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Sammanfattning 

Energieffektivisering inom bostäder är viktigt för att nå bestämda mål inom den 

Europeiska unionen, däremot kommer inte en bostadsägare att investera i energief-

fektiva åtgärder om de inte är lönsamma. Detta arbete kommer att undersöka ener-

gibesparingen och lönsamheten av att införa olika förbättringsåtgärder på ett lättbe-

tonghus i Söderhamn vilket är studieobjektet i arbetet. Syftet är att undersöka bygg-

nadens energibalans och hur olika åtgärder påverkar energianvändningen, upplevel-

sen av inomhusklimatet och driftkostnaden. 

Studieobjektet genomgick en energikartläggning för att sedan undersöka olika för-

bättringsåtgärder. Kartläggningen var utförd med simuleringsverktyget IDA Indoor 

Climate and Energy för att konstruera en referensmodell som inkluderade alla in-

samlade data från studieobjektet. Tidigare forskningsstudier inom området användes 

som vägledning till val av förbättringsåtgärder på studieobjektet. Energiförändring 

utav åtgärderna användes sedan i en kostnadskalkyl som var utförd med annuitets-

metoden för att åstadkomma den årliga kostnadsbesparingen vid installation för var 

och en av åtgärderna. Koldioxidhalten mättes i början av projektet för att undersöka 

luftkvalitén i byggnaden och om den behöver åtgärdas. 

Studieobjektets primärenergital blev 148 kWh/(m2·år) vilket var 43 % högre än Bo-

verkets byggreglers energikrav för småhus. Byggnadens värmebehov var 

18 209 kWh/år och kunde minskas med 42,7 % vid installation av ett åtgärdspaket 

och då var primärenergitalet 109 kWh/(m2·år). De tre mest energieffektiva åtgär-

der var att tilläggsisolera ytterväggar, isolera taket och minskning av inomhustempe-

raturen. Den mest kostnadseffektiva av enskilda åtgärder var att isolera taket ifall 

övervåningsutrymmet utnyttjades och att isolera källaren var den minst lönsamma av 

besparingsåtgärderna. Ventilationsproblemet i byggnaden kunde åtgärdas med in-

stallation av ett FTX-system som använder luftflödet 0,35 l/(s·m2) och 0,1 l/(s·m2) 

när inga personer är i byggnaden. Att komplettera uppvärmningen med en värme-

pump var en lönsam investering men ökade primärenergianvändningen och gör 

byggnadens energisystem mer komplext. Det rekommenderas att isolera klart taket 

ifall boende har intresse av att utnyttja övervåningsutrymmet. 

Nyckelord: Energikartläggning, IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE, energi-

besparing, energieffektivisering, kostnadseffektiv, småhus. 
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Abstract 

Energy efficiency in dwellings is crucial in reaching goals set within the European 

Union, but homeowners won’t invest in energy-efficient measures unless it is cost-

effective. This study is going to investigate the energy savings and cost-effectiveness 

of different renovating measurements for a light-concreate house in Söderhamn. The 

aim is to investigate the building’s energy balance and how renovating measure-

ments affect the energy use, the indoor climate and the operating cost.  

An energy audit was performed on the building for the purpose of investigating the 

various measurements. The audit was achieved with IDA Indoor Climate and Energy 

simulation tool, which was used to construct a reference model that included data 

from the studied building. Previous research in the field were used for selecting the 

renovating measurements used in this study. The results of the simulations were 

then used to carry out a cost analysis with the equivalent annual cost method to eval-

uate the annual cost saving for each measurement. The carbon dioxide level was 

measured in the beginning of the project to investigate the indoor air quality in the 

building and if it needed to be addressed. 

The primary energy use of the building was 148 kWh/(m2·year), which was 43 % 

more than Building regulations energy requirements for single-family households. 

The heat demand was 18 209 kWh/year and could be reduced by 42,7 % when in-

stalling a created renovation package and resulting in the primary energy use of 

109 kWh/(m2·year).  The three most energy efficient measures were adding extra 

insulation on external walls, insulating the roof and decreasing the indoor tempera-

ture level. The most cost-effective measure was to insulate the roof if the upstairs 

area were heated and insulate the basement walls was the least cost-effective of the 

energy efficient measures. The ventilation problem was fixed with installation of an 

FTX system that switched to an air flow of 0,35 l/(s·m2) to 0,1 l/(s·m2) during un-

occupancy. Complementing the heat demand with a heat pump was a cost-effective 

measure but did increase the primary energy use. It is recommended to finish isolat-

ing the roof if the family is interested in using the unoccupied space. 

Keywords: Energy audit, IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE, energy savings, 

energy efficiency measures, cost-effective, single-family. 
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Enhetsbetckningar 

Symbol Beskrivning Enhet 

E Energi [Wh] 

P Effekt [W] 

t Tid [s] 

U Värmegenomgångskoefficient [W⋅m-2K-1] 

R Värmemotstånd [m2K⋅W-1] 

d Tjocklek [m] 

λ Värmekonduktivitet [W⋅m-1K-1] 

Q Värmeförlustfaktor [W·K-1] 

A Area [m2] 

Ψ Värmeledningsförmåga [W⋅m-1K-1] 

l Längd [m] 

χ Värmegångstal [W·K-1] 

p Tryck [Pa] 

H Höjd [m] 

g Tyngdacceleration [m·s-2] 

ρ Densitet [kg·m-3] 

cp Värmekapacitet [J·kg-1K-1] 

q Luftflöde [m3s-1] 

T Temperatur [°C] 

η Verkningsgrad [-] 

Gt Gradtimmar [°Ch] 

EPpet Primärenergital [kWh·m-2år-1] 

e Energianvändning [kWh·år-1] 

Fgeo Geografisk justeringsfaktor [-] 

PE Primärenergifaktor [-] 

V Volym [m3] 

af Annuitetsfaktor [-] 

r Kalkylränta [-] 

n Livslängd [år] 

A Årskostnad [kr] 

B Kostnadsbesparing [kr·år-1] 

K Investeringskostnad [kr] 
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

Framgångar i det globala samhället har lett till ett ökat behov av energi och el. Nya 

upptäckter och utvecklingar har gjort Sverige till ett bekvämt land med bekväma bo-

städer dock så har det uppstått globala utmaningar som har gett oss ansvar att för-

bättra de befintliga energisystemen. Förbättringsåtgärder av bostäder är en lösning 

på problemet men det är viktigt att energieffektivisering inte går på bekostnaden av 

bekvämlighet på kort- och långsikt.  

Bostads- och servicesektorn står för 40 % av Sveriges energianvändning under 2015 

vilket motsvarade 143 TWh. Bostäder och lokaler använde 90 % av den tillförda 

energin inom sektorn [1]. 

Under 2016 använde småhus cirka 40 % av den energi som var tillsatt för bostäder 

och lokaler där flerbostadshus använde 33 %. Fjärrvärme använde 46,3 TWh vilket 

motsvarade 57 % av energianvändning, vilket gjorde att fjärrvärme var det vanlig-

aste uppvärmningssystemet för bostäder. Småhus stod för endast för 12 % av fjärr-

värmeanvändningen [2]. 

Sveriges riksdag beslutade 1965 att införa miljonprogrammet. Syftet var att bygga en 

miljon nya bostäder tills året 1975. Bostäderna var byggda enligt en standard för att 

arbetet skulle vara tidseffektivt [3]. Flerbostadshus blev snabbt kritiserade vilket re-

sulterade i att fler småhus blev byggda. Många av bostäderna är idag mer än 50 år 

gamla och byggnadsdelarna börjar närma sig deras livslängd vilket ger möjlighet och 

behov att upprusta dessa bostäder [4]. 

Stor andel av bostäder är utsatta för någon typ av skada. Ungefär 70 % av småhus var 

skadade under 2009 i någon utsträckning. Åtgärdskostnaden för småhusen estimera-

des till 186 miljarder kronor. Dessa byggnadsskador bör åtgärdas inom en snar fram-

tid [5]. Skadorna ger möjlighet att energieffektivisera samtliga bostäder vilket kan 

hjälpa bostadsägare att minska driftkostnader och förbättra levnadsförhållandet i de-

ras hem. 

Utöver upprustning av befintliga bostäder ökar behovet av nybyggda bostäder. Det 

förväntade behovet bedömds till 66 900 nya bostäder per år till 2025 för att mot-

svara Sveriges folkökning [6]. 

Klimatmål är framtagna till 2030 för Europa att öka energieffektivisering med 

32,5 % och öka andelen förnyelsebar energi till 32 % samt minska växthusgasutsläpp 

med 40 % från 1990 [7]. Sveriges energianvändning ska vara 50 % effektivare 2030 

jämfört med 2005 och Sveriges energiflotta ska vara helt förnyelsebar 2040 [8]. 
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Dessa klimatmål har som ultimat syfte att den globala temperaturökningen inte ska 

överskrida 2 °C [9]. Bostadssektorn har stora potential för energieffektivisering. 

1.2 Litteraturstudie 

De artiklar som var använda för denna litteraturstudie berörde ämnesområdet: 

svenska bostäders energianvändning samt förbättringsåtgärders effekt under olika 

omständigheter. Läsaren bör tänka på att inom detta ämnesområde har studieobjek-

tet och metodiken en stor betydelse för det resultat en studie åstadkommer. I detta 

examensarbete var bostadsägares perspektiv det mest intressanta vilket litteraturstu-

dien försökte att reflektera. 

Använda sökord: energy efficiency measures, cost-effective, single-family, ventila-

tion system, indoor air quality, energy renovation, energy use 

1.2.1 Krav och rekommendationer för bostadshus 

För att uppmuntra till att minska energianvändningen i bostadshus har energikrav 

tillkommit. Ekström och Blomsterberg [10] utförde en studie för att undersöka pas-

sivhuskravets möjliga energibesparing på fyra olika småbostadshus. Småbostadshusen 

var energikartlagda med simuleringsverktyget IDA Indoor Climate and Energy (ICE) 

och de byggnadsdata som husen blev kontrollerade efter var tagna från redan byggda 

passivhus i Sverige. Av de fyra småbostadshus i undersökningen var det två som upp-

nådde passivhuskravet men åtgärderna resulterade i en minskad energianvändning på 

65–75 % för alla hus. Åtgärderna kan utökas, exempelvis med bättre U-värde på 

skikt, för att uppnå passivhuskravet. Däremot är det alternativet inte lönsamt för bo-

stadsägaren. Slutsatsen från denna studie är att energibesparingen reflekteras av de 

åtgärder som var tagna för att åstadkomma passivhuskravet. Ekström och Blomster-

berg diskuterar att småbostadshus utformning och ytterväggsskikt är avgörande för 

att uppnå passivhuskravet. Om bostadsägaren önskar att genomföra ytterligare ener-

giåtgärder på byggnaden föreslår Ekström och Blomsterberg att investera i solfång-

are eller andra åtgärder för att minska energianvändning av varmvattensystemet.  

En förbättringsåtgärd bör vara kostnadseffektiv och ha en kort återbetalningstid för 

att vara lönsam för en bostadsägare. Utav denna anledning utförde Ek-

ström et al. [11] en uppföljningsstudie på den tidigare studien [10]. Studieobjekten 

var två olika småbostadshus (RH1 och RH2) som blev simulerade med IDA ICE för 

att reflektera tre olika åtgärderspaket. Det första paketet var studieobjekten utan 

förbättringsåtgärder (1), det andra paketet var kontrollerat efter Boverkets och 

byggreglers (BBR) rekommendationer (2) och det tredje paketet var kontrollerat ef-

ter passivhusstandarder (3). Paketen var också krossrefererade med olika uppvärm-
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ningssystem. Slutligen utfördes en livscykelkostnadsanalys (LCCA) på simuleringsre-

sultaten för åtgärdspaketen och enskilda åtgärder med hänsyn till olika uppvärm-

ningssystem.  

