDA ICE programmet. Se tabell 14 och 15. 
 
Tabell 14. Differens mellan verklig- och basmodell. 

 

Fjärrvärme & 
varmvatten modell 

(kWh/år) 

Fjärrvärme & 
varmvatten verklig 

(kWh/år) 

Differens i 
procent 

(%) 

Uppvärmningsbehov 1 216 850 1 140 000            6,3 
 
Tabell 15. Simuleringsresultat av basmodell. 

Hus 
Basmodell värmeanvändning 

(kWh/år) 

Hus A 172 039 

Hus C 759 366 

Hus E 158 703 

VV 126 742 

Total 1 216 850 
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5.1.4 Simulerade åtgärder 
Följande tabell 16, 17 och 18 visar alla simulerade scenarion för samtliga byggnader i 
kWh/år samt besparing i procent. 
 
Tabell 16. Olika åtgärder för byggnad A. 

 
Åtgärder 

Energiförbrukning 
exkl. VV 

(kWh/år) 

Besparing 
(%) 

1A Ingen åtgärd 172 039 - 

2A Väggisolering  
(190mm isolering) 

164 170 4,6 

3A Takisolering  
(250mm Mineralull) 

158 532 7,9 

4A En grads sänkning av 
innetemperaturen 
(från 21° C till 20° C) 

157 337 8,5 

5A Fönsterbyte 
(U-värde 1.1) 

151 209 12,1 

6A Värmeåtervinning 54 443 68,4 

7A Värmeåtervinning  
med 1° C-
gradssänkning 

43 960 74,4 

8A Värmeåtervinning  
med takisolering 

43 025 75,0 

9A Värmeåtervinning  
med bättre fönster 

33 438 80,6 

10A Värmeåtervinning & 
fönsterbyte &  
takisolering & en grads 
sänkning 

10 861 93,7 

 
Tabell 17. Olika åtgärder för byggnad C. 

 
Åtgärder 

Energiförbrukning 
exkl. VV 

(kWh/år) 

Besparing 
(%) 

1C Ingen åtgärd 759 366 - 

2C 
Väggisolering  
(190mm isolering) 

724 615 4,6 

3C 
Takisolering  
(250mm Mineralull) 

737 121 2,9 

4C 
En grads sänkning av 
innetemperaturen 
(från 21° C till 20° C) 

701 881 7,6 

5C 
Fönsterbyte 
(U-värde 1.1) 

728 898 4,0 

6C Värmeåtervinning 186 006 75,5 
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7C 
Värmeåtervinning  
med  en grads sänkning 

140 644 81,5 

8C 
Värmeåtervinning  
med takisolering 

166 055 78,1 

9C 
Värmeåtervinning  
med bättre fönster 

153 759 79,8 

10C 

Värmeåtervinning & 
fönsterbyte &  
takisolering & en grads 
sänkning 

93 763 87,7 

 
Tabell 18. Olika åtgärder för byggnad E. 

 
Åtgärder 

Energiförbrukning 
exkl. VV 

(kWh/år) 

Besparing 
(%) 

1E Ingen åtgärd 158 703 
 

2E 
Väggisolering  

(190mm isolering) 
140 741 11,3 

3E 
Takisolering  

(250mm Mineralull) 
150 777 5,0 

4E 
En grads sänkning av 

innetemperaturen 
(från 21° C till 20° C) 

145 730 8,2 

5E 
Fönsterbyte 
(U-värde 1.1) 

138 267 12,9 

6E Värmeåtervinning 58 832 62,9 

7E 
Värmeåtervinning  

med  en grads sänkning 
48 832 69,2 

8E 
Värmeåtervinning  
med takisolering 

51 724 67,4 

9E 
Värmeåtervinning  
med bättre fönster 

38 885 75,5 

10E 

Värmeåtervinning & 
fönsterbyte &  

takisolering & en grads 
sänkning 

24 211 84,7 
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Tabell 19 visar en sammanställning av enskilda simulerade energieffektiviseringar. 
 
