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Förord	
Denna studie avslutar högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Högskolan i Gävle. 
Studien avser förändringar i Läkerolbyggnaden i Godisfabriksområdet som ägs av AB 
Gavlegårdarna och är av kulturhistorisk värde. Hela Godisfabriksområdet ska byggas om 
och renoveras. Fastighetens planeras att ombyggas till bostäder och därför har 
undersökningen varit av intresse för författaren. 

 

Ett stort tack till Ulf Gavlefors för vänligt bemötande och som hjälpte mig göra 
besiktningen i lokalen. Jag vill ge ett stort tack till världens bästa handledare Jan Akander 
för allt stöd under studiens gång.  

 
 
 
 
 
Debar Jaafar 

Gävle, Maj 2019 
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Sammanfattning	
Godisfabriken ligger i stadsdelen Brynäs och dess historia var redan känd som Gävles 
viktigaste industriområde under 1870-talet. Området är under bebyggelseprocess och 
planeras binda ihop Gävle strand med Brynäs samt göra området mer attraktivt. I 
Godisfabriksområdet finns en byggnad, Läkerolbyggnaden, som ägs av AB 
Gavlegårdarna och ingår i områdets renoveringsprocess.  Dess yttre ska bevaras men 
måste energieffektiviseras eftersom byggnaden ska användas som bostadshus och 
innefatta annan verksamhet. Det framgår tydligt i kulturmiljöer, t.ex. riksintressen. 
Bevarandet av dessas karaktärer är extra viktigt vilket gör att ändringar som görs blir allt 
mer begränsade och komplexa. 
 
Huvudsakliga utgångspunkten för denna studie var att undersöka effekterna av 
energieffektiviseringsmetoder och kostnadsberäkning med fokus på fönster med 
bevarande krav för Läkerolbyggnaden.  
 
I genomförandefasen har en okulärbesiktning gjorts av byggnaden, 
litteraturundersökning, tidigare forskning, böcker studerats till stöd för arbetet samt 
energiberäkningar och konstadsberäkningar för fönsterbyte har gjorts. 
 
Resultaten för denna studie påvisar vad som är mest ekonomiskt lönsamt vid olika 
effektiviseringsmetoder samt hur olika klimatskärmskomponenter läcker värme. 
Fönster medför en stor värmeförlust och kostnadsbesparingar ökar om inte rätt 
renoveringsåtgärd genomförs. Fönster med extra glas minskar energianvändningen och 
ger låga investeringskostnader jämfört med nya moderna fönster.   
  
    
 
Nyckelord: Energieffektivisering, fönster, renovering, lönsamhet. 
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Abstract		
The Candy Factory area is located at Brynäs district, and its history is known as Gävle's 
most important industrial area in the 1870’s. The area is under construction and plans 
to tie Gävle Strand with Brynäs and make the area more attractive. In the Candy Factory 
area in Gävle there is a building, Läkerol building that is owned by AB Gavlegårdarna, 
and is a part the areas renovation process. It’s exterior must be preserved but must be 
made more energy efficient since the building is to be used as a residential building and 
other activities. It is part of a cultural environment, such as national interests. The 
retention of its characters is particularly important, making changes to the building more 
complex. 

The starting point for this study was to investigate the effects of energy efficiency 
methods and costs with a focus on windows in view of conservation needs of the Läkerol 
building. In the implementation, characteristics of the building have been assessed along 
with literature research, previous research, books studied in support of the work and 
energy balances and cost calculations for window changes have been made. 

The results for this study shows what is most profitable among different efficiency 
methods and how different building envelope components leak heat. The windows 
cause great thermal losses and cost savings can be reduced by choosing the efficiency 
measure window with extra glass with low investment cost compared to brand new 
windows. 
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Förklaringar		
Värmemotstånd (R-värde)  
Anger materialets värmeisoleringsförmåga med enheten i form hur mycket den isolerar 
m2·K/W eller m2 ·K /W och kan beräknas enligt SS-EN ISO 6946 (Swedisol, u.å.). 
 
Värmegenomgångskoefficient (U-värde)  
U-värde anger en konstruktions isoleringsförmåga i form av värme (Energifönster, u.å.). 
  
P-märkning 
Byggprodukter som är märkta med P-märkt uppfyller lag och myndighetskrav som 
byggbranschen efterfrågar (Sp, u.å.). 
 
Solenergitransmittans (g-värde)  
G-värde koefficienten anger den totala genomsläppligheten av solenergi i procent. 
(Energifönster, u.å.). 
 
Dagsljustransmittans (LT-värde)  
Anges som ett mått vid beräkning av dagsljusinsläpp i procent (Energifönster, u.å.). 
 
Energiprestanda  
Anges i form av byggnadens primärenergital och är ett mått på resursförbrukning 
(Sveby, u.å.). 
 
Specifik energianvändning  
Anger byggnadens energianvändning delat på Atemp i kWh/m2 och år. (Rockwool, u.å.). 
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1	Inledning	

1.1	Bakgrund	

År 2015 svarade bygg- och fastighetssektorn för användandet av energi på ca 99 TWh 
som motsvarar 31 %. Den totala energianvändningen varierar från år till år eftersom 
denna användning är utetemperaturberoende (Boverket, 2018a). Ur det nationella 
miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” skall användningen av energi ske anpassat 
efter uppsatta miljömål, resursbesparing och förnybar energikällor (Boverket, 2018b). 
Med anledning av fastighetssektorns höga användning är det angeläget att minska 
denna.  

Transmissionsförlusterna för en byggnad sker genom tak, golv, väggar, fönster och 
dörrar då det sker värmeutbyte mellan inne och ute beroende på hur välisolerat och 
lufttät byggnaden är konstaterar Elmroth (2009). Fönster står normalt sett för 35 
procent av värmeläckagen vilket har avgörande roll för energianvändningen som i sin 
tur påverkar den termiska komforten inomhus (Energirådgivningen, 2006). Fönster 
anses som en viktig byggnadsdel utifrån värmetekniskt perspektiv då förhoppningarna 
är att ha så lite värmeförluster så möjligt för att erbjuda bättre termisk komfort inomhus 
och i bästa fall minska energianvändningen (Energirådgivningen, 2006). 

Detta arbete handlar om energieffektivisering med fokus på fönster och speciellt 
undersöka olika lösningar för den gamla Godisfabriken (Läkarolbyggnaden i Gävle) då 
den är i behov av åtgärder. 

Det som är av intresse är att utföra lönsamma energieffektiva åtgärder som sänker 
energianvändningen hos den gamla tegelbyggnaden samt beräkna kostnader för byte 
av fönster av kulturhistorisk värde, eftersom byggandens exteriörer inte får ändras.  

 
 

1.2	Syfte	&	mål	

Syftet med denna studie är att utföra en förundersökning gällande energieffektivisering 
av Godisfabriken med hänsyn till bevarande av arkitektonisk och antikvarisk särdrag 
samt uppskatta eventuella kostnader vid olika fönsteråtgärder.  