RH1 åstadkom passivhuskravet med passivhuspaket (3) men inte RH2. När småbo-

stadshusen använde fjärrvärme eller pelletspanna för uppvärmning istället för det ur-

sprungliga värmesystemet blev passivhuskravet nådda för RH1 men inte RH2. Pas-

sivhuskravet blev uppfyllt för RH2 när uppvärmningssystemet var kompletterat med 

solfångare vilket inte var en åtgärd att föredra för byggnader med fjärrvärme ef-

tersom fjärrvärmepriset sjunker under sommaren när solfångaren är som mest effek-

tiv. De mest kostnadseffektiva uppvärmningssystemen för småbostadshusen var 

bergvärmepump, luftvärmepump och pelletspanna. Noterbart var att pelletspannan 

köpte in mer energi än fjärrvärmesystemet men årskostnaden blev fortfarande 

mindre på grund av prisskillnaden mellan systemen. När RH2 använde fjärrvärme 

för uppvärmning var paketet för passivhus (3) den mest kostnadseffektiva åtgärden. 

Fönsterbyte var den minst kostnadseffektiva åtgärden i de flesta situationerna. Pas-

sivhuspaketet minskade energianvändning med 65–90 % beroende på vilket upp-

värmningssystem som småbostadshusen använde. Det mest konstadseffektiva upp-

värmningssystemet var bergvärmepump men vid kombination av flera olika åtgärder 

blev installation av en luftvärmepump mer effektiv. Ekström et al. kommer fram till 

att den ursprungliga uppvärmning i ett småbostadshus har stor betydelse för vilken 

åtgärd som är mest kostnadseffektiva för bostadsägaren [11]. 

Idag är ungefär 35 % av alla bostadshus inom EU äldre än 50 år vilket har lett till ett 

ökat behov av förförbättringsåtgärder för bostäder. Kostnadseffektiva renoveringsåt-

gärder blev undersökta av Dodoo et al. [12] i ett flerbostadshus från 1972 med hjälp 

av nuvärdesmetoden (NPV) och energimodellering. En åtgärd var kostnadseffektiv 

om besparingen är densamma (eller större än) som investeringskostnaden. Åtgärder 

som blev undersökta var: tilläggsisolering för källarväggar och ytterväggar, fönster-

byte, inglasad balkong, ventilationssystem med värmeväxlare (FTX-system), låge-

nergilampor och effektivare varmvattensystem komponenter (kranar och mun-

stycken). Åtgärderna var beräknade utifrån tre olika ekonomiska scenarion med 

olika energipriser och räntor. Resultatet visade att resurseffektiva komponenter för 

varmvattensystemet var den mest lönsamma, kostnadsmässigt och energimässigt, 

utav åtgärderna under alla scenarion. Av åtgärder för klimatskalet var källarisolering 

mest lönsam följt av fönsterbyte. Tilläggsisolering för ytterväggar och inglasad bal-

kong ansågs vara icke-lönsamma under alla scenarion. Installation av värmeväxlare 

kan vara lönsam under korrekta omständigheter, främst beroende av bostadshusets 

livslängd och tilluftflöde. 

Byggnadsenergisimuleringsverktyg (BES) som till exempel IDA ICE är viktiga för att 

utreda det förväntade energibehovet i ett bostadshus. I en fallstudie av La 
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Fleur et al. [13] blev validiteten på IDA ICE utvärderad. Metoden som studien an-

vände var att jämföra resultatet från införda renoveringsåtgärder med fältmätningar 

och simuleringar. Byggnadsmodellens frånluftssystem (F-system) var utbytt mot ett 

FTX-system och flerbostadshuset använde fjärrvärme för uppvärmning. Åtgärder 

som blev undersökta var: tilläggsisolering av ytterväggar, tak och golv; byte av föns-

ter och dörrar. Resultatet visade att IDA ICE kan med noggrannhet förutsäga det in-

omhusklimat och det energibehov som kommer att inträffa i ett bostadshus. Fig. 1 

visar skillnaden i värmebehov i MWh under ett år från fältmätningar och simule-

ringar för både före (a) och efter (b) att åtgärderna hade implanterats. Skillnaden för 

värmebehov mellan fältmätningar och simuleringar blev 5,6 % vilket gav IDA ICE 

en hög validitet för denna studie. Åtgärderna resulterade i en energibesparing med 

43,6 MWh vilket motsvarade en minskning av 44 %. 

 

Fig. 1. Värmebehovet i MWh från både fältmätningar och simuleringar för varje månad i ett års tid. 
Vänstra diagrammet (a) är före installation av åtgärder och det högra diagrammet (b) är efter 
installation av åtgärder. [13]  

Valet av en individs beteende har stor betydelse på simuleringsresultatet. Till exem-

pel varierade temperaturen under kvällar vilket troligen uppstod från användning av 

husutrustning. Energiminskningen från FTX-systemet var mindre för fältmätningar 

än för simuleringar i en större utsträckning än som var förväntat. Detta tyder på att 

en noggrann granskning av ventilationssystemet krävs innan en simulering utförs. 

Fönsterbyte tenderar att resultera i att energibehovet minskar på vintern till följd av 

mer energi från strålning. Dock ger detta en bieffekt av en högre inomhustempera-

tur under sommaren [13]. De valda systemgränserna är alltså avgörande när en ener-

giutredning på ett studieobjekt kommer att utföras med ett simuleringsverktyg. 

1.2.2 Uppvärmningssystem och primärenergianvändning i bostadshus 

Dodoo och Gustavsson [14] jämförde den totala energiförbrukningen för ett flerbo-

stadshus som var kontrollerat efter BBR:s energikrav och passivhuskravet. De ut-

förde en livscykelanalys på huset som var byggt 1990 och som därefter var krossrefe-

rerat med olika uppvärmningssystem, specifikt fjärrvärme och bergvärmepump. För 

att kraven skulle bli uppnådda använde modellerna olika ventilationssystem. Passiv-

husmodellerna använde ett balanserat FTX-system och BBR modellerna använde F-
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system. Resultatet visade att den årliga energianvändningen för flerbostadshuset med 

fjärrvärme är lägre än de med bergvärmepump för både BBR- och- passivhusmo-

dellerna. Modellerna som använde bergvärmepump förbrukade 15 % mer primär-

energi under livslängden än modellerna med fjärrvärme och Fig. 2 visar energiför-

delning i alla stadier för bostaden. Från Fig. 2 råder det ingen tvekan om att kraven 

har en stark korrelation till den primärenergi som är använd till uppvärmning. I hel-

het framkommer det att primärenergianvändning från konstruktionen av ett flerbo-

stadshus är liten jämfört med primärenergi för husets drift. Val av uppvärmningssy-

stem kommer att bli viktigare att överväga ifall energieffektivisering av byggnader 

fortsätter att förbättras.  

 

Fig. 2. Primärenergianvändning för studieobjektets energisystem som uppnår passivshusstandard under 
50 års livslängd. [14]  

Gustavsson och Joelsson [15] redogör att småbostadshus använder mindre primär-

energi med fjärrvärme än med andra uppvärmningssystem vilket kompletterar resul-

tatet från studie [14] till småbostadshus. Primärenergi är i allmänhet mer intressant 

för planering och/eller konstruktion av för framtida byggnader än det är för bo-

stadsägare. Primärenergi är en viktig faktor i situationer där miljöpåverkan har stor 

betydelse och dagens energikrav från BBR tar också hänsyn till primärenergi. 

Bostadsägare som använder fjärrvärme i hemmet kommer att påverka den produkt-

ionskällan (t.ex. kraftverk) som ett fjärrvärmenät och elnät använder. Tru-

ong et al. [16] analyserade påverkningar och effektiviteten av nio förbättringsåtgär-

der i ett flerbostadshus från 1972. Åtgärderna blev sedan krossrefererade efter tre 

olika utformningar på marginalelen och tre olika fjärrvärmeanläggningar för att un-

dersöka skillnaden i primärenergianvändning. Åtgärderna som undersöktes var: 

• effektivare tappvarmvattensystem  
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• isolering av tak, källarväggar och ytterväggar  

• värmeväxlare  

• effektivare utrustning  

• bättre ventilationskomponenter  

• förbättrad lufttäthet  

• byte av fönster och dörrar  

De tre fjärrvärmeanläggningar var lokaliserade på olika orter och varierade avsevärt i 

värmebehov. Marginalelen använde olika bränslekällor vid det förbrukningsbehovet. 

Resultatet visade att åtgärderna sparade totalt 136 MWh värme och 30,2 MWh el 

vilket motsvarade 54 respektive 52 % energibesparing. Fig. 3. visar värmebehovet 

och hur effektiva åtgärderna var under ett år. Förbättrade fläktar, pumpar och kana-

ler minskar enbart elanvändningen och inte värmebehovet. De två mest effektiva av 

åtgärderna var byte av fönster och dörrar vilket minskade värmebehovet med 

51 MWh och värmeväxlare som minskade värmebehovet med 36,8 MWh. Effekti-

vare utrustning (belysning och apparater) minskade elanvändningen mest med 28,4 

MWh el däremot ökade åtgärden värmebehovet med 22,3 MWh. 

 

Fig. 3. Varaktighetskurva för värmebehov och varje åtgärds värmeeffektbesparing i kW för alla årets 
dagar i flerbostadshuset [16]. Kurvan illustrerar hur olika åtgärder påverkar det totala värmebehovet. 

När flerbostadshuset var uppkopplat till den minsta fjärrvärmeanläggningen blev be-

sparingen av primärenergi betydligt större än när den största anläggningen användes. 

Detta var orsakat av att den mindre fjärrvärmeanläggningen använde ett värmeverk 

och den större anläggningen använde ett kraftvärmeverk som resulterar i att kraft-

värmeverket måste producera el indirekt för att möta värmebehovet vilket givetvis 

ökar byggnadens primärenergianvändning. Åtgärder för att minska elanvändning kan 



 

7 

balansera ut detta fenomen. Primärenergibesparing var ungefär lika stora för alla an-

läggningarna när en billig marginalel var använd. Dock var besparing av primär-

energi mindre när den billiga marginalelen användes jämfört med att den dyra mar-

ginalelen användes [16]. Ur ett systemperspektiv kommer inte primärenergianvänd-

ningen över fjärrvärmeanläggningarna att direkt påverka bostadsägare. Energi- och 

elpriser kan däremot bli påverkade utav detta koncept med hänsyn till dagens glo-

bala mål inom energi- och miljöområdet.  

1.2.3 Ventilationsåtgärder i småbostadshus 

För boende är det viktigt att ha en bra luftkvalité inomhus och att ventilationssyste-

met har en låg driftkostnad. I en studie av Hesaraki et al. [17] där de utförde ett ex-

periment för att få fram det minsta luftflödet i ett F-system (CAV-system) för att 

åstadkomma en bra luftkvalité, mindre än 1000 ppm CO2, i ett småbostadshus. 

Byggnadsåret var 1950 där det bodde två och en halv personer. Resultatet blev att 

ett luftflöde av 0,20 l/(s·m2) håller sig strax under 1000 ppm under mätperioden 

vilket visas i Fig. 4. Följande luftflöde hade en uppvärmning på 

2762 (114 för fläkt) kWh värme per år vilket var en energibesparing med 43 % ifall 

huset använde BBR:s rekommenderade luftflöde på 0,35 l/(s·m2). Den uppvärmda 

luften kommer också att minska energianvändningen från uppvärmningssystemet i 

småbostadshuset dock kommer det uppstå värmeförluster av frånluften. 

 

Fig. 4. Diagram a) och b) visar CO2 i ppm respektive förväntad andel missnöjda (PPD) i % med 
hänsyn till antal människor, temperatur, fukthalt, PPD för luftomsättning och upplevd luftkvalité 
under en mätdag. [17] 

En ytterligare utformning på ventilationssystem är att använda ett VAV-system som 

är tidsreglerat utefter när bostadshuset är bemannat. Hesaraki och Holmberg [18] 

undersökte om det fanns möjlighet för energibesparing i ett VAV-system gentemot 

ett CAV-system utan bekostnad av luftkvalitén. Studieobjektet var ett småbostads-

hus med tre våningar och byggnaden blev simulerad med IDA ICE. Luftflödet var 

0,375 l/(s·m2) när huset var befolkat och BBR:s rekommenderade luftflöde på 

0,1 l/(s·m2) när huset var tomt. Studien visade att om ventilationsflödet startar två 
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timmar innan bostadsägaren kommer hem efter tio timmar av obeboddhet så kom-

mer luftkvalitén att vara bra. Detta resulterade i en total energiminskning på 26 % 

jämfört med när huset använde ett CAV-system med luftflödet 0,375 l/(s·m2).  