Tabell 19. Sammanställning av samtliga byggnadsbesparingar. 

 
Åtgärder 

Besparing i 
kWh/år 

Besparing 
(%) 

1 
Väggisolering  
(190mm isolering) 

60 582 5,6 

2 
Takisolering  
(250mm Mineralull) 

43 678 4,0 

3 
En grads sänkning av 
innetemperaturen 
(från 21° C till 20° C) 

85 160 7,8 

4 
Fönsterbyte 
(U-värde 1.1) 

71 734 6,6 

5 Värmeåtervinning 790 827 72,5 

6 
Injustering av 
värmesystemet 

- - 

7 Byte av fläktar - - 

8 
Snålspolande 
munstycken 

- - 

 
Tabell 20 visar en sammanställning av föreslagna simulerade åtgärdspaket. 
 
Tabell 20. Simulerade åtgärdspaket. 

 
Åtgärder 

Besparing i 
kWh/år 

Besparing 
(%) 

1 
Värmeåtervinning  
med en grads sänkning 

856 672 78,6 

2 
Värmeåtervinning  
med takisolering 

829 304 76,1 

3 
Värmeåtervinning  
med bättre fönster 

862 026 79,3 

4 

Värmeåtervinning & 
fönsterbyte &  
takisolering & en grads 
sänkning 

961 273 88,2 
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Figur 26. Jämförelse mellan enskilda åtgärder. 

 
Figur 27. Simulerade åtgärdspaket. 
  

60 582 kWh/år

43 678 kWh/år

85 160 
kWh/år
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En grads sänkning

Fönsterbyte

Värmeåtervinning

856 672 kWh/år

829 304 kWh/år

864 026 kWh/år

961 273 kWh/år

Värmeåtervinning
med en grad
sänkning

Värmeåtervinning
med takisolering

Värmeåtervinning
med bättre fönster

Värmeåtervinning
med bättre fönster &
takisolering & en
grad sänkning
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5.2 Klimatskal 
• Isolering vind. 

Den nuvarande isoleringen består av 100 mm mineralull. U-värdet för taket i 
dagsläget är enligt simulering 0,33 W/m2

*K. Enligt BeBos rekommendation för 
att få gamla hus att nå dagens energikrav måste minst 250 mm mineralull extra 
läggas på taket. Simulering av denna tilläggsisolering utförs med sammanlagt 
350 mm mineralull i takbjälklaget vilket ger ett U-värde på 0,1 W/m2

*K. Detta är 
en sänkning av U-värdet på 66 %. Den totala besparingen vid tilläggsisolering av 
samtliga byggnader blir 43 678 kWh/år. Se tabell 19. Med ett uppskattat pris 
för uppvärmning på 0,5 kr/kWh blir besparingen 21 830 kr/år. 
 
För uppskattat pris på denna åtgärd beräknas materialkostnad till 100 kr/m2. 
Arbetskostnad beräknas till 200 kr/m2 samt motsvarande 800 kr/timme. 
 

Tabell 21. Kostnader tilläggsisolering vind. 

 Takyta Installationskostna
d 

Materialkostna
d 

Arbetstimma
r 

Totalkostna
d 

Hus 
A 

464,1 
m2 

92 820 kr 46 410 kr 116 139 230 kr 

Hus C 673,3 
m2 

134 660 kr 67 330 kr 168,3 201 990 kr 

Hus E 264 m2 52 800 kr 26 400 kr 66 79 200 kr 

Total
t 

1 401,
6 m2 

280 280 kr 140 140 350,3 420 480 

 

 
Investeringskostnaden blir då enligt ekvation (6): 
 

                 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟 𝑚2 ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑚2 (6) 

 
300 ∗ 1 401,6 = 420 480 𝑘𝑟  

 
Återbetalningstiden beräknas då vara enligt pay-off-metoden ekvation (4): 
 

420 480

21 830
= 19,26 å𝑟 

 
Denna åtgärd får en återbetalningstid på 19,3 år vilket anses vara en bra 
investering, då livslängden för denna är mycket lång och service och underhåll 
är närapå obefintligt. 
 