 

Målet med arbetet är att besvara frågorna nedan 

 
• Hur energieffektivisera fönster? 
• Vad blir effekten och kostnaden? 
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1.3		Objektbeskrivning		

	

Beträffande arbetets kvalité och tidsram skall endast en del av byggnaden undersökas 
och studeras för att minska arbetets omfattning dock i beräkningen ingår alla fönster, 
areor och volym. Godisfabriken består av ett antal byggnader, där det utpekats fyra 
byggnader som ska bevaras. Den största, Läkerolbyggnaden, studeras men för att 
avgränsa arbetet kommer ena halvan att utredas. Huvudsakligen kommer denna del 
bestå av bostäder men för andra delar därinom saknas planer. Med anledning att 
verksamhet i byggnader påverkar energianvändning, samt övriga energitekniska 
lösningar (utöver fönster), görs följande antaganden/avgränsningar: 
 

a)  Föreliggande rapport föreslår en verksamhet utöver boende – vilken påverkar 
byggnadens energianvändning. 

b)  Tekniska lösningar som modelleras/simuleras/förutsätts men står inte i fokus i 
arbetet, avser invändig tilläggsisolering av klimatskärmskomponenter samt 
ventilationssystem med värmeåtervinning.  

c)  Grov lägenhetsindelning av befintliga utrymmen för att uppskatta antalet 
boende, som i sin tur påverkar byggnadens energianvändning.  

d)  Utgångspunkten är att fönster bevaras, vilka dock är relativt nya. 
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2.1	Området	

Brynäs 19:8 ligger i det omringade området, se Figur 1. och området har varit av stor 
ekonomisk betydelse för Gävle och dess historia. I området finns byggnader som är 
bevarade vilket tydliggör att området har använts för hamn- och industriverksamhet 
(Länsmuseet Gävleborg, 2013).  Området genomgår en förändring vilket planeras ge mer 
attraktiv stadsbild än förut. Namnet Godisfabriken omfattar kvartersområdet där 
planerna är att bygga 750 bostäder bestående av hyres-och bostadsrätter, förskola, 
caféer, verksamhetslokaler samt koppla ihop olika delar av området runt omkring 
(Gavlegårdarna, 2018).  

 
 

 
Figur 1. Karta över Godisfabriken Brynäs 19:8. Foto planarkivet Gävlekommun, 2018 

 
 
 
 

2.2	Läkerolbyggnaden	

Byggnaden uppfördes AB Mattons Läderfabrik Garveri se Figur 2. Efter stadsbranden år 
1868 blev garveriet förstört och fick byggas om på nytt år 1879 fast denna gång som 
Mattons Läderfabrik (Länsmuseet Gävleborg, 2013). Den gröna ”L ÄKEROL” skylten är 
värdebärande. 	
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Figur 2. Byggnadens fasad mot söder. Foto: Debar Jaafar 

 

2.3	Fri	tolkning	av	byggnaden	

Byggnaden är belägen i stadsdelen Brynäs Tredje tvärgatan 4. Fasaden på byggnaden är 
klätt med rött/orange lertegel markerar den varje våning och betongelement med 
slätputs, se Figur 2. Sockeln är av betong och täcker nederdelen av plan 1. Byggnaden 
består av två volymer av en originalbyggnad och en tillbyggnad inom rödmarkerade 
område vilket visas i Figur 3. Idag ser ut som en hel byggnad som byggdes tidigt under 
1900-talet. Den delen som arbetet fokuserar på är tillbyggnaden. Den vita delen av 
byggnaden är trapphuset som kopplar ihop husen och våningarna. Taket är klätt med vit 
plåt med brutna takfall och hängrännor och stuprör är ljusgråa.  

 

 
Figur 3. Förenklad planlösning av Godisfabriken Läkerolbyggnaden våning 1, ritad i Revit 

(2018), avvikelser kan förekomma. Obs rödmarkerat området är tillbyggnaden.  
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I nu läget består fönstren av enluftsfönster med överhängda träbågar och öppnas utåt. 
Fönster befintliga skick på olika våningar varierar där vissa fönster är i behov av 
renovering och övriga fönster är i bra skick se Figur 4. Byggnaden har totalt 95 fönster 
se Tabell 1.  

 

 
Figur 4. Befintliga fönster Läkerolbyggnaden.  Foto: Debar Jaafar 

 

Eftersom trapphuset har byggts på senare tid har dessa 3 fönster valts att inte ingå i 
kostnadskalkylen. Då handlingar saknas gällande fönster har det valts att utgå från 
boken Så byggdes husen och därmed få en uppfattning vad som är tidstypisk fönster. 
Detta uppvisar vara 2-glasfönster som var vanligt mellan åren 1950 -1960. U-värdet för 
2-glas fönster är 2,9 W/m2 K. (Björk et al., 2013). Nedan följer en tabell över uppmätt 
fönster under platsbesöket på Läkerolbyggnaden se Tabell 1.  

 
Tabell 1.  Fönstertyper, mått av befintliga fönster (glasningsarea och karmmått) trapphuset 
ingår ej i beräkningen. 

Fönstertyper  Antal 
[st] 

Glas bredd x höjd 
[mm] 

Glas 
area 
[m2] 

Karm 
[mm] 

Båge 
[mm] 

F1 68 1060 x1170 1,24 57  65 
F2 24 1570 x1170 1,84 57  65 
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2.	4	Bevarandekrav		

Idag är byggnaden av kulturhistorisk värde och får inte rivas enligt Plan och bygglagen 
(2010:900) 9 kap 34 § och är q1 märkt (RSN, SFS 2018: 1370). De exteriöra 
karaktärsdragen som är viktiga för byggnaden ska beaktas varsamt vid ändring där bland 
annat spröjsade fönstren, plåttaket, fasaden, takfoten m.m. (Länsmuseet Gävleborg, 
2013). Varsamhetskrav för fönster gäller så att fönstren bör behålla ursprunglig form, 
material, samt indelning och proportioner vara sig lik enligt Plan och bygglagen 
(2010:900) 8 kap 14 § (RSN, SFS 2018: 1370). 

 

 

 

Figur 5. Förenklad 3D- modell av Läkerolbyggnaden, ritad i Revit (2018) avvikelser kan 
förekomma.  
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3	Teori			

3.1	Fönsterkrav	&	miljömål	

I vår urbana civilisation står världen inför klimathot på grund av den globala 
uppvärmningen orsakad av höga utsläpp av växthusgaser. Detta har inverkande 
konsekvenser på miljön och dess ekosystem. För att stödja en hållbar samhällsutveckling 
för oss och kommande generationer är det viktigt att följa miljömål som är framtagna 
för att minimera energianvändningen (Globalamålen, 2019).  