1.3 Problembeskrivning 

En energideklaration var utfärdad 2012 vilket fastställde att den specifika energian-

vändning var 166 kWh/(m2Atemp ·år) vilket var 28 % högre än BBR:s energikrav i 

under 2012. Nuvarande metod som används för energiprestanda i småhus är primär-

energital vilket tar hänsyn till primärenergifaktor och geografiskfaktor [19]. Via upp-

dragsförslag från Högskolan i Gävle var detta arbete utdelat för att undersöka vilka 

åtgärder som bostadsägaren kan genomföra för att minska energianvändningen, kost-

naden och förbättra levnadsförhållandet. 

1.4 Syfte 

Det huvudsakliga syftet med arbetet är att utföra en energikartläggning över byggna-

den för att avgöra hur olika förbättringsåtgärder förändrar byggnadens energisystem. 

Energikartläggningen kommer att ligga till grund för att fastställa den effekt enskilda 

åtgärder har ur ett energi- och kostnadsperspektiv. 

1.5 Frågeställningar 

Arbetet är förväntat att besvara följande frågeställningar: 

• Hur är energianvändning i byggnaden utefter Boverkets krav? 

• Vilka förbättringsåtgärder är mest lönsamma? 

• Vilka förbättringsåtgärder är rekommenderade? 

• Vad är besparingspotential av ett åtgärdspaket? 

1.6 Förfarande 

För att kunna konstruera en referensmodell av byggnaden så samlades data in via ob-

servationer, koldioxidmätning och information av bostadsägaren. Sedan valdes för-

bättringsåtgärder utifrån resultatet av litteraturstudien vilket blev simulerade med 

IDA ICE. Slutligen genomgick simuleringsresultatet en livscykelkostnadsanalys med 

hjälp av annuitetsmetoden. 
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2 Teori 

2.1 Värmebalans i byggnader 

Värmeeffektbalans i en byggnad motsvarar den effekt värme som en byggnad behö-

ver för att motverka effektförlusterna i byggnaden vilket kan beskrivas med formel 

(2) [20]. 

 E = P⋅t (1) 

 

 Pw = Pv + Pt + Pov - Ps - Pi (2) 

 

där E = energi 

 P = effekt 

 t = tid  

 Pw = värmesystemet 

 Pv = ventilation 

 Pt = transmission 

 Pov = oavsiktlig ventilation eller luftläckage 

 Ps = solinstrålning 

 Pi = internt genererad värme 

2.1.1 Transmissionsförluster 

Värmeförlustfaktorn (transmission) baseras på U-värden från byggnadsdelar vilket 

visas i (3).  

 Utot = 
1

Rtot

 (3) 

 

där Rtot = Rsi + R + Rse 

 R = d

λ
 värmekonduktivitet 

 d = materialets tjocklek 

 λ = materialets värmeledningsförmåga 

 Rsi = 0,13 

 Rse = 0,04 

Transmissionsförluster är värmeflödet genom byggnadens klimatskal inklusive köld-

bryggor. I (4) visas den specifika värmeförlustfaktorn vilket består av värmeförluster 

från varje byggnadsdel, linjeköldbryggor och punktformiga värmeförluster [20]. 
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 Q
t
 = ∑ Ui⋅Ai + 

n

i=1

∑Ψk⋅lk + ∑ χ
j
 

p

j=1

m

k=1

 (4) 

 

där Q
t
 = specifik värmeförlustfaktor 

 Ui = värmegenomgångstal för en byggnadsdel 

 Ai = byggnadsdelens invändiga area 

 Ψ𝑘 = värmegenomgångstal för linjär köldbrygga 

 lk = Linjära köldbryggans längd 

 χ
j
 = värmegenomgångstal för punktformig köldbrygga 

2.1.2 Ventilation och luftläckage 

Självdragsventilation använder ingen fläkt men är förlitat på otätheter, uteluftsventi-

ler och skorstenen i byggnaden. Detta kallas för skorsteneffekten vilket är en ter-

misk stigkraft som uppstår av densitetsskillnaden mellan utom- och inomhusluften 

där formeln visas i (5) [20]. 

 Δp = H∙g∙(ρ
u
 - ρ

i
) (5) 

 

där Δp = tryckskillnad 

 H = höjdskillnad mellan luftens in- och utlopp 

 g = tyngdacceleration 

 ρ
u
 = densitet för uteluft 

 ρ
i
 = densitet för inneluft 

Luftläckage och oavsiktlig ventilations genom byggnadens otätheter i klimatskalet 

och köldbryggor kan beskrivas med (6) [20]. Otätheter i byggnader skiljer sig emel-

lan använt ventilationssystem och konstruktionstyp men tidigare studier inom områ-

det kan användas för indikation en byggnads luftläckage [21]. 

 Pov = ρ∙cp∙q
ov

∙(Tin - Tute) (6) 

 

där ρ = luftens densitet 

 cp = luftens specifika värmekapacitet 

 q
ov

 = oavsiktligt ventilationsflöde 

 Tin = inomhustemperatur 

 Tute = utetemperatur 
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2.1.2.1 Mekaniska ventilationssystem 

Effektförluster som uppstår vid installation av mekanisk ventilation i ett rum kan be-

räknas enligt (7) och effektbehovet för ventilationsaggregatets värmebatteri visas i 

(8) [20]. 

 Pv,rum = ρ⋅cp⋅q
v
⋅(Tin - Tute) (7) 

 

 Pv,vb = ρ⋅cp⋅q
v
⋅(Ttill - Tå) (8) 

 

 η = 
Tå - Tute

Tfr - Tute

⋅
q

till

q
från

 (9) 

 

där q
v
 = ventilationsflöde 

 Ttill = tilluftstemperatur 

 Tå = temperatur efter värmeåtervinning 

 η = temperaturverkningsgrad 

 Tfr = frånluftstemperatur 

2.1.2.2 Reglering av ventilationssystem 

Ventilationssystem kan delas upp i tre grupper beroende på luftbehandlingsaggrega-

tets förmåga [20]:  

• CAV-system, konstant luftflöde 

• VAV-system, varierande luftflöde 

• DCV-system, behovsstyrt luftflöde 

Reglertyper som kan användas för ventilationssystem är: tilluftsreglering, frånlufts-

reglering och rumsluftreglering. CAV- och VAV-system använder tilluftsreglering 

där CAV levererar ett konstant flöde till rummet och VAV levererar en konstant 

temperatur på tilluften i rummet. Frånluftsreglering har som syfte att frånluftstem-

peraturen är konstant. Frånluftsreglering erhålls vanligen med en metod som kallas 

kaskadreglering, där tilluftflödet och tillufttemperaturen kompenserar för avvikelser 

mellan frånluft- och tilluftgivare. Rumsreglering fungerar som en radiatortermostat 

fast för ett ventilationssystem. DCV-system förekommer vanligen i rum där person-

verksamheten varierar under dagen vilket är vad systemtypen regleras efter [22]. 

Detta arbete kommer att undersöka två varianter av ventilationssystem, där det ena 

är ett CAV-system och det andra är ett tidsstyrt VAV-system. Motiveringen och 

proceduren för dessa system följer de i avsnitt 1.2.3. 
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2.1.3 Värmetillskott 

Värmetillskott kommer från solinstrålning och internt genererad värme vilket mins-

kar effekten som värmesystemet behöver bidra med för att nå effektbalans vid en 

tidpunkt.  

Värmetillskottet från internt genererad värme kan kategoriseras som personvärme, 

belysning, elapparater [20]. Energianvändningen från internt genererad värme kan 

beräknas med (1) där P är effekten av tillskottskällan och t är tillskottskällans an-

vändningsschema. 

Solinstrålning genom fönster bestäms framförallt utifrån tre faktorer: 1) årstid, 2) 

tid under dagen och 3) väderstreck som fönstret är riktat mot vilket illustreras av 

Fig. 5. Fönster har också en solskyddande egenskap vilket påverkar strålningseffek-

ten genom fönster. Kylbehov kan uppstå i en byggnad ifall värmesystemets effektbe-

hov blir ≤ 0 W på grund av solinstrålning [20]. 

 

Fig. 5. Solinstrålning mot en vertikal yta från olika väderstreck för en dag i olika månader. [20] 

2.1.4 Årligt energibehov 

Värmeeffektförlusterna är proportionella mot temperaturskillnad mellan inne och 

ute. Därför är effekten för värmeförluster och värmetillskott lika stor under varje 

tidpunkt vid effektbalans. Detta leder till att det årliga energibehovet i en byggnad är 

summan av alla effekterna timme för timme under ett år, se (10). En alternativ me-

tod är att beräkna det årliga energibehovet med en gradtimmetabell där värmebeho-

vet är energin som behövs för att motverka byggnadens totala värmeförluster [20].  

 E = ∑ Pi ⋅ ∆t

8760

i=1

 (10) 

 

 Evb = Q
tot

⋅ Gt  (11) 

 

 Gt = ∑(Tg - Tute) ⋅ ∆t

8760

i=1

 (12) 
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där Evb = värmebehov 

 Q
tot

= total värmeförlustfaktor 

 Gt = gradtimmar 

 Tg = gränstemperatur 

 Tute = utetemperatur 

 ∆t = tidsskillnad 

2.2 Primärenergital 

Energiprestanda i en byggnad avgörs med ett primärenergital vilket är en ny beräk-

ningsmetod sedan 2017. Talet beräknas via formel (13) och tar hänsyn geografisk ju-

steringsfaktor (1,2 i Söderhamn) och primärenergifaktorn för energibärare. Indexet 

”i” i följande formel står för ”per energibärare” [19]. 

 

EPpet = 

∑ (
eupp,i

Fgeo
 + ekyl,i + etvv,i + ef,i) ⋅ PEi

6
i=1

Atemp

 

(13) 

 

där PE = primärenergifaktor 

 eupp = energi till uppvärmning  

 ekyl = energi till komfortkyla  

 etvv = energi till tappvarmvatten  

 ef = energi till fastighetsenergi  

 Fgeo = geografisk justeringsfaktor 

EPpet = byggnadens primärenergital 

Atemp= area för utrymmen som värms till mer än 10 °C 

2.3 Termisk komfort 

Termisk komfort bestäms utifrån PMV- och PPD-index med syftet att bedöma det 

upplevda klimatet. Predicted Mean Vote (PMV) är en 7-gradig skala för hur en indi-

vid upplever det termiska klimatet, där -3 vilket är för kallt och +3 är för varmt. 

PPD-index som står för Predicted Persentage of Dissatisfied vilket är andelen perso-

ner som kommer att vara missnöjda med det termiska klimatet [20]. 

En tillämpning av termisk komfort i en byggnad är Fangers komfortekvation vilket 

beräknar antalet individer i procent som kommer att vara missnöjda med inomhus-

klimatet. Ekvationen tar hänsyn till lufttemperaturen, luftfuktigheten, lufthastig-

heten, medelstrålningstemperaturen, klädsel (clo-faktor) och aktivitetsgrad [20]. 
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2.4 Varmvatten 

Uppvärmning av varmvatten tar upp en väsentlig andel energi i småhus. Eftersom 

data för varmvattenanvändning saknas så antogs energianvändning till 

781 kWh/(år⋅pers) i småhuset. Det är medelvärdet av energi för uppvärmning av 

vatten i småhus från [23] beräknas enligt (14). Indexet v i nedanstående formel står 

för vatten och ska inte förknippas med volym. 