• Byte av fönster. 
Nuvarande 2-glas. Förbättring 3-glas lågemissions glas. Fönsterbyte kan dock bli 
dyrt. En beräkning har utförts för hur mycket ett det kan komma att kosta. 
Uppvärmningskostnaden är ca 0,5 kr/kWh. 
Investeringskostnaden för fönsterbyte är mycket svårt att beräkna eftersom 
det varierar mycket från hus till hus hur enkelt ett fönsterbyte är att 
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genomföra. De värden vi har räknat efter är en installationskostnad på ca 1000 
kr/ fönster och ett inköpspris på 2000 kr/m2 fönsterarea [61]. Husen har 
sammanlagt 289 fönster fördelat på en fönsterarea på 728 m2. 
Investeringskostnaden blir då:  
 

(1 000 ∗ 289) + (2 000 ∗ 728) = 1 745 000 𝐾𝑟 
 

Pay-off-metoden har implementerats för lönsamheten av fönsterbyte på 
samtliga byggnader. Den årliga besparingen utifrån simulerade åtgärder är 
71 734 kWh/år, se tabell 19, vilket motsvarar en årlig besparing på 35 867 kr 
vid en uppvärmningskostnad på 0,5 kr/kWh. Pay-off tiden beräknas genom 
ekvation (4): 
 
 

𝑃𝑎𝑦 𝑜𝑓𝑓 𝑡𝑖𝑑 =
1 745 000

35 867
= 48,65 å𝑟 

 

• Isolering vägg. 
Enligt BeBos rekommendation så måste väggarna för hus byggda på 1960 -talet 
tilläggsisoleras med minst 190 mm mineralull för att komma upp i dagens låga 
U-värde. Denna tilläggsisolering har simulerats och visar en energibesparing på 
60 582 kWh/år. Se tabell 19. Återbetalningstid på denna åtgärd är mycket svårt 
att beräkna eftersom det är svårt att hitta prisuppgifter på renovering av 
fasadskikt. Enligt studier visas det att det inte är lönsamt att renovera med 
avseende energieffektivisering då återbetalningstiden överstiger brukstiden 
[62] [63]. Nuvarande fasaden är av tegelkonstruktion och därmed blir det 
svårare att tilläggsisolera, om det skall renoveras måste fasaden återställas 
samt att problem som bärigheten kommer i fråga hos existerande 
konstruktionen [64]. 

 

5.3 Ventilation 
• Nya fläktmotorer för remdrivna fläktar. 

Det finns total 6 stycken frånluftfläktar i de hus vi har undersökt. Två av dessa 
är remdrivna och har en effekt på 0,75 samt 0,57 kW. Dessa sitter i hus E 
respektive hus C. Resterande fläktar är vanliga direktdrivna på 1,15 kW vardera. 
Förutsatt att dessa går konstant så kan de nuvarande fläktarnas årsförbrukning 
räknas ut enligt ekvation (7): 
 
 Å𝑟𝑠𝑓ö𝑟𝑏𝑟𝑢𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 = 𝑃 (𝑊𝑎𝑡𝑡) ∗ ℎ/å𝑟         [𝑘𝑊ℎ/å𝑟] (7) 

 
𝐹𝑙ä𝑘𝑡 1: 0,75 ∗ 8 760 = 6 570 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 
𝐹𝑙ä𝑘𝑡 2: 0,57 ∗ 8 760 = 4 993 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 

 
Om ett elpris motsvarande 1 kr per kWh räknas på syns det att årskostnaden 
för 0,75 kW fläkten blir 6 570 kr och 4 993 kr för 0,57 kW fläkten. 
 