 

Ur rapporten Energiläget 2017 utfört av Energimyndigheten (2017) beträffande bostads-
och servicesektorns energianvändning i Sverige, uppgår siffran till ca 40 procent. 
Uppskattningsvis går 59 % av denna energianvändning till hushåll, drygt 53 % går till 
uppvärmning av utrymmen och tappvarmvatten. Idag är fjärrvärme en vanlig 
uppvärmningskälla som används i flerbostadshus och lokaler. På grund av ökandet av 
fjärrvärmepriser sedan 2000-talet har det varit svårt att identifiera orsaken 
prisutvecklingen, dock tros att detta kan bero på dagens höga bränslekostnader 
(Energimyndigheten, 2017). 

  

Byggnader med antikvariskt och kulturhistoriskt värde är mer känsliga för förändring då 
det råder varsamhetskrav och förvanskningsförbud vilket innebär begränsad 
åtgärdsform. Med det menas förbud mot förvanskningar som sker exteriört och interiört 
(Boverket, 2017).   

Det som står i konflikt idag med dagens energiförbättringskrav för antikvariska 
byggnader är dess kostnader för drift och underhållsarbeten menar forskarna Holm och 
Sandö (2015) i sin rapport energieffektivisering av kulturhistoriska byggnader. 

I takt med ändringar i energianvändningsregler enligt BBR 2006 riktades funktionskraven 
på byggnader och dess energianvändning. Ett sätt av att minimera byggnaders 
energiprestanda är att tillämpa så kallade nära-nollenergiregler för att på så sätt stödja 
miljön samt näringsutvecklingen (Boverket, 2018). Ur BBRs byggregler avsnitt 9 för 
energihushållning har det tillkommit nya förslag i Sverige som ska införas i offentliga 
byggnader och energieffektiviseras senast den 31 december 2020 (Boverket, 2018).   

Fönstrets primära uppgift att släppa igenom dagsljus och skapa en bättre vy för hur 
omgivande miljön ser ut. Fönster placering och utformning är en viktig komponent för 
rummet och byggnadens estetetik skriver (Björk, et.al, 2013).  
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De specifika kraven för fönsters prestanda beror på dess funktion, konstruktion, 
grundläggande material, värmeisoleringsförmåga och beståndsdelar (Svensk fönster & 
dörr kontroll och Trä och möbelföretagen, 2015). Europeisk standard SS-EN14351-1 
ställer rimliga krav på fönster och dörrar där ska dessutom klassificeras utifrån 
lufttäthet, regntäthet, säkerhets mot vindlast, glasruta m.m.  

Utöver det ställer Energimyndigheten (2008) krav på godkännanderegler för 
energimärkta fönster sedan 2008 där grundläggande prestandakrav, beräkningar, 
testmetoder ska följas enligt EN ISO10 077- 2 , EN ISO 100 77-1.   

	
3.2	Tidigare	vetenskapliga	rapporter	

Polska forskarna Trzaski och Rucinska (2015) visar i sin analys gällande fönsters inverkan 
på byggnadens energibehov styrs av fyra parametrar U-, g-, LT-värde och lufttäthet vilka 
bör tas hänsyn till då dessa har avgörande roll för byggnadens energianvändning. 
Fönstrets specifika dimension gällande ram, karm, bågar, glas typ och area har inverkan 
på de termiska egenskaperna samt värdena för U-, g, och LT kan skilja sig beroende på 
val av produkt. Värmeöverföringen beror på hur välisolerat huset är och hur 
ventilationssystemet är installerat. Fönstrets värmeöverföring påverkas av 
uppvärmning/avkylningsperioder och hur mycket solvärmelast utvinns, vilket beror på 
byggnadens karaktäristika drag samt användningsgrad. (Trzaski, et al., 2015).   

För att ta reda på de faktorer som påverkas av fönster och dess energibalans har följande 
punkter analyserats av Trzaski och Rucinska (2015) där värdena är framtagna enligt Polsk 
standard TR2014 samt schemalagda simuleringar användes enligt lokala tider. Det 
skapades ett referensscenario där de idealiska fönstren hade varken värmeförlust, 
solvärmelast eller dagsljusinsläpp enligt Polskt energikrav. Undersökningen utgick från 
en referensbyggnad som bestod av 3 våningskontorsplan uppdelade i 27 zoner där varje 
våning hade 9 zoner. Det användes sex olika typer av fönster med olika U-värden och g-
värden där varje våning hade samma fönsterfördelning. (Trzaski, et al., 2015).   

För att bedöma energibalansen i referensbyggnaden beräknades värme, kylbehovet och 
dagsljussläppet för sex olika fönstertyper. Resultatet visar att klimat, orientering, 
fönsterplacering, värmeutveckling inomhus, dagsljusinsläppet, byggnadens 
värmekapacitet och byggnadens värmeisoleringsförmåga samt ventilationsluftflöde har 
avgörande roll för energianvändningen. Av den orsaken är det viktigt att inte bara välja 
fönster utifrån U-värde utan välja det som passar byggnadens konstruktion samt lokala 
förhållanden (Trzaski, et al., 2015).  Med det fastställs att energieffektiva fönster är 
utformade för att ge bättre energibalans i varmare klimat, men det blir mer komplext i 
kallare klimat då den ska maximera solvinster så mycket så möjligt samt ge optimal 
termisk skydd. 
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I en norsk forskningsstudie har det påvisats att termisk modellering bidrar till att minska 
energianvändningen genom att placera energieffektiva fönster på rätt sätt för att 
undvika köldbryggor.  Fem varierande väggkonstruktioner med två fönstertyper med 
olika U-värden användes vid analysen för att ta reda på fönsterinverkan på 
energianvändningen. Resultatet bevisade att fönstren hade inverkande roll för 
uppkomsten av köldbryggor och genom att placera fönstren utifrån kan 
värmeförlusterna minskas upp till 50 procent (Misiopecki, Bouquin, Gustavsen, & Jelle, 
2018).  

En dansk studie undersökte 15 ventilerade fönstertypologier med olika former och glas 
i fyra europeiska länder: Storbritannien, Danmark, Frankrike och Tyskland. Detta för att 
ta reda på optimal typologi med avseende på energibalansen och termiska komforten i 
olika klimatzoner. Med typologi menas bland annat fönstrens glas typ, placering, 
öppning, höjd, bredd etc. (Liu, Heiselberg, Larsen, Mortensen & Rose, (2017). 
Referensfallet som låg till grund för undersökningen var ett slutet fönsterspalt en 
ventilerad spalt och resten bestod av olika glasrutor. För att ta reda på effekten av 
testerna användes däribland ett enda glas, enkelt glas placerades utanför och innanför 
fönstret. Väderstrecken som användes var norr, söder och väster för alla fyra länder. 
Resultatet visade att ventilerade fönster har en tendens att minska energibehov vid 
kylning och uppvärmning samt förbättrar den termiska inomhuskomforten beroende på 
vilken säsong det är. Att placera glas inuti och utanför är nästan samma sak. För att 
uppnå optimalt resultat ska invändig ruta och argonfylld isolerglas användas då 
öppningen fungerar som ett ventilerat spalt (Liu, et al., 2017).  