 
Ev = 

Vv∙ρ
v
∙cv∙(Tvv - Tkv)

3600
 

(14) 

 

där Ev = Energianvändning för uppvärmning av varmvatten 

 Vv = varmvattenanvändning 

 ρ
v
 = vattnets densitet 

 cv = vattnets värmekapacitet 

 Tvv = varmvattnets temperatur 

 Tkv = kallvattnets medeltemperatur  

2.5 Annuitetsmetoden 

Annuitetsmetoden är en kalkylmetod för att beräkna den genomsnittliga årskostna-

den från en investering under dess livslängd. Metoden använder sig av en annuitets-

faktor som består av kalkylränta och livslängd, se (15). Sedan kan faktorn användas 

för att beräkna årskostnaden för en investering genom att ta hänsyn till den totala in-

vesteringskostnaden och alla kostnadsbesparingar enligt (16) [24]. 

 af = 
r

1 - (1 + r)- n
 (15) 

 

 A = Btot - Ktot∙af (16) 

 

där af = annuitetsfaktor 

 r = kalkylränta 

 n = livslängd 

 A = årskostnad 

 Btot = total kostnadsbesparing 

 Ktot = total investeringskostnad 
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3 Metod 

Metoder som användes i arbetet var datainsamling, energikartläggning, simulering 

och kostnadsanalys. 

3.1 Studieobjekt 

Studieobjektet är en 1 ½-plansvilla med källare och byggd 1962 med en uppvärm-

ningsarea av 140 m2, där den totala golvarean är 187 m2. I småhuset bor det två 

vuxna och huset är lokaliserat i Söderhamn. I Fig. 6 framgår studieobjektet som 

kommer att undersökas i detta arbete. 

  

Fig. 6. Studieobjektet.  

Konstruktion är 200 mm blåbetong för ytterväggar, 200 mm blåbetong för källar-

väggar, 200 mm sågspån som innertak, golv av 160 mm prefabricerad lättbetong-

platta med 45 mm luftspalt och ett källargolv av tungbetong. Husets övervåning an-

vänder liknade konstruktion som visas i Fig. 7 fast är uppdelat i två rum där det ena 

rummet har 200 mm isolering på takstolen och där det andra rummet saknar isole-

ring. Fönster är 2-glas men fönster på nedervåningen är renoverade till 3-glas från 

Mockfjärd vilket tillkom under 2017.  
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Fig. 7. Isolering för takstol med inredd vind. [25] 

Ventilation sker från självdrag med skorsten och en badrumsventil. Källaren använ-

der en avfuktare och huset är försett med dränering runt källarväggarna. Uppvärm-

ningssystem som huset använder är fjärrvärme vilket är levererat från Söderhamn 

NÄRA. Fjärrvärmen produceras i ett kraftvärmeverk vilket använder biobränsle för 

värmeproduktion [26]. Uppvärmning sker med radiatorer som är placerade i källar-

våningen och nedervåningen men inte på övervåningen. Belysning i huset är LED-

lampor på 9,5 W (27 stycken) och ett T-rör i köket på 18 W. Annan utrustning är 

tv, dator, kylskåp, frys, spis, ugn, cirkulationspump, avfuktare och tvättmaskin. 

3.2 Energikartläggning 

En energikartläggning är utförd när det finns ett behov för en överblickbild över 

energianvändning i ett system. Metoden används vanligen på företag men kan anpas-

sas för bostäder.  

Det huvudsakliga syftet med energikartläggningen är att förenkla identifiering av 

energieffektiviseringsåtgärder [27]. 

Kartläggning är ett analytiskt tillvägagångsätt med tre olika modeller. 1) Top-down 

vilket förhåller sig till mer omfattande system, till exempel makroekonomiska sy-

stem, och regleringar. 2) Bottom-up är baserad på historiska data och förhåller sig 

till en beställares behov. 3) Hybrid vilket blandar modellerna 1 och 2 efter behov 

[28]. Detta arbete kommer att använda bottom-up via IDA ICE med syftet att 

minska energianvändning för bostadsägaren av småhuset. 

Enligt SS-EN 16247-2:2014 Standard för energikartläggning av byggnader beror 

energiförbrukningen på följande faktorer [29]:  

• Lokalt utomhusklimatet 

• Klimatskalets egenskaper 
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• Reglering av inomhusklimatet 

• Byggnadens tekniska system 

• Energisystem i byggnaden 

• Boendes beteende och arbetsschema 

Ovanstående faktorer är mycket generella men IDA ICE kan i stor utsträckning ta 

hänsyn till faktorerna. 

3.3 Datainsamling 

Ventilationsmätning är utfört i sovrummet för att avgöra ifall det finns behov för att 

installera ett ventilationssystem. Faktura över fjärrvärme- och elanvändning är till-

delat från bostadsägaren. Ritningar över studieobjektet, apparatspecifikationer, 

verksamhetstider, kostnader och skikt i byggnadsdelar är insamlade. Byggnadsdata 

för skikt är tagna direkt från boendes ord eller från längdmätningar av mätbara skikt. 

Insamlingens syfte är att ge de nödvändiga data för att utföra precisa simuleringar.  

3.4 Simulering 

Vid modellering av byggnader kan simulering och/eller optimering användas. Simu-

leringen fokuserar på vilket resultat som erhålls under bestämda förhållanden medan 

optimering fokuserar på att maximera eller minimera en önskad faktor [30]. 

IDA ICE är ett simuleringsverktyg som kan beräkna det termiska förhållandet i flera 

zoner. Med verktyget kan verkliga energisystem i byggnader modelleras och sedan få 

fram resultat för inomhusklimatet, energianvändning och energibehov [31]. Resultat 

utav simulering med IDA ICE och fältmätningar skiljer marginellt för energianvänd-

ning per år samt för värmeförluster från byggnadsdelar [13]. Simulering med IDA 

ICE kommer att ske iterativt så att fjärrvärme- och elanvändning ska efterlikna bo-

stadsägarens energifakturor.  

3.5 Rotronic CL11 Version 88299V1,0 

Är ett mätverktyg som kan mäta CO2-halt, relativ fukthalt och temperatur. Nog-

grannheten vid mätning av CO2-halt är ± 30 ppm för avläst värde eller ± 5 % och 

vid mätning av temperatur ± 0,3 °C [32]. I Fig. 8 framgår mätverktyget.  

Verktyget var placerat i studieobjektets sovrum, där mätintervallet var 20 minuter 

under en mätperiod över två veckor. Syftet med verktyget var att undersöka luftkva-

litén via CO2-halten samt att avgöra inomhustemperaturen. 
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Fig. 8. Rotronic CL11. [32] 

3.6 Livscykelkostnadsanalys 

När en förbättringsåtgärd ska utfärdas är det viktigt att värdera kostnaden. LCCA 

har som syfte att avgöra lönsamheten av ett inköp. En kostnadsberäkning baseras 

vanligen på nuvärdesmetoden vilket beräknar framtida utgifter och intäkter till ett 

värde i nutiden (nuvärde). Nuvärde kan omvandlas till annuitet. Syftet med annui-

tetsmetoden är att få fram en investerings genomsnittliga årsbesparing. Båda meto-

der använder sig av kalkylränta, investeringens livslängd, intäkter (besparing) och 

total investeringskostnad [24]. Detta arbete kommer att använda annuitetsmetoden 

för att avgöra lönsamheten av förbättringsåtgärderna. Anledningen är att metoden är 

bättre anpassad vid jämförelse av åtgärder med olika livslängd. 
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4 Genomförande 

Denna sektion kommer förklara hur arbetet blev genomfört i IDA ICE och hur kost-

nader var beräknade i excel. 

4.1 Zoner 

Zoner och plannivåer var konstruerade utefter studieobjektets ritningar för att mot-

svara de rum som fanns på ritningarna. Zonernas längd, bredd och höjd ritades skal-

enligt efter ritningar. Plan som blev konstruerade var källarvåning, nedervåning och 

övervåning. Några zoner visas i Fig. 9 och en 3D illustration av referensmodellen 

framgår i Fig. 10. Zonerna var lämpligt namnsatta och sedan grupperades zoner ef-

ter de reglerade temperaturnivån i studieobjektet. Dörrar och fönster var placerade 

enligt ritningar. Alla innerdörrar var öppna utom dörrarna i trapprummet och den 

avskiljande dörren mellan rummen på övervåningen. Ytterdörrar var alltid stängda. 

Trapprummet var konstruerat som ett vertikalt rum genom alla våningsplan och 

hade en internmassa av en innervägg av lättbetong för att motsvara trappstegen i 

rummet. För fullständiga ritningar se Bilaga A. 

 

Fig. 9. Nedervåningens zoner. 
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Fig. 10. Översiktsbild av referensmodell i IDA ICE. 

4.2 Byggnadsskikt 

Konstruktion av byggnadsdelar var antecknade ifrån längdmätningar av iakttagbara 

byggnadsskikt eller givna från boende. Längdmätningar var utförda på vindsbjälkla-

get för både det isolerade rummet och icke-isolerade rummet samt antecknades in-

nertaket och golvet från skiktmätning. Övriga byggnadsdelar var antecknade från 

boendes ord. Insamlade byggnadsdata var införd i IDA ICE där motsvarande bygg-

nadsmaterial var använda. De olika byggnadsdelar, konstruktioner, skikttjocklekar 

och U-värden som var inmatade i IDA ICE är listade i Tabell 1. Delarna ”Golv” och 

”Icke-isolerat yttertak” var manuellt inställda i IDA ICE och resterande delar blev in-

ställda utav den automatiska funktionen i programmet. Fig. 11 visar hur konstrukt-

ionen av ytterväggarna använda i referensmodellen ser ut i IDA ICE.  
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Tabell 1. Byggnadsdata och konstruktion för referensmodellen i IDA ICE. 

 

 

Fig. 11. Konstruktion av ytterväggar i referensmodellen. 

Byggnadsdel Byggnadsskikt i IDA 
ICE 

Tjocklek 
[mm] 

U-värde 
[W/(m2·K)] 

Ytterväggar Putsbruk 10 0,6543  
Lättbetong 200 

 

 Putsbruk 20  

Källarväggar Lättbetong 200 0,6652 

Innerväggar Lättbetong 80 1,422 

Isolerat yttertak Trä 20 0,1632  
Luftspalt 20 

 
 

Mineralull 200 
 

 
Träskiva 10 

 

Icke-isolerat yttertak Trä 20 2,557  
Träskiva 10 

 

Innertak Golvbelägg 5 0,3268  
Trä 20 

 
 

Sågspån 200 
 

 
Trä 20 

 
 

Träskiva 10 
 

Golv Trä 20 0,6412  
Luftspalt 45 

 
 

Lättbetong 160 
 

Källargolv Golvbelägg 3 3,286  
Tungbetong 200 

 

Ytterdörr Entrédörr - 1,085 

Fönster 3-glas - 1,2  
2-glas - 2,9 
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4.3 Klimatfil 

Söderhamns klimatfil framgår i Fig. 12 vilket visar temperatur, luftfuktighet, strål-

ning, vindhastighet, vindriktning, och molnighet under ett år. 

 

Fig. 12. Klimatfil för Söderhamn. 

4.4 Fjärrvärmesystem, radiatorer och regulatorer 

Fjärrvärmesystemet som användes var IDA ICE:s Standard Plant som framgår i Fig. 

13. Radiatorers regulatorer var inställda på 16 °C i källarvåningen och 22 °C på ne-

dervåning. Övervåningen saknade radiatorer vilket gjorde att utrymmet inte var för-

sett med uppvärmning. För att uppnå den eftersträvande temperaturnivån valdes 

10 kW Ideal Heater med 100 % verkningsgrad och PI-regulator som uppvärmnings-

medium. 

 

Fig. 13. Fjärrvärmesystem i referensmodellen. 
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4.5 Självdrag och infiltration 

Prefabricerade lättbetonghus har infiltrationen 1,1 l/(s·m2) för ytterväggsarea [21] 

vilket användes för referensmodellen. Studieobjektet använde självdrag vilket kan 

förses i IDA ICE genom att lägga till en skorsten. Skorstenen var placerad i köket 

och inställningen på skorstenen visas i Fig. 14.  

 

Fig. 14. Skorsten i köket. 