De remdrivna fläktarna har en ungefärlig verkningsgrad på 78 % och de övriga 
fläktarna har en verkningsgrad på ungefär 83 %  [65]. Om verkningsgraden tas 
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med i beräkningarna för att beräkna faktiska effekten fläkten producerar enligt 
ekvation (8) så producerar de remdrivna fläktarna: 
 
 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝜂 ∗ 𝑃 (8) 

 
𝐹𝑙ä𝑘𝑡 1: 0,75 ∗ 0,78 = 0,585 𝑘𝑊 
𝐹𝑙ä𝑘𝑡 2: 0,57 ∗ 0,78 = 0,445 𝑘𝑊 

 
Skulle dessa bytas ut mot en modern EC-fläkt med verkningsgrad på 87 % och 
ha samma effekt ut på fläktbladen som innan då hamnar de nya motorernas 
effekt på: 

𝐹𝑙ä𝑘𝑡 1: 0,585 ∗ (1 − 0,87) + 0,585 =  0,66 kW  
𝐹𝑙ä𝑘𝑡 2: 0,445 ∗ (1 − 0,87) + 0,445 =  0,50 kW  

 
Förbrukningen för att driva den större fläkten skulle då bli 5 781 kWh per år och 
för den mindre skulle bli 4 380 kWh per år. Genom att byta ut båda dessa 
fläktar till nya EC-fläktar skulle det bli en sänkning av årsförbrukningen för de 
remdrivna fläktarna från sammanlagt 11 563 kWh/ år tidigare till 10 161 
kWh/år efter bytet. Besparingen blir 1 402 kWh per år.  

 
Om elpris antas till 1 kr per kWh sparas 1 402 kr per år genom att byta ut de 
båda remdrivna fläktarna. Enligt [65] kostar det minst 20 000 kr att köpa in en 
ny fläkt med EC drivning. Visserligen gäller detta för en 1,1 kW fläkt men själva 
motorn och dess storlek är inte den mest kostsamma delen i ett helt 
fläktaggregat. För att göra kalkylen mer rättvis antas kostnad för fläkt på 0,66 
kW samt 0,50 kW kosta ca 15 000 kr styck. Detta exklusive installationskostnad.  
 
Med en sammanlagd investeringskostnad på 30 000 kr för två helt nya fläktar 
blir återbetalningstiden 21,4 år exklusive installationskostnad. Med en så lång 
återbetalningstid är det tveksamt om investeringen kan anses vara lönsam. 
Detta beror såklart helt på inköpspriset. Till exempel om inköpspris för två EC-
motorer skulle ligga på 20 000 kr sammanlagt skulle återbetalningstiden istället 
bli 14,26 år, vilket är en mer tilltalande återbetalningstid. 

 
 
Tabell 22. Jämförelse mellan fläktmotorer. 

 Gamla 
fläktmotorer 

Nya 
fläktmotorer 

Effekt kW 1,32 1,16 

Förbrukning kWh/år 11 563 10 161 

Besparing kr/år - 1 402 

 
Det pengar kan sparas på i fallet remdrivna fläktar är installation av 
frekvensriktare och tryckstyrning. Därefter injustera varvtalen på fläkten så de 
precis täcker behoven för luftflödet. 

 

• Nya fläktaggregat. 
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Ett bra exempel på hur lyckat ett projekt att byta ut gamla fläktar från 1960 - 
talet till nya moderna tryckstyrda EC-fläktar är bostadsrättsföreningen Entitan i 
Solnas byte av fläktaggregat. De hade 10 stycken gamla remdrivna fläktar vilka 
byttes ut mot 10 stycken EC-fläktar med varvtalsreglering och tryckstyrning. 
Energibehovet minskade från 113 880 kWh/år till 15 700 kWh/år, vilket är en 
sänkning på ca 85 %, eller 98 000 kWh av energibehovet. Att energibehovet 
minskar så pass mycket i detta exempel är mycket tack vare att de nya fläktarna 
ventilerar ut mycket mindre varmluft från byggnaden. Detta är resultatet av en 
effektiv styrning av fläktarnas behov. Andra fördelar med dessa nya fläktar 
jämfört med de gamla är lägre bullernivå och lägre reparations- och 
underhållskostnader. Dock värt att tänka på är att en sänkning av 
energiförbrukningen så pass mycket är ett extremfall och kan ej förväntas i Kv. 
Bordsgossen. [66] 
 