Enligt en ungersk studie för simulering/renovering av historiska fönster låg fokus på att 
minska värmeförlusterna som sker genom fönstren där resultatet visade att renovera 
fönster med isoleringsglas inte alltid är det självklara valet då nya fönsterbyten kan 
innebära negativ inverkan på inomhusklimatet sommartid samt om det saknas 
solavskärmning (Bakonyi & Dobszay, 2016). 

En kulturskyddad byggnad i Antwerpen i Belgien studerades av författarna Littia, 
Audenaerta och Lavagna (2018) för att identifiera livscykelkostnadsbesparingar som 
sker i samband med fönsterbyte av historiska byggnader. Kostnader för underhållning 
av fönstren räknades under en 100 års-period, därefter räknades även kostnaderna vid 
ändring av fönster med samma tidsintervall med LCC-energiberäkningar. Resultatet 
visade att genom att utföra underhåll på nya fönster, blir energibesparingen under en 
livscykel ca 3,56 procent och för att förbättra energibesparingen kan summan uppgå till 
5,93 procent om fönstren kombineras med nederbördsskydd. Flera scenarier i studien 
visar att hållbara komponenter bidrar till effektivare resultat och att vid byte av fönster 
har aluminium och trä fönster längst livscykel (Littia, et al., 2018). 

Den italienska forskaren Lucci (2017) undersökte tegelbyggnader för att bedöma 
termofysiska egenskaper för väggar och dess värmevärde för olika tidsepoker hos 
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historiska byggnader runt om Italien. Ett antal äldre historiska byggnader med olika 
karaktär undersöktes för att samla in information om energianvändningen. 
Forskningsmetoden utgick på att använda tre sorters tegel med varierande storlekar och 
bruk typ från 1500 -20000- talet. Hordisk-teknik även så kallade ”Transient planesource 
technique” har använts för att samla indata, mätvärden lambda λ-värde, och Cp 
specifikvärmekapacitet. Med det menas att värmeeffekten hos olika byggnads material 
styr av dess U-värde och värmemotståndet R samt tjockleken menar Lucci (2017).  

 

3.3	Effektiviseringsalternativ			

På uppdrag av Energimyndigheten i samarbete med Glasbranschförening har Sveriges 
Tekniska forskningsinstitut (SP) i Borås se Figur. 6 visat att bevara standardfönster och 
lägga till extra energiglas kan vara lönsamt och kostnadseffektivt (Energimyndigheten, 
2008).  I och med fönster är en stor del för bevarandet av husets estetisk menar 
Energimyndigheten (2008)  att det är lämpligt att investera i energiglas då det minskar 
värmeläckage, kallras och inomhuskomforten ökas samt kostnader för uppvärmning blir 
lägre. Eftersom gamla tvåglasfönster med kopplade träbågar inte har samma 
förutsättningar som nya energifönster, kan otätheterna runt fönstren vara enorma 
vilket resulterar i att energiförlusterna blir stora. I jämförelsetester med renoverade 2-
glasfönster visades att isoleringsförmågan hos energiglasen fördubblades och därmed 
inomhus temperaturen sänktes samt innebar sänkta uppvärmningskonster för varje 
grad upp till fem procent. (Energimyndigheten, 2008).   

 
Figur 6. Energiglas hämtad från Fönsterrenovering med energiglas  

Glasbranschföreningen på uppdrag av Energimyndigheten. 
 

Energiglas består av ett skikt av hård och tunn oxid se Figur 6. som läggs på fönsterglaset. 
Det täckande lagret har nästan samma ljusinsläpp som glaset och därmed minskar 
strålningsförluster med 85–95 % och den värme som utvinns ur reflektion av 
långvågigstrålning leder till att värmen i rummet blir kvar med ca 50 % 
(Energimyndigheten 2008).  Glasets optiska egenskaper styrs av tre faktorer som beror 
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på hur mycket strålning transmitteras, absorberas, och reflekteras när den påträffar en 
glasyta vilket i sin tur är beroende av glasets tjocklek, ytbehandling samt strålningens 
våglängd (Burström 2006).   

Glas i sig är ett tungt material och för varje mm glas motsvarande av en vikt på ca 2,5 
kg/m2 och vad det gäller äldre fönster och dess historik kan glasen vara ca 2 mm tunna. 
Dagens moderna glas har standard mått på 4 mm då hantering av tunna glas är svåra att 
hitta och framställa (SVF, 2013). Med det menas att glas som är exempelvis 1,2 x1,2 m2 

med en tjocklek på 2 mm väger 6 kg och byter man ut mot 4 mm glas av samma mått 
blir vikten 12 kg vilket medför att tyngden belastar bågen så att den riskerar spricka. 

 

 
Figur 7. Energiglas med isolerruta hämtad från Fönsterrenovering med energiglas 

Glasbranschföreningen på uppdrag av Energimyndigheten. 
 
För att förbättra egenskaperna hos ett sammansatt paket av energiglas med isolerruta 
har det inre glaset ersatts med energiglas som är vanligen fyllt med ädelgas vilket leder 
till att isoleringsförmågan hos rutan förbättras se Figur 7. Värmeförlusten genom 
isolerrutan styrs av avståndet (6,-9,-12,-15-mm) mellan glasen ju längre avstånd desto 
bättre värmeisoleringsförmåga (Energimyndigheten 2008). 

Värmeövergångskoefficienten eller U-värdet anger fönstrets 
värmeisoleringsegenskaper som har enheten W/m2 K. Fönster med 2-glas med trä har 
ett ungefärligt U-värde på 2,8 W/m2 K och med hjälp av energiglas kan U-värdet sänkas 
till 1,8 W/m2 K och vid ännu mer förbättringar kan det sjunka till 1,3 W/m2 K 
(Energimyndigheten, 2008). 

Stål, Lundht och Ylmén (2011) nämner att värmeförluster kan minskas om fönstren 
förses med nattisolering vilket kan placeras på tre sätt på ut- och insidan eller innanför 
fönsterkonstruktionen. Dessa kan vara i form av persienner, textil, rullgardin, 
isoleringsskivor eller luckor m.m. 

 



 

12 
 

4	Metod		
Författarna Raftery, Keane och O’Donnell (2011) föreslår en metod för att öka 
tillförligheten vid energisimulering av byggnader bör prioritet ligga på observation som 
görs vid platsbesök samt andra dokumenthandlingar, bygghandlingar, mätningar 
information studeras om de är tillgängliga. Vid bristfälliga dokumentationer är den 
fysiska inspektionen den mest tillförlitliga och användbara metoden för kalibrering av 
byggnadsmodell (Raftery, et al., 2011).  