4.6 Varmvatten 

Fjärrvärmefaktura given från bostadsägaren saknade energiförbrukning för varmvat-

tenanvändning. Därför togs antagandet att bostadsägarna förbrukade varmvatten 

som i genomsnitt. Enligt [23] är den genomsnittliga varmvattenanvändningen 

781 kWh/(person år) vilket resulterar i en årlig energianvändning av 1 562 kWh/år 

för studieobjektet. 

4.7 Schema 

4.7.1 Belysning 

Syftet med belysningsschemat var att lysa upp zonerna under mörka tidsperioder 

medan boende var hemma. Schemat var därför konstruerat efter boendes personliga 

arbetstider. Fig. 15 visar att belysning är igång 05:30-07:30, stängs av 07:30-17:00 

och slås igång 17:00-22:00 för vardagar. Under helgerna är belysning igång 

06:00-08:00, stängs av 08:00-15:00 och slås igång 15:00-22:00. 
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Fig. 15. Schema för belysning i referensmodellen. 

4.7.2 Boende 

För boende konstruerades ett schema utefter boendes uppgifter. Detta framgår i Fig. 

16 och schemat visar att boende var borta mellan 06:00-17:00 under vardagar och 

var hemma under resterande tid inklusive hela tiden under helger. Schemat använ-

des för två personlaster där ena var placerad i sovrummet och den andra i vardags-

rummet.  

 

Fig. 16. Schema för boende i referensmodellen.  

4.7.3 Utrustning 

Utrustning i referensmodellen använde olika schema beroende för olika typer av ut-

rustning. Utrustningstyperna var avfuktare, cirkulationspump, kylskåp, frys, ugn, 

spis, tvättmaskin och vardagliga prylar. Avfuktarens schema visas i Fig. 17. 
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Fig. 17. Schema för avfuktare i referensmodellen. 

För cirkulationspump, kylskåp och frys var inställda på ”always on”.  

Ugn och spis var inställda 30 minuter varje dag inklusive helger mellan 17:30 till 

18:00. 

Vardagliga prylar var till exempel TV, datorer, skrivare, telefoner, osv. Denna typ 

av utrustning använde schemat för boende från Fig. 16. 

Tvättmaskinen var igång tre timmar på lördagar mellan 10:00-13:00. 

4.7.4 Ventilationssystem 

När installation av ventilationssystem var undersökt framkom ett schema för till- och 

frånluftfläktarna. Två situationer var simulerade. Första var att fläktarna levererade 

konstant luftflöde av 0,35 l/(s·m2) hela tiden. Andra var att fläktarna använde sche-

mat från Fig. 18 där 100 % och 29 % motsvarar 0,35 l/(s·m2) respektive 0,1 

l/(s·m2). Schemat från Fig. 18 använder densamma tillvägagångsätt som Hsaraki och 

Holmberg [17] vilket gör att luftflödet ökar till 0,35 l/(s·m2) två timmar innan bo-

ende kommer hem. 
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Fig. 18. Schema för ventilationsfläktar i referensmodellen. 

4.8 Köldbryggor 

I byggnadskonstruktioner som använder betongväggar med isolering står köldbryg-

gor för 19 % av transmissionsförlusterna [33]. Referensmodellen simulerades itera-

tivt tills köldbryggorna motsvara 19 ± 1 %. För att enkelt korrigera modellen utef-

ter det önskade värdet var köldbryggor inställda på 0 W/(K·m) och köldbryggsför-

lusterna blev inställda manuellt via klimatskalsförluster. Det slutliga värdet som re-

sulterade i att förlusterna blev 19 ± 1 % var 0,116 W/(K·m). 

4.9 Åtgärder 

4.9.1 Tilläggsisolera yttervägg 

Ytterväggar blev åtgärdade med tilläggsisolering på fasadsidan för att minska fjärr-

värmeanvändning av referensmodellen. Separata simuleringar utfördes för att under-

söka den mest lönsamma tjockleken för tilläggsisolering. Tjocklek simulerades från 

50 mm till 350 mm med 50 mm intervall. U-värdet på ytterväggarna var 

0,654 W/(m2·K) utan isolering och 0,089 W/(m2·K) med 350 mm isolering.  

4.9.2 Isolering av källarväggar 

Källarväggar blev åtgärdade med isolering och putsbruk på utsidan för att minska 

värmeförluster genom källarväggar och avskaffa avfuktningsbehovet i källarutrym-

met samt ger åtgärden möjlighet att avskaffa uppvärmningsbehovet i källaren. Sepa-

rata simuleringar utfördes för att undersöka den mest lönsamma tjockleken för iso-

lering av källarväggar. Tjockleken på putsbruket var alltid 20 mm och isolerings 

tjockleken var simulerad för 50 mm upp till 200 mm med 50 mm intervall. U-vär-
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det var 0,665 W/(m2·K) utan isolering och 0,140 W/(m2·K) med 200 mm isole-

ring. I alla simuleringsmodeller för källarisolering så användes ingen av radiatorerna 

på källarvåning och avfuktaren var också avskaffad. 

4.9.3 Takisolering och uppvärmningen av övervåning 

Takisolering utfördes på två modeller: 1) referensmodellen och 2) referensmodellen 

med uppvärmning i båda rum på övervåningen. Anledningen för att simulera två 

modeller var att jämföra energibesparing med och utan uppvärmning på övervå-

ningen om boende i framtiden vill utnyttja en uppvärmd övervåning. Simulering 

gjordes enbart för tjocklek av 200 mm mineralull med 20 mm luftspalt eftersom bo-

ende redan har isolerat ena rummet med en sådan konstruktion. U-värdet för tak-

halvorna var 0,163 W/(m2·K) för det isolerade rummet och 2,557 W/(m2·K) för 

det icke-isolerade rummet. 

4.9.4 Minskning av inomhustemperatur 

Rummen var modellerade efter en temperaturnivå för varje grad Celsius mellan 

22 °C ner till 18 °C för att undersöka uppvärmningsbesparingen. Fanger’s komfort-

ekvation i IDA ICE var använd för att avgöra försämringen av komfortnivån vid tem-

peraturminskning. 

4.9.5 Installation av ventilationssystem 

Installation av ett FTX-systemet undersöktes för att förbättra luftkvalitén i studieob-

jektet. Till- och frånluft användes i alla rum på nedervåningen, hobbyrummet och 

källarhallen. Luftflödet för tilluft var 0,35 l/(s·m2). Frånluftflödet var dimensionerat 

8,5 % högre än tilluften vilket motsvarade 0,38 l/(s·m2). Ventilationssystemåtgär-

den var simulerat två gånger med olika inställningar. Första var ett CAV-system som 

framgår i Fig. 19. Det andra var att använda ett lågt luftflöde i nio timmar (LLF9h) 

vilket använde samma CAV-system fast med fläktschemat från Fig. 18. Vid simule-

ringar av koldioxidhalt användes anpassade modeller där båda personlasterna var pla-

cerade i sovrummet istället för en person i sovrummet och en person i vardagsrum-

met. Detta gjordes för att ge en mer rättvis bild över luftkvalitén i sovrummet.  
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Fig. 19. Vattenuppvärmt ventilationssystem. 

4.9.6 Installation av värmepump 

Uppvärmningssystemet byttes från fjärrvärme till direktverkande el i IDA ICE. Vär-

mepumpen som användes hade COP-faktor 3. Värmepumpen antogs klara av 90 % 

värmebehovet i studieobjektet, där resterande blev kompenserad med fjärrvärme. 

Denna åtgärd var utförd för att undersöka om kostnaden för uppvärmning blev 

mindre med värmepump än med fjärrvärme. 

4.9.7 Åtgärdspaket av förbättringsåtgärder 

Åtgärdspaket använde en kombination av tidigare utförda förbättringsåtgärder för att 

undersöka den potentiella energibesparingen för referensmodellen. Syftet med pa-

ketet var att undersöka hur pass mycket värmeförlusterna i studieobjektet kan för-

minskas. Isolering på källarväggarna var 200 mm isolering med 20 mm putsbruk. 

Tilläggsisolering av ytterväggarna var 300 mm för att åstadkomma det rekommen-

derade U-värdet på ytterväggar för passivstandard. Takisolering var 200 mm som 

den redan isolerade takhalvan. Avfuktaren och radiatorerna i källarvåningen avskaf-

fades till följd av källarväggsisoleringen. Temperaturnivå på nedervåningen minska-

des till 21 °C från 22 °C.  

4.10 Kostnadsberäkningar 

Vid modellering i IDA ICE var åtgärdernas konstruktion förenklade men vid kost-

nadsberäkningar tas material efter tänkbar konstruktion på studieobjektet. Till ex-

empel användes enbart mineralull vid isolering av yttervägg vid simulering men i 
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verkligheten behövs hakställning, läkt, distanshylsor, hård klimatskiva, reglar, med 

mera för att installera åtgärden. 

4.10.1 Investeringskostnad 

Investeringskostnaden var summan för materialkostnad och arbetskostnad. Material-

kostnad för åtgärder var tagna från tillgängliga prislistor från välkända byggnadssorti-

ment i Sverige.  

Byggnadsmaterial och utformning av isoleringsåtgärderna var inspirerade eller togs 

direkt från sektionsfakta [34]. Materialkonstruktionen var anpassad efter studieob-

jekts konstruktion och takkonstruktionen antogs var lika över hela takstolen. Kon-

struktionen utav åtgärderna var också anpassade efter Rockwools pocketguide [25]. 

Arbetstid, lön, underentreprenader och omkostnadspålägg var tagna från sektions-

fakta. Arbetslönen var 203 kr/(m2 h) och omkostnadspålägget var 261 % av arbets-

kostnaden samt 10 % av underentreprenader [34].  

Priser för olika sorters reglar [35] och stenull [36] var tagna från Bauhaus. Pris för 

dräneringslist [37] och fiberduk [38] togs från Byggmax. För källarväggar antogs det 

att grävningen kostade 750 kr per meter omkrets av studieobjektet [39]. Priser på 

övriga material var tagna från Sto:s prislista [40]. Investeringskostnaden var beräk-

nade för kronor per kvadratmeter inklusive moms. ROT-avdrag motsvarade 30 % 

avdrag för arbetskostnaden och underentreprenader. ROT-avdrag räknades med för 

alla åtgärder. För mer ingående kostnadskalkyl se Bilaga B. 

Pris för installation av ventilationssystem togs ifrån Ekström et al. [11] eftersom stu-

dieobjekten i deras studie hade en uppvärmningsarea på 230 m2 och 142 m2 vilket är 

större än studieobjektet i detta arbete. Investeringskostnaden var 53 000 kr med 

hänsyn till moms och ROT-avdrag.  

Värmepump för studieobjektet valdes till luftluftvärmepumpen 

IVT Nordic Invert 09 PR-N med maxvärmeeffekt på 5,0 kW. Materialkostnaden för 

värmepumpen var 13 000 kr och installationskostnaden för luftluftvärmepumpar 

från IVT kostar ca 6 000 kr efter ROT-avdrag [41][42]. 

4.10.2 Kostnadsbesparing 

Rörliga elpriset var 1,33 kr/kWh för åtgärdersförslag med värmepump. När fjärr-

värme användes för uppvärmning var elpriset 1,90 kr/kWh. Fjärrvärmepriset var 

0,94 kr/kWh [43]. Energipriset multiplicerades med energibesparing för alla åtgär-

der för att få fram kostnadsbesparingen för varje åtgärd. 
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4.10.3 Annuitetsberäkning 

Livslängd som användes för isoleringsåtgärderna var 50 år och 15 år för ventilations-

systemet och värmepump. Räntesatsen var 4 % vilket var 2 % över riksbankens pla-

nerade inflationsmål [44], vilket också användes av Ekström et al. [11]. Med ränte-

satsen och livslängden var annuitetsfaktorn för alla åtgärder beräknade enligt for-

meln (15). Den slutliga annuiteten beräknades genom att multiplicera annuitetsfak-

tor med investeringskostnaden vilket subtraherades med kostnadsbesparingen. 
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5 Resultat 

5.1 Mätresultat 

Medelvärdet från luftkvalitémätningen är listade i Tabell 2 med hänsyn till standard-

osäkerhet. Fig. 20 visar mätresultat under två veckor och gränsvärdet för koldioxid-

halten vilket är 1 000 ppm. Under den andra veckan öppnade bostadsägaren fönstret 

i rummet vilket ger lägre mätresultat under den perioden. Medeltemperaturen un-

der första veckan blev då 22,67 °C ± 0,04 °C med en uppskattad konfidensnivå av 

95 %. 