Om samma fabrikat av fläktar används som i exemplet ovan för att byta ut de 
existerande fläktarna i Kvarteret Bordsgossen så blir sammanlagd 
inköpskostnad för 6 fläktar ca 110 000 kr [67]. Se bilaga 3. Om en uppskattning 
för installationskostanden görs på ca 5 000 kr per fläkt blir totala 
investeringskostnaden 140 000 kronor. De installerade fläktarna som sitter i 
dag drar 51 700 kWh/år vid konstant drift. Om en beräkning utförs på ett 
minskat energibehov på 85 % som fallet var för BRF. Entitan blir det nya 
effektbehovet: 

51 700 ∗ (1 − 0,85) = 7 750 𝑘𝑊ℎ/å𝑟 
 
Besparingen blir ca 44 000 kWh/år. Med ett elpris på 1 krona per kWh sparars 
alltså ca 44 000 kronor per år på denna investering och återbetalningstiden blir 
då: 
 

140 000

44 000
= 3, 18 å𝑟 

 
Med en återbetalningstid på 3,2 år kan anses vara en lönsam investering för 
Svedinger Fastigheter. 
 
Ännu en fördel med dessa fläktar är att det finns eftermonterbara 
luftåtervinningsaggregat att installera till dem. 
 
Att minska energibehovet med 85 % som fallet var för BRF Entitan måste dock 
ses som ett extremfall och inget som kan förväntas för Kv. Bordsgossen. För att 
göra ett mer realistisk räkneexempel med en minskning på 30 % istället blir ber 
rättvist:  
 

51 700 ∗ 0,3 = 15 510 𝑘𝑊ℎ/å𝑟   
 
I detta räkneexempel blir besparingen istället 15 510 kWh/år, vilket motsvarar 
15 510 kr vid en krona per kWh elpris. Återbetalningstiden blir då: 
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140 000 𝑘𝑟

15 510 𝑘𝑟
= 9,02å𝑟 

 
Återbetalningstiden blir 9,02 år om denna investering skulle sänka 
energibehovet med 30 %. Även detta kan anses vara en lönsam investering. 

 

• Frånluftvärmepump. 
Det är mycket svårt att räkna på återbetalningstid hos en frånluftvärmepump 
då installationskostnaderna varierar mycket från hus till hus. Enligt 
litteraturstudie kan så mycket som 60-70 % av energin i frånluften återvinnas 
[37]. En sammanställning av 31 förstudier utförd av BeBo kommer fram till att 
en besparing på ca 37 kWh/m2 kan uppnås vid installation av värmepump i 
flerbostadshus [56]. Enligt utförd simulering så kan så mycket som 72,5 %, 
motsvarande 790 827 kWh/år sparas för Kvarteret Bordsgossen vid optimala 
förhållanden. Se tabell 19. Att spara så mycket som 72,5 % som i utförd 
simulering kan däremot bli svårt i verkligheten. Mer troligt är att det kan sparas 
ca 37 kWh/m2 som i de samställda studierna av BeBo och sänka 
energiförbrukningen till 119 kWh/m2 från tidigare 156 kWh/m2. Detta 
motsvarar en besparing på 23,7 % för kv. Bordsgossen och kan anses vara en 
rimligare siffra. 
 

• Kombinerat paket nya fläktar samt frånluftåtervinning. 
Detta paket är ett som kommer spara mycket energi, men är samtidigt dyrt. Att 
direkt installera paketlösningar blir billigare än att installera separata vid olika 
tidpunkter. Denna lösning lämpar sig bäst om det först installeras nya 
fläktaggregat med tryckstyrning som frånluftåtervinning kan eftermonteras på. 
Därefter mäter hur mycket energi som sparas genom endast nya fläktaggregat 
och använder dessa värden för att beräkna lönsamheten hos en 
frånluftvärmepump. 
 