Ett erforderligt sätt att samla in data som har använts vid kalibreringsprocessen ska 
kunna vara synlig för framtida granskningar som andra användare ska kunna följa upp 
och mäta (Raftery, et al., 2011). Insamling av data baseras på prioriteringslistan från 
artikeln Calibrating whole building energy models: An evidens-based methodology vilket 
visas nedan för att öka tillförlitligheten i studien se Figur 8.  

 
1. Iakttagelser på plats  
2. Mätningar på plats 
3. Branschspecifika riktlinjer och standarder  
4. Inhämtning av eventuellt existerande tidig förprojekteringsdata 

 

 

 
 

Figur. 8. Tillvägagångssätt för metoden 

 
 

Objekt 

Resultat  

Energisimulering  

Livscykelanalys & Känslighetsanalys   

Insamling av data 

Förundersökning  
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4.1		Insamling	av	data		

Studien har utgått från att samla in material från, böcker, vetenskapliga artiklar och 
bakgrundsinformation om Läkerolbyggnaden. Inga information kunde erhållas från 
Gavlegårdarna om byggnaden då byggnaden sedan tidigare saknade handlingar säger 
Ulf Gavlefors, projektledare hos Gavlegårdarna vid ett plats besök på Läkerolbyggnaden.  

Fokus har lagts på fönsterbyte och dess kostnad vid tillverkning då fönstren inte får 
förvanskas p.g.a. det antikvariska intresset. För att ta reda på kostnaderna har en 
förundersökning inletts gällande val av fönster som passar byggnaden och dess behov 
från Länsmuseets rapporter & förundersökning. Enligt prioriteringslistan skapade av 
Rafterys, et al., (2011) har mätningar gjorts under platsbesöket i samma riktlinje.  

Med hjälp av insamling av information från tidigare vetenskapliga artiklar, rapporter, 
myndighetskrav & föreskrifter, böcker och byggnadens historia har kunskap bearbetats. 
De vetenskapliga artiklarna har handlat om hur fönster påverkar energianvändningen i 
byggnader. Databas som har använts är bland annat, Boverket, Belok, ScienceDirect och 
sökorden har baserats på: Energy, window, window renovation, brick, historical 
buildings, LCC. 

Ur boken Så byggdes husen skriven av författarna Björk, et al. (2013) kunde information 
inhämtas beträffande Sveriges byggnadshistoria ur byggnadsteknisk, material, 
konstruktion och arkitektonisk utformning. Boken är inriktad på bostadshus mellan 
1890-2000 talet där byggnadskomponenter kunde se olika ut beroende tidsepoken. Dels 
för att öka förståelsen för studien och dels för att se hur byggnader var uppbyggda samt 
olika fönstertyper. 

För att ta reda vilka typer av fönsteråtgärder är mest lämpad för byggnaden har 
däribland beräkningar av kostnader för olika åtgärdar har gjorts se Tabell 5 och 6. 
Fönsteråtgärder omfattar: 

 
a)  Bevara gamla fönstret som det är  

b)  Byte till nytt fönster 

c) Bevara fönstret och förse det med extraglas 
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4.1.1	Bevara	gamla	fönstret	som	det	är		

I studien förutsätts att befintliga fönster är i bra skick och för att få en få en uppfattning 
vad som är tidstypiskt fönster har studien utgått från boken så byggdes staden och 
därmed går det att påvisa 2-glas fönster som var vanligt mellan åren 1950–1960 se Figur 
9.  U-värde för 2-glas fönster är 2,9 W/m2 K. (Björk, et al., 2013). 

 
Figur 9. Befintligt fönster. Foto: Debar Jaafar 

Under platsbesöket för studieobjekten kunde konstateras att byggnaden var i allmänt 
dåligt skick på nedvåningen och plan 2 och 3 var i betydligt bättre skick. Fönstren i våning 
1 uppvisade stor energiförlust då luftläckagen var stora runt om fönstren vilket kan ses 
i Figur 10 nedan. Med hjälp av IR-kameran visas hur luftläckagen ser ut och fönstren är 
en stor värmeförlustkälla.   

 

 
Figur 10. Bilder från IR-kameran. Foto: Debar Jaafar 
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4.1.	2	Nya	fönster		

Genom att använda fönsteroffert hämtat ur Samuelsson och Younan (2017) rapport kan 
en grov uppskattning gällande montering av nya och borttagning av gamla fönster 
beräknas. Den så kallade komplett montage tjänsten kostar 4 000 sek/fönster därefter 
kommer faktiska kostnader för de fysiska fönstren som ligger 4000 kr/st. med ett U-
värde på 1,1 [W/m2 K] se Tabell 5. för fullständig information. 

Tabell 5. Nya fönster.   
Fönstertyp U-värde 

[W/m2 K] 
Antal 
fönster 
[st.] 

kostnad/styck 
inklusive 
montering [kr]  

Total 
kostnad 
[kr] 

Total 
area 
[m2 ] 

Pris/m2 

Nya 
fönster 

1,1 92 8000 736 000 155 4748 

 
 
4.1.3	Bevara	fönstret	och	förse	det	med	extraglas		

Med Grundels isolerglas kan kostnader för fönsterbyte sänkas upp till 70 %, reducera till 
en förbättrad bullernivå i byggnaden samt erbjuda nytt U-värde på 1–1,3 W/m2 K se 
Tabell 6, (Grundels, 2018). För att åstadkomma hållbart miljö och minska dess inverkan 
kan energianvändningen minskas med 20 procent dessutom blir mindre byggavfall samt 
en smart lösning för att komplettera 2-glasfönster till 3-glasfönster (Grundels, 2018). 
Andra fördelar när fönstret förses med extra glas är dämpning av oönskat ljud som 
kommer från omgivande trafik.   

Tabell 6 - Fönster med extra glas  
Fönstertyp U-värde 

[W/m2 K] 
Antal 
fönster 
[st.] 

kostnad/styck 
[kr] 

Total 
kostnad [kr] 

Total 
area  
[m2 ] 

Pris/m2 

Fönster med 
extraglas 

1,3 92 2 800 257 000 155 1662 

 
 

4.2	Förundersökning	och	byggnadsinspektionen	

I denna studie har byggnadens fysiska skikt, exteriört och interiört inspekterats, samt en 
litteraturstudie genomförts. Byggnaden har besiktats samt förslag på lämpliga 
fönsteråtgärder utifrån byggnadens behov har undersökts. Väl på plats har byggnaden 
fotograferats med hjälp av IR- kamera samt använt lasermätare för att mäta byggnadens 
areor och volym då ritningar på byggnaden saknas. Byggnaden har varit tom i ca 5 år och 
i dagens läge står byggnaden utan värme, el, ventilation och genomgår renovering. Vid 
inspektion var alla ventilationsrör, radiatorer, värme, el, vatten var urkopplade. 
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Antalet fönster och dessas mått har antecknats för att använda i beräkningen. 
Byggnaden har inspekterats med hjälp av IR-kamera för att ta reda på eventuella 
luftläckage och köldbryggor. Lambda- värdet har antagits för att beräkna ett U-värde för 
Godisfabriken. För att ta reda på energianvändningen har det byggts en modell av huset 
i BV2 med insamlad data vid besiktningen. En modell av byggnaden i Revit har även ritats 
för att få en virtuell bild av byggnaden och planlösningen se Figur 4 och 5.   