Tabell 2. Medelvärde och standardavvikelse av mätdata från ventilationsmätningen. 

 

 

Fig. 20. Koldioxidhalt, fukthalt och temperatur under en mätperiod från 2019-03-26 till 
2019-04-09. Fukthalt och temperatur använder den högra graderingen och koldioxidhalterna 
använder den vänstra graderingen. 

 Medelvärde Uc Enhet 

Koldioxidhalt 808,5 6,5 ppm 

Temperatur 22,08 0,02 °C 

Fukthalt 30,03 0,07 % 
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5.2 Energikartläggning 

5.2.1 Uppvärmning 

Från en erlagd fjärrvärmefaktura från bostadsägaren var den totala energiförbruk-

ning 17,7 MWh under 2017 och 18,1 MWh under 2018. I Fig. 21 framgår värme-

behovet månadsvis för studieobjektet under 2017 och 2018 taget från godkända vär-

den från fjärrvärmeleverantören. 

 

 Fig. 21. Godkända värden från fjärrvärmebolaget i MWh per månad 2017–2018 

Vid simulering av referensmodellen var fjärrvärmebehovet 18 209 kWh/år vilket 

var 0,5 % (99 kWh/år) högre än fjärrvärmefakturan från 2018. Felmarginalen för 

uppvärmningsbehovet fick vara ± 5 % från fjärrvärmefakturan. I Fig. 22 framgår 

fjärrvärme för årets månader. Referensmodellens varmvattenförbrukning var 

1 562 kWh/år vilket motsvarade 8,6 % av fjärrvärmeanvändningen.  
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Fig. 22. Fjärrvärmeanvändning per månad under simuleringsåret 2018. 

Primärenergitalet blev 158 kWh/m2 för referensmodellen se. Tabell 3 för uppdel-

ningen av energianvändningen. Den tempererade arean var beräknad från summan 

av rumsarean inklusive innerväggsarean från alla zoner med regleringstemperatur 

över 10 °C. 

Tabell 3. Primärenergital för referensmodellen. 

 

5.2.2 Elanvändning 

Elhandelfaktura från 2018 var 4 135 kWh. Elanvändning från referensmodellen 

framgår av Fig. 23. Elanvändning från referensmodellen var 48 kWh/år högre än el-

handelfakturan vilket motsvarade 1,1 % högre. El används enbart för utrustning och 

belysning i referensmodellen där fördelningen var 18,2 % energi åt belysning och 

81,8 % åt utrustning. 

Atenp 
[m2] 

Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Varmvatten 
[kWh/år] 

Fastighetsel 
[kWh/år] 

EPpet [kWh/m2·år] 

140 16 647 1 562 4 183 158 
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Fig. 23. Elanvändning under simuleringsåret 2018. 

5.2.3 Energibalans 

De totala värmeförlusterna i byggnaden var 24 368 kWh/år vilket värmetillförseln 

från radiatorer, fastighetsel, solinstrålning och personlast kompenserade för enligt 

Fig. 24. Förluster kommer huvudsakligen från transmissionsförluster och luftläcka-

get som motsvarade 26 % av förlusterna. Transmissionsförlusterna genom fönster 

blev övertagna av fönsternas solinstrålning vilket gav en total ökning av värme i refe-

rensmodellen. Skillnaden mellan värmeförluster och värmetillskottet 

var -7 kWh/år. Transmissionsförlusterna från byggnadsdelarna visas i Fig. 25 där 

källarväggar och ytterväggar ingår i kategorin ”väggar”. 
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Fig. 24. Fördelningen av tillförd och bortförd energi i byggnaden. 

 

Fig. 25. Transmissionsförluster genom olika byggnadsdelar. 

5.2.4 Koldioxidhalt 

Luftkvalitén togs från primärt tre zoner som var sovrummet, vardagsrummet och 

köket. Sovrummet och vardagsrummet var försedda med personlast men inte köket 

vilket gjorde att dessa zoner var lämpliga för att illustrera skillnaden i luftkvalitén i 

referensmodellen. Det undersöktes också vad koldioxidhalten var i referensmo-



 

36 

dellen när båda personer var placerade i sovrummet. Den genomsnittliga koldioxid-

halten under årets alla månader visas i Fig. 26. Figuren visar att genomsnittet över-

skrider koldioxidnivå av 1 000 ppm i sovrummet när två personer är i rummet. Sov-

rummet med en person hade högre koldioxidhalt än vardagsrummet vilket troligen 

var på grund av att sovrummet ligger längre ifrån skorstenen i köket. Under som-

martid hade köket som högst koldioxidhalten medan övriga rum hade den lägsta hal-

ten under den perioden. 

 

Fig. 26. Genomsnittliga koldioxidhalten per månad i olika zoner i referensmodellen.  

5.2.5 Komfortnivå 

Komfortnivå från Fanger:s komfortekvation åskådliggörs i Fig. 27 där komfortnivå 

är bra om PMV ligger inom området ± 0,5 för en tidpunkt. Genomsnittet av det 

förväntade missnöjet var under 10 % under alla månader. 
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Fig. 27. Predicted Mean Vote och Precentage Percenttage of Dissatisfied i sovrummet för 
referensmodellen. Timme ”0” är början av januari och timme ”8760” är slutet av december.  

5.3 Förbättringsåtgärder 

5.3.1 Tilläggsisolering av ytterväggar 

Det totala fjärrvärmebehovet och energibesparing framgår i Tabell 4 där energibe-

sparingen avtar vid 200 mm isolering. Referensmodellen hade en transmissionsför-

lust genom ytterväggarna (inklusive källarväggar) på 9 136 kWh/år. Tilläggsisole-

ring minskade förlusten genom väggarna med 5 982 kWh/år när 350 mm tilläggsi-

solering användes. Detta betyder att värmeförlusterna genom källarväggarna är 

mindre än 3 154 kWh/år. Fjärrvärmeanvändning för alla simulerade tjocklekar på 

isoleringen redovisas av Fig. 28 samt med energianvändning från referensmodellen. 

Transmissionsförluster för andra byggnadsdelar ökade marginellt med tjockare till-

läggsisolering på ytterväggarna. 
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Tabell 4. U-värde, värmebehov och energibesparing för olika tjocklekar på tilläggsisolering av 
byggnadens ytterväggar. 

 

 

Fig. 28. Fjärrvärmeanvändning för olika tjocklekar på tilläggsisolering av ytterväggarna. 0 mm är 
referensmodellen. 

5.3.2 Isolering av källarvägg 

Energibesparingen genom att minska värmeförlusterna genom källarväggen framgår 

i Tabell 5. Fjärrvärmeanvändning för tjocklek på isolering av källarväggarna redovi-

sas i Fig. 29. Notera att de utförda simuleringarna använde ingen uppvärmning i käl-

larvåningen när utrymmet isolerades. Besparingen var förhållandevis liten vilket 

framförallt beror på att källarvåningens temperaturnivå var 16 °C i referensmo-

dellen vilket resulterade i mindre värmeförluster i utrymmet. Syftet med att isolera 

källarväggarna är att motverka hög fukthalt i källaren. Isoleringsåtgärden resulterade 

i att avfuktaren kunde avskaffas vilket sparade 264 kWh el/år utöver den besparing 

redovisat i Tabell 5. 

Tilläggsisolering 
av ytterväggar 

U-värde 
[W/(m2K)] 

Värmebehov 
[kWh/år] 

Energibespari
ng [kWh/år] 

Besparing 
av ref [%] 

Referens 0,654 18 209 - - 

50 mm 0,343 15 426 2 783 15,3 

100 mm  0,232 14 438 3 772 20,7 

150 mm 0,176 13 934 4 275 23,5 

200 mm 0,141 13 628 4 581 25,2 

250 mm 0,118 13 421 4 789 26,3 

300 mm 0,101 13 275 4 934 27,1 

350 mm 0,089 13 161 5 048 27,7 
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Tabell 5. U-värde, värmebehov och energibesparing för olika tjocklekar på isolering av källarväggen. 

 

 

Fig. 29. Fjärrvärmeanvändning för olika tjocklekar på isolering av källarväggar. 0 mm är 
referensmodellen. 

5.3.3 Isolera resterande takhalva 

Simulering av referensmodellen var transmissionsförlusten genom taket 

2 331 kWh/år. När den icke-isolerade takdelen isolerades med 200 mm mineralull 

blev energibesparingen 459 kWh/år vilket motsvarade 2,5 %. Förlusterna och be-

sparingen var små jämfört med isolering av andra byggnadsdelar. Detta beror antag-

ligen på att övervåningen i byggnaden inte var inredd och saknade därför uppvärm-

ningsförmåga. Innertaket var isolerat med 200 mm spån vilket hade reducerande ef-

fekt på transmissionsförlusterna från nedervåningen. 

När referensmodellen blev kompenserad med radiatorer på övervåningen blev det 

totala fjärrvärmebehovet 27 272 kWh/år och värmeförlusterna genom taket var 

7 989 kWh/år. När takdelen blev isolerade i följande modell blev energibesparingen 

5 810 kWh/år vilket motsvarade 21,3 %. Energibesparing för takisolering av båda 

Isolering av 
källarvägg 

U-värde 
[W/(m2K)] 

Värmebehov 
[kWh/år] 

Energibesparing 
[kWh/år] 

Besparing 
av ref [%] 

Referens 0,665 18 209 
  

50 mm 0,333 17 183 1 026 5,6 

100 mm  0,228 16 984 1 226 6,7 

150 mm 0,173 16 858 1 351 7,4 

200 mm 0,14 16 771 1 439 7,9 
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modellerna framgår i Fig. 30. Förlusterna genom taket var 1 745 kWh/år med 

takisolering och uppvärmd övervåning. 

 

Fig. 30. Energibesparing av takisolering för referensmodellen och vid uppvärmning av övervåning. 

5.3.4 Ventilationsåtgärder 

Installation av ventilationsaggregat med CAV och LLF9h ökade elanvändningen med 

12,3 % respektive 9,7 %. Ökningen kommer från ventilationsaggregatets fläktar 

presenterat i Tabell 6. Fjärrvärmebehovet ökade med 1 728 kWh/år med CAV och 

1 387 kWh/år med LLF9h vilket motsvarade en ökning med 9,5 % respektive 

7,6 %. Att använda LLF9h sparade 341 kWh värme per år och 137 kWh el per år 

gentemot att använda CAV. 

Tabell 6. Energianvändning av ventilationsaggregat för ventilationsåtgärderna. 

 

Resultaten i Fig. 31 visar en markant förbättring av luftkvalité när självdragsventilat-

ion var utbyten mot ett FTX-system och då var inte koldioxidgränsen överskriden. 

Topparna i figuren uppstod under de perioder när de två personerna var i sovrum-

met. Koldioxidhalten var i stort sätt lika för CAV och LLF9h vilket resulterade i att 

användning av LLF9h schemat istället för CAV inte gick på bekostnad av luftkvalitén 

i studieobjektet. Koldioxidhalten minskade med ca 30 % vid byte till FTX-system 

från det tidigare använda självdragssystemet. Fig. 32 visar att skillnaden för luftens 

Åtgärd Värmebatteri [kWh] Återvinning [kWh] Fläktar [kWh] 

CAV 381 4 645 588 

LLF9h 308 3 822 450 
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ålder mellan CAV och LLF9h inte var stor klockan 17:00 vilket var när personlasten 

startade. Luftens ålder i sovrummet var ungefär 1,4 timmar när fläktarna var igång 

vilket motsvarade i 0,7 luftomsättningar. Mätningresultatet av koldioxidhalten i Fig. 

20 gav liknade resultat som simuleringsresultatet av koldioxidhalten presenterade i 

Fig. 31. Detta indikerar att beräkningar av koldioxidhalt i IDA ICE är godtagbara. 