• Justerade flöden. 
Enligt våra mätningar ligger luftflödet till alla byggnader på ca 1 l/s m2. Detta 
verkar vara ganska höga värden så en injustering av luftflödet kan vara på plats. 
Installation av tryckstyrning i samband med injustering av flödet är en bra 
energieffektiviseringsåtgärd att vidta. 
 
I dagsläget stryps luften i justerbara don vid våtrum och kök. Om det istället 
installeras fasta don som ej är reglerbara av de boende, samt varvtalsreglerar 
fläktarna med hjälp av tryckstyrning, utetemperaturgivare och 
frekvensomvandlare kan det sparas ca 25 % av fläktens energi [68]. 
Tryckstyrningen bibehåller konstant flöde i luftkanalen oavsett hur många spjäll 
i huset (till exempel i spiskåpor) som öppnas. Detta gör att fläkten automatiskt 
varvtalsregleras efter behov, och det blir även en viss automatisk nattsänkning 
när färre spjäll är öppna än under dagtid. 
 
I och med detta sparas energi genom att fläkten drar mindre ström samt att 
fläktsystemet blåser ut en mindre mängd varmluft ut huset än tidigare. Därför 
är detta en lönsam investering för fastighetsägaren. 
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• Hur återanvända energin? (Tappvarmvatten/värmesystem?) 
Fördelen med att värma tappvarmvattnet med frånluftvärme är att 
frånluftvärmepumpen då kan användas året om. En nackdel är att 
varmvattenanvändningen i huset ej är konstant över dygnet, utan fluktuerar 
med mest användning på morgonen och eftermiddagen. Om tryckstyrning 
installera skulle dock även frånluftflödet styras efter behov och största 
användningen av även denna skulle bli ungefär vid samma tid som vid 
varmvattnets effekttoppar. Ackumulatortank kan användas för att lagra 
varmvatten när behovet understiger produktionen. 
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5.4 Tappvatten 
• Nuvarande energiförbrukning. 

Enligt energideklaration utförd år 2011 uppgick energiförbrukning för 
varmvattenberedning till 126 742 år 2010. 
 

• Justerade flöden. 
Från samtal med boende har information om mycket höga vattenflöden i dusch 
och kran tillhandahållits. Installation av snålspolande munstycken skulle kunna 
spara på både vattenförbrukning och även spara in på uppvärmning av  
varmvatten. 
 

5.5 Uppvärmning 
• Sänkt innetemperatur 

Simulering har utförts för en temperatursänkning från 21°C till 20°C i 
byggnaderna. Enligt simuleringen kan så mycket som 85 160 kWh/år sparas 
vilket motsvarar en besparing på ca 42 580 kr vid en uppvärmningskostnad på 
ca 0,5 kr/kWh. Se tabell 19. Investeringskostnad för detta är i princip obefintlig.  
 
En temperatursänkning kan dock försämra inneklimatet för de boende, och att 
eventuell frånluftvärmepump då blir mindre effektiv när frånluften får en lägre 
temperatur. 

 

• Injustering av värmesystemet 
Att injustera värmesystemet är en relativt billig åtgärd för att spara energi. 
Detta skulle vara lönsamt även om inga andra åtgärder utfördes. Om andra 
energibesparingsåtgärder utförs så måste dock värmesystemet injusteras 
oavsett eftersom byggnadens klimatskal och energiförbrukning förändras. 
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6 Diskussion och slutsats 
 

6.1 Fläktar och frånluftåtervinning 
Det absolut billigaste alternativet är att att installera frekvensomvandlare och 
varvtalsreglera de redan existerade fläktarna med hjälp av tryckstyrning. Detta är dock 
inte den lösning som lönar sig bäst i längden. 
 