I Tabell 8 framgår vilka material har använts vid besiktningen.   

Tabell 8. Material information vid besiktning. 
Material Fabrikat 

ü Lasermätare Lecia DISTO D2 

ü Måttband Clasohlsson 

ü IR-kamera Flir E75-1 

ü Temperatur & fuktmätare Instrument OEO FENNEL FTH60 

	
4.3	Energisimulering		

Under platsbesöket har data samlats och bearbetats för att skapa en referensbyggnad i 
BV2 se Figur 11. För att få fram U-värde för ytterväggarna har lambda- värde på 0,171 
[W/m·K] för tegelväggar hämtats från Thermal transmittance of historical brick 
masonries, Lucci (2017) för 300 mm tjock tegel. För att få fram fönsters U-värde har det 
valts att utgå från vanligaste träfönster typen på 2,9. W/m²·°C (Björk et.al, 2013).  

 

 

Figur 11. Förenklad version av ytterväggsinformation ritad i Revit (2018). 
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Då byggnaden saknar konstruktionsritningar har studien utgått från vissa antaganden 
vilket påverkar byggnadens energianvändning. Marken antogs ha platta på mark som 
har tjockleken 150 mm. Därefter renoverades golvet räknat nerifrån och upp:  

• 150 mm Cellplast 
• 25 mm Blå Platonmatta Multi 
• 50 mm armerad betong 
• 3 mm skumplast 
• 15 mm Parkett 

Denna åtgärd ansågs vara byggnadstekniskt rimligt för byggnaden dels för att minska 
föroreningar som uppkommer från marken samt från gamla material som finns i 
byggnaden se Figur 12. 

 
Figur 12. Förenklad version av golv ritad i Revit (2018). 

 
Det förutsätts även att flera ytterportar läggs till då byggnaden ska ändra verksamhet 
och lär finns minst 2-3 huvudingångar med tanke ur tillgängligheten och brandsäkerhet 
samt krav.  

Arbetet har utgått från att byggnaden förses med FTX som ventilationssystem. Nedan i 
Tabell 9. visas olika värden för olika byggnadskomponenter. 

Tabell 9. U-värden för olika byggnadskomponenter efter åtgärd.  
Byggnadsdelar U-värde [W/m²·°C] 
Fönster (befintlig) 2,90 
Fönster med extra glas 1,3 
Nya fönster 1,1 
Ytterväggar 0,67 
Tak  0,15 
Golv 0,29 
Ytterportar  1,00 
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4.4	Lägenhetsindelning		

För att göra en grov uppskattning om hur många personer som kommer bo där och hur 
många lägenheter som det ska bestå av kan arean omräknas och få 24 bostäder totalt 
59 kvm stora med rymliga 2 rum  & kök. Eftersom nedre delen används till annan 
verksamhet kommer bostäderna vara på våning 2 och 3. Antal boende uppskattas till 
60 personer. 

 
4.5	BV	2	

BV2 är ett energiberäkningsprogram som används vid beräkningar av värme-, kyl- och 
elenergi (BV2, 2016). Programmet har använts för att se hur energianvändning påverkas 
av olika fönsteråtgärder. Nedan i Tabell, 10, 11 och 12 visas hur referensbyggnaden är 
uppbyggd i BV2. 

Tabell 10. Fasader. 
Byggnadsdel  Total area [ m2]  Fönster Antal [st.] Area [ m2] 
Söder fasad  35 Söder 33 31 

Öster fasad 118 Öster 0 0 

Väster fasad 98 Väster 15 24 

Norr fasad 325 Norr 44 100 
Golv 722    
Tak 722    

 
Tabell 11. Fönsterareor (avser ej trapphuset).  

Orienteringsläge  Glasandel [ % ] Solfaktor 
[%], U-värde 
2,9  

Solfaktor [%], 
U-värde 1,3 

Solfaktor [%], 
U-värde 1,1 

Söder 85 0,32  0,27 0,12 

Öster 0 0 0 0 
Väster  85 0,32 0,27 0,12 
Norr 85 0,32 0,27 0,12 

 
Tabell 12.  Indata till BV2. 

Indata BV2  
Ort  Gävle 
Värmetröghet  Tung 
Rumshöjd 3,03 [m] 
Atemp 2079 [ m2] 
Inre volym 6299 [ m3 ] 
Omkrets  117,5 [m] 
Marktemperatur  5,5 oC 
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Ventilation   CAV system 
Flöde  0,35 l/s m2 
Tilluftstemp   18 oC 
Specifik fläkteffekt SFP 1,5 [kW/(m3/s)] 

Verkningsgrad värmeåtervinning  75 % 
	

4.6	Sveby	energiprestanda	

För att verifiera byggnaders energiprestanda har Sveby tagit fram standard program 
anvisad till brukarindata och hur dess energi hushållning skall beräknas vid ny – och 
tillbyggnad. Brukarindata gällande bostäder för detta examensarbete har använts. För 
vidare information har parameter data från Sveby brukarindata (2012) hämtats för att 
komplettera den representativa byggnaden, se Tabell 13. Solavskärmingen är antagna 
enligt Svebys rekommendationer och om information inte finns tillgängligt till 
exempelvis brukar beteendet.  

Tabell 13.  Brukarindata (Sveby). 
Hushållsel [kWh/m2 (Atemp)] 

Årsschablon  30  
 

Personvärme  
Effekt per person 80 W 
Närvarotid per dygn  14 Tim 
Antal boende  60 (personer) 

 
Tappvarmvatten [kWh/m2 (Atemp)] 

Årsschablon 18 

 
Rumstemperatur [ 0C] 

Bostäder  21  
 

Hushållsel [kWh/år] 
Bostäder  3000  

 
 