  

Fig. 31. Koldioxidhalten i sovrummet vid användning av olika ventilationssystem under en vecka. 
Självdrag är referensmodellen, LLF9h är lågt luftflöde i 9 timmar och CAV konstant luftflöde.  

 

 

Fig. 32. Luftens ålder i sovrummet vid användning av olika ventilationssystem från 03-27 till 03-28. 
REF är referensmodellen, LLF9h är lågt luftflöde i 9 timmar och CAV konstant luftflöde. 
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5.3.5 Minskning av inomhustemperatur 

Inomhustemperatur på nedervåningen var kontrollerad efter varje temperaturnivå 

från 22 °C till 18 °C. Resultaten för fjärrvärmebehovet och energibesparingen från 

simuleringarna presenteras i Tabell 7. Åtgärden försämrade komfortnivå jämfört 

med referensmodellen vilket kan avläsas från Fig. 33. Vid jämförelse mellan Fig. 27 

och Fig. 33 så ökade den förväntade missnöjdheten från 13 % till 36 % under vinter-

tid. Komfortnivån i sovrummet försämras med minskad temperatur. En missnöjdhet 

under 10 % anses som bra vid användning av komfortekvationen. 

Tabell 7. Värmebehov och energibesparing för olika temperaturnivåer för radiatorerna på 
nedervåningen i byggnaden. 

 

 

Fig. 33. Komfortnivå i sovrummet vid en temperatur av 19 °C i nedervåning. 

5.3.6 Komplettering med värmepump 

Byte av uppvärmning från fjärrvärme till en värmepump ändrade inte byggnadens 

värmebehov. Den totala fjärrvärmeanvändningen minskade med 14 982 kWh/år 

(hela radiatordelen) och elanvändning för uppvärmning ökade från 0 till 

Inomhustemperatur 

[°C] 

Värmebehov 
[kWh/år] 

Energibesparing 
[kWh/år] 

Besparing av 
ref [%] 

22 (referens) 18 209 - - 

21 17 113 1 096 6,0 

20 16 105 2 105 11,6 

19 15 165 3 045 16,7 

18 14 304 3 905 21,4 
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5 549 kWh/år. Med antagande av att värmepump klarar att uppnå värmebehovet 90 

% av årets timmar blir energibehovet från värmepumpen 4 994 kWh el/år och fjärr-

värmebehovet blir 4 994 kWh värme/år. Att behovet från båda systemen var lika 

stora vid uppvärmning kommer från att värmepumpen har COP-faktor 3. Maxeffek-

ten för värmepumpen var 2,73 kW under simuleringsåret.  

5.3.7 Åtgärdspaket 

Fjärrvärmebehovet var 10 439 kWh/år vid simuleringen av åtgärdspaketet vilket 

motsvarade en besparing på 42,7 % från referensmodellen. Radiatorerna använde 

8 877 kWh/år och varmvatten använde 1 562 kWh/år. Som framgår av Tabell 8 

blev primärenergitalet 109 kWh/m2 vilket är en minskning med 31,2 % från refe-

rensmodellen. 

Tabell 8. Primärenergital för åtgärdspaketet. 

Atenp 
[m2] 

Fjärrvärme 
[kWh/år] 

Varmvatten 
[kWh/år] 

Fastighetsel 
[kWh/år] 

EPpet [kWh/m2·år] 

140 8 877 1 562 3 918 109 

 

Transmissionsförlusterna blev totalt 13 791 kWh/år och fördelning genom bygg-

nadsdelarna visas i Fig. 34. Förluster genom köldbryggorna och fönster ökade från 

referensmodellen eftersom resterande byggnadsdelar av klimatskalet blev försedda 

med isolering. Detta koncept uppstod i ovanstående åtgärdsmodeller också. Om en 

byggnadsdel förbättras så skiftar transmissionsförlusterna till de övriga byggnadsde-

larna. Isolering av ytterväggarna gjorde att den operativa temperaturen ökade i ne-

dervåningen jämfört när väggarna inte var isolerade vilket illustreras i Fig. 35. Den 

ökade temperaturen vid isolering kommer också att öka transmissionsförlusterna ge-

nom fönster och köldbryggor speciellt under vintertid då radiatorerna användes som 

mest. Elanvändning minskades enbart via avskaffningen från avfuktaren vilket mot-

svarade 265 kWh el/år. De förväntade missnöjet (PPD) ökade från 13 % i referens-

modellen till 17 % med åtgärdspaketet under vintertid. Ingen ändring skedde för 

luftkvalitén vilket resulterade i att koldioxidhalten blev oförändrat från referensmo-

dellen.  



 

44 

 

Fig. 34. Transmissionsförluster för olika byggnadsdelar vid installation av åtgärdspaketet. 

 

Fig. 35. Genomsnittlig operativ temperatur per månad i vardagsrummet vid isolering av ytterväggar. 
Den operativa temperaturen ökar i alla andra rum på nedervåning när ytterväggarna isoleras. 

5.4 Kostnadsbesparing utav åtgärder 

Den totala investeringskostnaden utav isoleringsåtgärderna är listade i Tabell 9. 

ROT-avdrag var använda på arbetskostnaden och byggnadskonstruktion tillämpades 

efter tjockleken på isoleringen. Den totala investeringskostnaden för installation av 
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FTX-system var 53 000 kr och installation för luftluftvärmepump var 19 000 kr. För 

beräkningar av investeringskostnad se Bilaga B. 

Tabell 9. Investeringskostnad för isoleringsåtgärder med olika tjocklek av isolering. 

 

Lönsamheten av förbättringsåtgärderna visas i Fig. 36 där takisolering 200* var ifall 

byggnaden använde uppvärmning på övervåningen. I figuren var lönsamheten beräk-

nad med den totala investeringen av en åtgärd, alltså ingick både material- och ar-

betskostnad i annuitetsberäkningen. I Fig. 37 framgår lönsamheten av isoleringsåt-

gärderna (inte FTX-systemet och värmepump) när installationen av åtgärderna var 

gratis, alltså användes enbart materialkostnaden och inte arbetskostnaden. Tilläggsi-

solering av yttervägg var som mest lönsamt för 150 mm mineralull och isolering av 

källarväggarna var aldrig lönsamt vilket beror på främst två anledningar: 1) upp-

värmnings- och avfuktningsbehovet har en låg driftkostnad 2) var att värmeförluster 

genom källarväggarna var förhållandevis små. Det antogs att 50 mm av Sto-InnoD-

rain isoleringsskiva för källarväggar var tillräckligt tjock för att förhindra fuktbild-

ning i källarutrymmet. Kompletterande beräkningar krävs för att avgöra vid vilken 

tjocklek som behövs för att fuktbildning uppstår utanför källarväggarna.  

Kombination av värmepump och ventilationssystem var utförd för att illustrera el-

prisskillnaden vid användning av olika uppvärmningssystem. Elpriset med uppvärm-

ning av värmepump var 1,33 kr/kWh och 1,9 kr/kWh med uppvärmning av fjärr-

värme.  

 

Åtgärder Isoleringstjocklek [mm] Investeringskostnad [kr] 

Tilläggsisolering av 
yttervägg 

50 59 701 
100 75 381 
150 79 091 
200 90 976 
250 102 393 
300 114 794 
350 121 782 

Isolering av källarvägg 50 32 458 
100 38 087 
150 43 740 
200 49 049 

Takisolering 200 19 689 
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Fig. 36. Annuitet från kostnadsanalysen för de åtgärder som har en beräknad investeringskostnad. 
Räntesats av 4 % och y-axeln anger den årliga besparingen under åtgärdernas livslängd. 

 

Fig. 37. Annuitet från kostnadsanalysen för alla isoleringsåtgärderna när boende köper materialet för 
åtgärden och när installationen av åtgärden är gratis. Räntesats av 4 % och y-axeln anger den årliga 
besparingen under åtgärdernas livslängd. 
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6 Diskussion 

Referensmodellen har ett 43 % högre primärenergital än BBR:s energikrav av 

90 kWh/(m2·år). Vid installation av åtgärdspaketet blev talet 109 kWh/(m2·år) vil-

ket motsvarade en minskning på 31 %. Den specifika energianvändning från energi-

deklarationen utförd 2012 var 166 kWh/(m2 Atemp·år) vilket inte avviker mycket 

med det beräknade primärenergitalet dock har fönsterbyte skett sen deklarationen 

samt att beräkningsmetoderna skiljer sinsemellan. Den totala energianvändningen 

minskades med 36 % vid installation av åtgärdspaket vilket kan minskas ytterligare 

ifall åtgärderna i paketet kompletteras eller genom att använda helt andra åtgärder. 

Den totala fjärrvärmeanvändningen skilde 0,5 % mellan referensmodellen och god-

kända värden från fjärrvärmebolaget men den månadsvisa energianvändningen varie-

rade i större utsträckning. Detta efterliknar resultatet från La Fleur et al. [13] vilket 

gav liknade skillnader mellan fältmätningar och simuleringsresultat från IDA ICE för 

ett flerbostadshus. Väggar och köldbryggor står för 60 % av studieobjektets trans-

missionsförluster vilket tillkommer på grund av att byggnaden är konstruerad med 

lättbetong och saknar isolering. Värmeförlusterna genom yttertaket var små vilket 

beror på att övervåning inte var uppvärmd och att övervåningens golv hade det 

lägsta U-värdet i byggnaden. Inga åtgärder för att minska varmvattenanvändningen 

var undersökta men det framgår i litteraturstudien från [12][16] att kostnadseffektiva 

kranmunstycken kan installeras för att minska massflödet dock var studierna utförda 

på flerbostadshus och inte småbostadshus. 

Åtgärder som var mest energieffektiva i byggnaden var tilläggsisolering av ytterväg-

gar och temperaturminskning på nedervåningen. Ytterväggarna har stora värmeför-

luster vilket gav isoleringen en stor inverkan även om isoleringstjockleken inte var 

tjock. Vid 50 mm var besparingen 15,3 % och vid 350 mm var den 27,7 % men den 

mest lönsamma tjockleken var 150 mm isolering. Temperaturminskningens stora 

besparing kommer från att byggnaden hade stora transmissionsförluster men höjer 

det förväntade missnöjet. Den upplevda komforten varierar dock mellan personer 

och den önskade temperaturnivån i ett rum bör vara överenskommen inom hushål-

let. Till exempel brukar man ligga under ett täcke i sovrummet vilket ökar clo-fak-

torn som resulterar i att den operativa temperaturen kan sänkas för att kompensera 

för komfortnivån. Detta var dock en faktor som inte inkluderades i simuleringsmo-

dellerna i detta arbete och resultatet om komforten i sovrummet kan skiljas i verk-

ligheten. 

Studieobjektet hade redan bra temperaturnivåer innan energikartläggningen var ut-

förd. Detta gav att takisolering för den icke-isolerade takhalvan inte var en energief-

fektiv åtgärd men när övervåningen var uppvärmd blev energiminskningen 21,3 % 

och i detta fall var takisolering den mest lönsamma utav alla åtgärder. Takisolering 
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hade också den lägsta investeringskostnaden av isoleringsåtgärderna. Installation av 

en värmepump är argumenterbart den mest lönsamma utav åtgärderna ifall man tar 

hänsyn till åtgärdernas livslängd vilket ger kortare återbetalningstid för värmepump 

än takisoleringen. Dock blir byggnadens energisystem mer komplex ifall både fjärr-

värme och luftluftvärmepump skulle användas för uppvärmning men det finns möj-

lighet att installera värmepump med ett varmvattensystem för att motverka kom-

plexiteten. Alla isoleringsåtgärder var lönsamma när den totala investeringskostna-

den var lika med materialkostnaden men vilka åtgärder som var minst och mest lön-

samma förändrades inte. Ifall arbetet skulle utföras av boende i byggnaden kan even-

tuella risker uppstå för garantier och det kräver även stor sakkunnighet för att mon-

tera åtgärderna på ett korrekt sätt. Kostnaden från underentreprenader, grävning 

och hakställning i detta arbete, har stora möjligheter att minskas. Den förslagna hak-

ställningen kan sannolikt hyras för ett billigare pris. 