Ett bra alternativ är att installera helt nya fläktaggregat med inbyggd tryckstyrning som 
är förberedd för eftermontering av FVP-system. Detta möjliggör att det först kan 
installeras nya tryckstyrda fläktar och ha dessa igång en period för att se exakt hur 
mycket energi som kan sparas. Därefter kan en ny utvärdering göras om FVP-system är 
lönsamt. Om FVP-system visas vara lönsamt i efterhand blir det enkelt att installera på 
grund av att fläktaggregaten redan är förberedda för eftermontering av en FVP-modul. 
 
Ett minskat energibehov på 85 % som fallet var för BRF Entitan måste ses som ett 
extremfall och ej något som kan förväntas vid byte av fläktaggregat. Men som i 
räkneexemplet vid 30 % minskat energibehov blev återbetalningstiden ändå så låg som 
9,02 år. Detta visar att en installation av nya tryckstyrda fläktaggregat är en lönsam 
investering som starkt rekommenderas.  
 
Det beräknade exempel gäller bara den besparing av el man kommer göra vid ett 
fläktbyte. Med installation av tryckstyrning så kommer fläktarna gå färre timmar än 
idag, och detta medför att en mindre mängd varm luft kommer ventileras ut. Att en 
mindre mängd varm luft ventileras ut får även den ses som en energibesparing, men 
några beräkningar för detta har ej gjorts efter som det är oklart hur många färre 
timmar fläktarna kommer vara i drift. 
 

6.2 Klimatskal 
• Tak 

Att tilläggsisolera taket är en åtgärd som vi rekommenderar att göra. Den är 
relativt billig åtgärd som har kort återbetalningstid på grund av takets dåliga 
isolering i nuläget. För att spara mest energi skulle isoleringen behöva ligga 
under det nuvarande vindsgolvet. Golvet och förråden skulle behöva höjas för 
att få plats med ny isolering och detta kan bli kostsamt.  
 
Ett billigare alternativ är att tilläggsisolera direkt under taket. Mer isolering 
behövs då men det skulle bli en enklare och billigare installation. Vinden måste 
i sådana fall vara väl ventilerad för att fukt inte ska bildas. 
Installationskostnaderna blir svåra att beräkna men eftersom 
materialkostnaden är billig och det är en relativt enkel installation uppskattar vi 
att det inte blir så dyrt. 
 
Enligt vår beräkning i kapitel 5.2 kom vi fram till en återbetalningstid på strax 
under 20 år. Detta kan låta mycket, men med tanke på att åtgärden är praktiskt 
taget underhållsfri och har mycket lång livslängd anses detta vara en bra 
investering. 
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• Vägg 
Att tilläggsisolera väggarna är däremot en alltför kostsam investering i 
förhållande till besparingen så att renovera denna i avseende på 
energieffektivisering är ej lönsamt. 
 

• Fönster 
Resultaten visar att det inte är lönsamt att byta ut fönstren på de nuvarande 
byggnaderna på grund av att återbetalningstiden är högre än brukstiden.  
Tidigare forsknings visar att om återbetalningstiden är högre än brukstiden är 
det inte ekonomiskt lönsamt. Dock skulle en fönsterrenovering möjligtvis kunna 
vara en bra åtgärd. En fönsterrenovering kan vara mindre kostsam då enskilda 
komponenter kan bytas ut. Det är främst den dyra investeringskostnaden som 
talar mot ett fönsterbyte, då energibesparingen i verkligheten blir relativt hög. 
Figur 27 och tabell 19 visar att byte av fönster sparar mer energi än till exempel 
tilläggsisolering av tak och vägg. Trots att pay-off-metoden säger att det inte är 
lönsamt kan det ändå vara en bra åtgärd då livslängden kan i verkligheten 
variera i hög grad och brukstiden 40 år kan överskridas. Ytterligare en faktor 
som talar för ett fönsterbyte är att inneklimatet kan förbättras för de boende. 
Detta på grund av nya fönster med låg solinstrålning medför ett lägre kylbehov 
under sommaren samt att under vintern kan de boende uppleva mindre kallras 
från nya fönster. 
 