4.7	Lönsamhet	med	livscykelkostnadsanalys		

Enligt Upphandlingsmyndigheten (2017) kan totala kostnader beräknas för en 
byggnadskomponent och dess livslängd med hjälp av LCC-kalkyl. Med det blir 
livscykelanalys ”life cycle cost” ett tillvägagångsätt som kan användas vid jämförelse av 
olika kostnadsberäkningar över en viss period. 
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För att ta reda på faktiska besparingar som görs vid energismulering kan man ta reda 
på uppvärmningsbehovet vid olika förbättringsåtgärder. Med det går det att se hur 
olika fönsteråtgärder påverkar energianvändningen och dess kostnader i nuläget och 
framtida kostnadsbesparingar. För att ta fram kostnader för fönster har LCC- kalkyl 
använts med avseende för olika fönster åtgärdar. Kalkylen har gjorts med data 
programmet www.belok.se. Kostnader för olika fönster byten har inhämtats från 
tidigare examensarbeten och slumpmässig urval av fönster på nätet vilket medför att 
visa osäkerheter kan uppstå kring studiens resultat.  Därmed finns det faktorer som 
påverkas av framtida energipriser, kalkylräntor och fönsterofferter (Energihandbok, 
2019). Kalkylräntan har tagits fram från AB Gavlegårdarna som ligger på 5 % samt 
energipriset ligger på 0,72 kr/kWh. Fjärrvärmepriset har hämtats ur samanställningar 
utförda av Nils Holgersson 2018 som visar fjärrvärmepriset för Gävle enligt Gävle 
Energi AB för 2017 och kostar ca 722 kr/lgh o månad. Fönsteroffert har hämtats ur 
tidigare examensarbete gjorda av Samuelsson och Younan, (2017) Extraglas eller nya 
fönster? Fönsterrenovering av en representativ miljonprogramsbyggnad. I 
känslighetensanalysen har kalkylräntan och energiprisökningen ändrats och justerats 
för att se hur resultatet påverkas av dessa parametrar. Påföljande ekvationer har 
använts vid beräkningen se Ekv.1, Ekv. 2 och Ekv.3 och indata som använts vis LCC-
analysen se Tabell 14. 

 
 

Ø NUS (R; N) = ((1+R)N-1) / R(1+R)N    [Ekv.1] 
§ R= anger Real kalkylränta – energiprisökning 
§ N= kalkyl period (år) 

 
Ø LCC-energi = NUS x Årlig energianvändning   [Ekv.2] 
Ø LCC-underhåll =NUS x underhållskostnad (årlig)   [Ekv.3] 
Ø LCC- tot = LCC-energi + LCC-underhåll + investeringskostnad  [Ekv.4]  

  
Tabell 14. Livscykelkostnadskalkyl för fönsteråtgärder enligt Belok.   

Indata Belok Värdet Enhet 
Kalkylperiod 30 [år ] 
Kalkylränta 5 [%] 
Energipris 0,72 [kr/kWh] 
Energiprisökning/ år 2 [%] 
Fönsterarea  1  [m2] 
Totalfönsterarea  155 [m2] 
Klimatzon SE01 Stockholm 
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4.8	Känslighetsanalys	

Vid alla typer av investeringskalkyler uppkommer osäkerheter då faktiska värdena 
ligger framåt i tiden som innebär med tiden kan både kalkylränta, energipris och 
driftkostnader ändras vilket har påverkande faktor för utfallet 
(Upphandlingsmyndigheten, 2017). 

Genom att skapa ett referensscenario går det att se hur ändringar påverkar totala LCC- 
kostnaden. För att se hur kalkylräntan påverkar LCC-kalkylen och dess effekter vid 
ändringar av olika kalkylräntor & energiprisökningar:   

• Kalkylränta med 3 % 
• Kalkylränta med 5 % 
• Kalkylränta med 7 % 

Energipriser:  
• Prisökning 2 % 
• Prisökning 4 % 
• Prisökning 6 % 
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5	Resultat		
 

5.1	Primärdata	&	Specifik	energianvändning	

I Figur 13 visas resultat för effektiviseringsåtgärd och resulterande specifik 
energianvändning. Byggnadens energisimulering i ursprungliga skick ger en årlig 
specifik energianvändning på 95,6 kWh/m2 och år med befintliga fönster U-värde 2,9 
W/m² K. För fönsteråtgärd med extraglas med U-värde 1,3 W/m² K medförde en 
specifik energianvändning på 79,6 kWh/m2 och år samt nya fönsteråtgärd blev 
resultaten 77,6 kWh/m2 och år. Med detta blir skillnaden mellan fönstren med extra 
glas och nya fönster ca 2 kWh/m2 och år.  
 

 
Figur 13. Byggnadens specifika energianvändning med åtgärd kWh/m2 och år. 

	

5.2	Lönsamhetsberäkningar		

I Figur 14 visas resultatet från LCC-kalkylen som är baserad på 1 kvm fönsterarea och för 
varje genomförd åtgärd.  Kalkylräntan är Gavlegårdarnas vedertagna värde på 5 % och 
energiprisökning har antagits till 2 % samt kalkylperioden baserar sig på fönsters 
livslängd som är på 30 år. Lägst LCC-kostnad är att bevara fönster såsom de är och dyrast 
är att byta till nya fönster då kostnaderna för nya fönster uppgår till 8909 kr/m2.  
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Figur 14. Totala kostnader/m2 för varje åtgärd efter 30 år. 

 
Resultatet i Figur 15 visar LCC-kalkyl för totala kostnader per totala fönsterarea för att 
få större översikt över kostnader efter 30 år med en kalkylränta på 5 % samt en årlig 
energiprisökning på 2 %. Störst lönsamhet med fönsteråtgärd är att bevara nuvarande 
fönster, förutsatt att de är i relativt bra skick. Åtgärden med extra glas är det bästa att 
föredra med tanke på lägre U-värden och kostnaden ökas med 229 153 kr per för totala 
arean efter 30 år. Om befintliga fönster uppgraderas till nya blir en kostnadsinvestering 
på ca 1 miljon kr per total area. 

 

 
Figur 15. Totala kostnader/ totala area respektive åtgärd efter 30 år 
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5.3	Känslighetsanalys		

Känslighetsanalysen visar hur kalkylräntan påverkar kostnaderna. Ju lägre kalkylränta 
desto dyrare blir alla dess åtgärder vilket kan ses i resultatet. När kalkyl räntan är på 3 
% blir det relativt sett dyrare att bevara befintliga fönster med ca 115 266 kr på 30 år. I 
takt med ökning av fjärrvärmepriserna och dess utveckling blir energikostnaden högre 
och marginalen till avkastningen mindre än om kalkylräntan är satt till högre värden. 
Men kontentan är att det är lönsammast att inte åtgärda fönster (givet att de håller i 
30 år framöver). I analysen se Figur 16 har det valts att bibehålla nuvarande 
energiprisökning på 2 %. Besparingen blir ca 79 000 kr när kalkylräntan ökas från 5 % 
till 7 %. 

 

 
Figur 16. Känslighetsanalys för olika kalkylräntor efter 30 år. 