Att installera ett ventilationssystem höjer givetvis energianvändning i en byggnad. 

Eftersom åtgärden har en dyr driftkostnad rekommenderas det istället att installera 

ett tilluftsdon i sovrummet och möjligen förse skorsten med att frånluftsdon. Detta 

kan tänkas förbättra luftkvalitén i lägre grad men det kanske ger risk för drag. Från-

luften blir uppvärmd till en rumstemperatur från fjärrvärmesystemet vilket leder till 

att en större volym luft måste bli uppvärmd samt att ventilationssystemet ger orsak 

till ventilationsförluster. Åtgärden bidrar med att koldioxidhalten minskar markant 

och med användning av luftflödet 0,35 l/(s·m2) så överskrids inte koldioxidgränsen. 

Med att använda BBR:s rekommendation att använda ett lägre luftflöde av 

0,1 l/(s·m2) när inga personer var hemma sparade totalt 2 % värme och 3 % el 

gentemot att använda det högre luftflödet. Fläktschemat startade två timmar innan 

personerna kom hem vilket resulterade i att koldioxidhalt hann stabilisera sig under 

koldioxidgränsen innan de boende kom hem. Koldioxidhalten med CAV åtgärden 

låg strax under 1000 ppm vilket tyder på att resultat av Hesaraki et al. [45] om att 

BBR:s rekommenderade luftflöde är överdimensionerat är icke överensstämmande 

med resultatet i detta arbete. 

Den minst effektiva åtgärden både energi- och lönsamhetsmässigt var isolering av 

källarväggar. Syftet med åtgärden var att motverka fuktbildning vilket sparar el via 

studieobjektets avfuktare samt minskar värmeförluster från själva isoleringen. Fjärr-

värmeminskning var endast 5,6 % med 50 mm isolering på källarväggarna gentemot 

15,3 % med 50 mm isolering på ytterväggarna. Det finns dock en viss säkerhet med 

att förhindra fuktbildning vilket kan motverka oväntade problem i framtiden. Källar-

isolering var ca 10–20 % billigare att införa än tilläggsisolering av ytterväggarna men 

dock så är materialkostnad betydligt billigare. Vid isolering av källaren så stod ar-

betskostnaden och underentreprenader för 63 till 83 % av den totala investerings-

kostnaden jämfört med 55 till 63 % vid tilläggsisolering av ytterväggarna. Dock var 
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isolering av ytterväggar fortfarande mer lönsamt än isolering av källarväggar när in-

vesteringskostnaden enbart bestod av materialkostnaden. För lättbetonghus kommer 

isolering av källarväggar inte att vara lönsamt speciellt när källarutrymmet inte 

värms upp till rumstemperatur. Källarväggsisolering vid en uppvärmd källarvåning 

undersöktes inte i detta arbete. Vid simulering för källarisolering användes inga radi-

atorer på källarvåningen vilket inte skulle rekommenderas på grund av att oväntade 

problem kan uppstå. Det minskade inte energianvändning med en väsentlig andel ef-

tersom källaren inte stod för en stor andel av transmissionsförlusterna.  

6.1 Miljö 

Miljöpåverkningar från byggnadens energianvändning och installation av förbätt-

ringsåtgärder var inte undersökta i detta arbete. Det går att dra slutsatser om håll-

barhet utifrån litteraturstudien och från det beräknade primärenergitalen. Primär-

energins syfte är att ta hänsyn till energibärares kvalité vilket primärenergitalet för-

söker reflektera. En fördel med studieobjektet är att uppvärmningen sker med fjärr-

värme istället för värmepump vilket förbrukar mindre primärenergi under byggna-

dens livstid enligt Gustavsson och Joelsson [15].  

SöderhamnNäras fjärrvärme kommer från ett kraftvärmeverk vilket har högre pri-

märenergianvändning än ifall anläggningen var ett värmeverk [16]. Kraftvärmever-

ket använder enbart förnyelsebara biobränslen vilket ger mindre utsläpp än använd-

ning av fossila bränslen. En betydande faktor för kraftvärmeverk är hur landets el-

produktion ser ut. I Sverige står vattenkraft och kärnkraft för största delen av elpro-

duktionen men el importeras ändå från Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Po-

len. Vid höglast förbrukar marginalelen kolkraft vilket värmebehovet indirekt påver-

kar via kraftvärmeverket. Dock saknas uppgifter ifall studieobjektet köper miljö-

märkt el. Ur ett systemperspektiv är studieobjektets fjärrvärmesystem mer hållbart 

än andra uppvärmningsalternativ eftersom eldriven uppvärmning eller värmepump 

kan tänkas bidra mer till ohållbar elproduktion i Sverige.  

  



 

50 

 



 

51 

7 Slutsatser 

7.1 Resultat av studien 

Studieobjektets energianvändning är betydligt högre än BBR:s energikrav vilket 

kommer från att klimatskalet på lättbetonghus har höga U-värden och högt luftläck-

age. För att åtgärda dessa förluster krävs stora ingrepp vilket har höga kostnader. 

Rekommenderad åtgärd är att isolera klart takstolen vilket möjliggör användning av 

övervåningsutrymmet och en stor kostnadsbesparing ifall utrymmet planeras att an-

vändas i framtiden. Genom att sänka temperaturnivån i nedervåningen till 20 °C 

sparas 11,6 % värme utan stora bekostnader på inomhusklimatet samt att boende är 

borta 11 timmar på vardagar vilket blir värmeenergi som går förlorad. Temperatur-

minskning är en effektiv åtgärd i lättbetonghus. För att åtgärda ventilationsproble-

met kan eventuella ett tilluftsdon placeras i sovrummet för att ge en liten förbättring 

av luftkvalitén.  

7.2 Utveckling 

Fuktbildning i kalla utrymmen och radonhalten är inte undersökta i denna studie. 

Funderingarna framkom sent in i arbetet och uteslöts på grund av tidsbrist. För att 

undersöka dessa problem skulle ytterligare mätningar vara nödvändiga. Bättre kost-

nadsanalys kan göras genom att få noggrannare data för arbetskostnaden och kon-

struktionstider för åtgärderna. Utformningen på vald konstruktion kan eventuellt 

förbättras vilket också kan göra åtgärderna dyrare eller billigare. 

7.3 Perspektiv 

Ungefär 40 % av Sveriges energianvändning går till bostadssektorn där det finns stor 

besparingspotential vilket visas i resultatet. För att åstadkomma klimatmålet för 

50 % energieffektivisering till år 2030 kommer åtgärder för byggnader att ha en be-

tydande roll. Detta kommer att hjälpa till att uppnå det ultimata målet för att 

minska den globala temperaturökning som uppstått från människan. Boverkets krav 

och passivhuskrav kommer att vara viktiga för energieffektivisering i byggnaders 

energisystem. 

Det kommer att vara svårt att motivera bostadsägare att investera i hållbara åtgärder 

om de inte är lönsamma. De förbättringsåtgärder som minskar energianvändning 

kommer att minska koldioxidutsläpp och primärenergianvändningen även om åtgär-

den inte är lönsam för bostadsägaren. Det kommer därför att finnas mer intresse att 

byta uppvärmningssystem från fjärrvärme till pelletspanna även då pannan förbrukar 

mer primärenergi vilket inte skulle medverka till en hållbarare utveckling. Från ett 

socialt perspektiv är det viktigt att förbättringsåtgärder inte går på bekostnad av 

människors bekvämlighet i framtiden. 
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A1 

Bilaga A Ritningar 

Planritning 

 

  



 

A2 

Fasadritning 

 

 



 

B1 

Bilaga B Kostnadskalkyl 

Materialkostnad för isoleringsåtgärder 

Konstruktion som valdes för en isoleringsåtgärd bestämdes efter tillgänglig tjocklek 

på isoleringsskivorna. Till exempel fanns klimatskiva-33 från 50 mm till 100 mm 

tjocklek och för de större tjocklekarna, 150 mm till 350 mm, behöver konstrukt-

ionen både klimatskiva och stenullskiva.  

Tilläggsisolering av ytterväggar kr/m2. Det tillkom en hakställning (2 mån) som 

hade en underentreprenadkostnad på 195,5 kr/m2 

 

Isolering av källarväggar kr/m2. Det tillkom grävning som hade en underentreprenadkost-

nad på 368 kr/m2 

 

Isolering av taket kr/m2 

 

Tjocklek på tilläggsisoleringen 50  100   150  200  250  300  350  

Materialbeskrivning        

22 profilspontad panel dubbelgrund 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 160,9 

34x(50-100) mm läkt c 600 18,6 37,3 18,6 26,1 18,6 26,1 18,6 

50-100 mm distanshylsor 5,1 10,3 5,1 7,2 5,1 7,2 5,1 

50-100 mm våningshög klimatskiva-33 72,3 144,6 72,3 101,2 72,3 101,2 72,3 

45x(95-220) reglar c24     69,8 90,8 160,1 192,3 160,1 

95-220 stenullskiva     44,8 59,9 109,0 119,0 109,0 

45x95 reglar c24             69,8 

95 stenullskiva             44,8 

Total materialkostnad 257,0 353,0 371,5 446,1 526,1 606,7 640,7 

Tjocklek på källarisolering 50  100  150  200   

Materialbeskrivning      

Sto-InnoDrain (50-200) 103,99 178,63 253,58 323,97  

Fiberduk 17,3 17,3 17,3 17,3  

Avtäckningslist 26,4 26,4 26,4 26,4  

Total materialkostnad 147,7 222,3 297,2 367,6  

Tjocklek på takisolering 200  

Matrialbeskrivning   

Underlagspapp YAP 2200 104,0  

145 stenullskiva 69,9  

45x45 läkt c 600 23,3  

45 stenullskiva 25,0  

0,2 plastfolie inkel tejp 7,8  

13 gipsskiva (B=900) 29,5  

Total materialkostnad 259,4  



 

B2 

Totalkostnad av isoleringsåtgärder 

Tilläggsisolering av ytterväggar kr/m2 

 

Isolering av källarväggar kr/m2 

 

Isolering av takstolen kr/m2 

 

 

Tjocklek på tilläggsisoleringen 50  100   150  200  250  300  350  

Utgiftsbeskrivning        

Materialkostnad 257,0 353,0 371,5 446,1 526,1 606,7 640,7 

Arbetslön 0,57-1,24 tim á 203 116,0 150,8 160,7 186,4 207,8 233,5 252,5 

Underentreprenader 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 195,5 

Omkostnadspålägg 261 % på arbetslön 302,8 393,6 419,4 486,5 542,3 609,3 659,0 

Omkostnadspålägg 10 % på UE 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 19,6 

Arbetskostnad efter ROT-avdrag 443,7 531,6 556,6 621,5 675,6 740,5 788,5 

Sektionskostnad inkl moms kr/m2 700,6 884,6 928,2 1 067,7 1 201,7 1 347,2 1 429,2 

Tjocklek på källarisolering 50  100  150  200   

Utgiftsbeskrivning       

Materialkostnad 121,3 195,9 270,9 341,3  

Arbetslön 0,6 tim á 203 121,8 121,8 121,8 121,8  

Underentreprenader 367,9 367,9 367,9 367,9  

Omkostnadspålägg 261 % på arbetslön 317,9 317,9 317,9 317,9  

Omkostnadspålägg 10 % på UE 36,8 36,8 36,8 36,8  

Arbetskostnad efter ROT-avdrag 591,1 591,1 591,1 591,1  

Sektionskostnad inkl moms kr/m2 712,4 787,0 862,0 932,4  

Tjocklek på takisolering 200  

Utgiftsbeskrivning   

Materialkostnad 259,4  

Arbetslön 0,61 tim á 203 123,8  

Underentreprenader 0,0  

Omkostnadspålägg 261 % på arbetslön 323,2  

Omkostnadspålägg 10 % på UE 0,0  

Arbetskostnad efter ROT-avdrag 312,9  

Sektionskostnad inkl moms kr/m2 572,4  



 

C1 

Bilaga C Övrigt 

Objektbeskrivning 
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