6.3 Uppvärmning 
Att sänka innetemperaturen är en åtgärd som alltid lönar sig för fastighetsägaren. 
Nackdelen är att inomhusklimatet för de boende försämras mer och mer för varje 
sänkt grad. Om nuvarande temperatur ligger på ca 21° C kan en sänkning på en grad 
vara genomförbar, men är temperaturen redan kring 19-20° C är en 
temperatursänkning ej att rekommendera. En injustering av värmesystemet är även 
detta lönsamt i de allra flesta fall. Skulle någon av de föreslagna 
energieffektiviseringsåtgärderna vidtas så är en injustering av värmesystemet ändå 
nödvändigt.  
 

6.4 IDA ICE modellering 
Vår IDA ICE modell ses som ett verktyg för att ge bra överblick över byggnaderna men 
som ej överensstämmer med verkliga värden. Programmet är alltför komplicerat för 
att under några få veckor få den kunskap som krävs för att göra helt verklighetstrogna 
modeller. Med detta åsido har IDA ICE varit till stor hjälp för oss under detta exjobb. 
Det har varit relativt enkelt att utifrån de erhållna byggnadsritningar vi haft bygga upp 
en modell som ger en bra överblick över byggnadernas storlek, uppbyggnad och 
värmebehov.  
 
Figur 27 visar hur mycket energi de enskilda åtgärderna sparar. En bra åtgärd som är 
enkel och ekonomiskt lönsamt att utföra på Kv. Bordsgossen är takisolering. 
Värmeåtervinningen har störst potential att spara energi på men det är bra att ha i 
åtanke att programmet IDA ICE 4.7 inte tar hänsyn till om nuvarande frånluftsfläktar 
byttes ut till nya med frekvensomvandlare, varvtalsreglerare och tryckstyrning. Nya 
fläktarna sänker värmeanvändningen vilket i sin tur leder till att värmeåtervinningen 
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minskar och därmed skulle energibesparing bli eventuellt lägre än redovisat i figur 27 
och 28. 
 

 
Eftersom det sällan görs endast en energieffektiviseringsåtgärd i taget har vi utfört 
simuleringar för några olika energibesparingspaket. Där har två eller fyra 
energibesparingsåtgärder valts ut och dessa har simulerats tillsammans för att se hur 
mycket energi som då sparas och hur de samspelar med varandra. Eftersom 
värmeåtervinning sparar så mycket energi är den med på alla åtgärdspaket. En 
intressant sak att notera i figur 27 är att värmeåtervinning + nya fönster är en bättre 
åtgärd än värmeåtervinning + en grad sänkning även fast en grads sänkning sparar mer 
än fönsterbyte som enskild åtgärd. Detta bekräftar att vid en lägre inomhustemperatur 
kan mindre energi återvinnas ur frånluften. 
 

6.5 Felkällor 
En av de större felkällorna i vår studie kan komma från simuleringsmodellerna på 
grund av dess enkelhet. För att motverka detta skulle det behövas mycket mer 
detaljerade simuleringsmodeller uppritade av någon med stor erfarenhet av 
programmet. Då skulle simuleringen mer motsvara verkligheten och säkerheten i 
denna bli större. Inför luftflödesmätningar kan viss felmarginal finnas på instrument. 
Detta skulle kunna motverkas genom en nyligen utförd kalibrering av dessa. Flera 
mätningar på varje luftkanal utfördes för att på så vis minska mätosäkerheten så 
mycket som möjligt. 
 
Parametrar som frånluftstemperatur, inomhustemperatur, luftotätheter och 
köldbryggor har antagits utifrån schablonvärden för simulering i IDA ICE 4.7. 
Klimatfilen, se tabell 8, ses också som en felkälla då klimat från Söderhamn har använts 
för Gävle. 
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Bilaga 2: Energideklaration 
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Bilaga 3: Exempel på fläkt för installation 
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