 

5.4	Energiprisökning	

För att se hur energipriserna påverkas av åtgärderna och dess kostnader visar resultatet 
en tydlig kostnadsökning för befintliga fönster vid varje energiprisökning se Figur 17. Om 
det väljs att bevara befintliga fönster och energipriset ökar till 4 % blir det en 
kostnadsökning på ca 116 000 kr över 30 år och 3887 kr för varje år. Att välja fönster 
med extra glas är nog ett säkrare val då tillkommer en kostnad på 164 816 kr som även 
ökar fönstren livslängd beroende på hur träbågar och karmar exponeras i uteklimatet. 
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Figur 17.  Känslighetsanalys med olika energiprisökningar efter 30 år. 
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6	Diskussion	
Utifrån denna studie och tidigare studier går det att konstatera att flera forskare är ense 
om att ökning av energianvändningen är ett hot då den ökar den globala uppvärmningen 
och att energieffektiviseringsåtgärder bör göras för att minska energianvändningen. Då 
fönster är en stor källa för transmissionsförluster innebär olika fönsteråtgärder ett både 
lönsamt och kostnadseffektivt sätt att öka komforten inomhus, minska 
energianvändningen samt bidra till bättre ljudisolering. Mindre energianvändning 
innebär mindre kostnader och mindre påverkan på miljön. 

Enligt agenda 2030 miljömål är energieffektivisering samt hållbara städer och samhällen 
av intresse. Det åtgår stora mängder av energi för tillverkning av nya fönster vilket leder 
till stora koldioxidutsläpp av fabrikerna. Med hänsyn till detta faktum är det relevant att 
behålla befintliga fönster och förse den med extra glas. I fall höga kostnader inte är något 
hinder för Gavlegårdarna är nya fönster en säkrare lösning utifrån kvalité, minskad 
energianvändning, teknisk uthållighet, bullerskydd och underhållning samt förbättrad 
inomhusmiljö. Alla fönsteråtgärder klarar av BBR’s energikrav. 

På grund av deras värdebärande kulturhistoriska arv har några byggnader i 
Godisfabriksomårdet valts ut för att bevaras eftersom det ligger inom Gävles 
riksintressen. För Gävles kultur och miljö är byggnadens exteriöra karaktär är ett viktigt 
kriterium för bevarandekraven. Beslutet att bevara dessa byggnader är ett viktigt steg 
gällande hållbar utveckling kring kultur, miljö, energi och ekonomi.  

Eftersom den utvalda byggnaden ska genomgå ändringsarbeten är det lönsamt att 
utföra ändringar varsamt som följer miljöbalkens riksintresse och BBRs byggregler samt 
riktlinjer.  

Genom att utföra fönsteråtgärder kan byggnadens energiprestanda förbättras. Detta 
skulle definitivt reducera energianvändningen och eventuellt skulle 
energibesparingsmöjligheterna ge realistiska värden.  Analysen basera sig på rätt 
fönsteråtgärd som passar byggnaden, Gävles lokala förhållanden och ekonomiska 
lönsamheter.    

Denna studie visar med största sannolikhet att det lönar sig att bevara befintliga fönster. 
Detta rekommenderas dock inte då det finns bristfällig dokumentation gällande fönsters 
ålder och deras aktuella skick. Investeringskostnader för att lägga till extra glas är 
ekonomiskt effektivt i jämförelse med installering av helt nya fönster.  Att behålla de 
gamla fönstren och förse med extra glas leder till en kostnadsbesparing på ca 780 000 
kr.  

Investeringskostnaden för hela nya fönster ligger på ca 1,4 miljoner kronor om man 
utgår från Gavlegårdarnas kalkylränta och dagens energipriser. Störst lönsamhet för 
Gavlegårdarna är att bevara befintliga fönster som det är då kostnader över 30 år blir 
ca 371 000 kr.  I och med det saknas dokumentation för kan det vara lämpligt att 
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bevara befintliga fönster och förse med extra glas då energianvändningen från LCC-
kalkylen minskas till hälften och investeringskostnaderna blir ca 229 000 kr se Figur 15.  
 
Efter simulering av byggnaden blev den årliga specifika energianvändningen ca 94 
kWh/m2 och år i jämförelse med fönster med extra glas som låg på ca 78 kWh/m2 och 
där med blir reduceringen 16 kWh/m2 och år. Utifrån minskning av specifik 
energianvändningen blir nya fönster eller extra glas mer lönsamt. Med det menas ju 
högre den specifika energianvändningen är blir investeringskostnaderna mindre för 
varje åtgärd.  

Även om energin ökar i pris med 2 %, 4 % eller 6 % kommer fortfarande 
investeringskostnaderna ligga på ca 1,4 miljoner kr. för nya fönster, se 
känslighetsanalysen i Figur. 17. 
 
Det som är av störst vikt i denna studie är att värdena är teoretiska och bör beaktas. Det 
som skapar osäkerhet i denna studie är befintliga fönsters ålder då det saknas underlag 
för när fönstren är renoverade senast. Därför har det valts i kalkylen att inte beakta för 
befintliga fönster. Detta leder till att åtgärden med extra glas blir något osäker.  
Eventuellt klarar inte ramarna ytterligare 30 år utan underhåll. 

Det som kan vara av intresse är reparationskostnader som ska göras var 8:e år då bland 
annat ommålning av fönster (enligt Grundels) som i sig är en kostsam åtgärd och bör 
beräknas för att få ett större kostnadsläge. Detta är något som ej tas med i beaktningen 
i denna kalkyl. 

Då byggnaden ska användas som bostäder kommer byggnadens brukardata ändras från 
kontor/lokal till bostäder vilket innebär en omvandling i energianvändningen. 
Förmodligen blir hushållbehoven större i bostäder jämfört med kontor (som byggnaden 
tidigare var). Driftelen kommer öka p.g.a. användandet av bland annat belysning, 
installation, hushållsapparater samt uppvärmning av tappvarmvatten. I och med att 
bränslekostnaderna ökat drastiskt har fjärrvärmepriserna justerats till en ny nivå av 
prisintervall. I detta fall är det lämpligt att utföra åtgärder i byggnaden som håller 
energikostnaderna nere och ökar byggnadens värmekapacitet. Problematiken i detta är 
att hitta åtgärder som minskar energianvändningen utan att förvanska byggnaden. 

Det som går att konstatera är att fönsters U-värde är en bidragande faktor för specifika 
energianvändningen. Om befintliga fönsters skick och ålder identifieras korrekt kan LCC-
kalkylen ge större tillförlitlighet. Om investeringskostnader för nya fönster ligger nära 
kostnader för bevara befintliga fönster, kan det vara lönsamt ur andra synpunkt som 
underhåll och säkerhet att investera i nya fönster. 
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7	Slutsats		
 

För att energieffektivera fönster krävs åtgärder i form av byte av gamla fönster till nya, 
förse befintliga fönster med extra glas, eller en kombination av dessa. Fönsteråtgärder 
kan även innebära underhåll i form av ommålningar av karm och båge eller ersätta med 
nya material.  Detta görs för att minska energikostnader och öka lönsamheterna.  Det 
går även att använda sig ut av denna studie för att få fram en kostnadskalkyl. 

Syftet med studien var att beräkna kostnader vid olika fönsteråtgärder och hur dessa 
påverkar specifika energianvändningen. Enligt energisimuleringen visas hur fönster, 
ytterväggar och portar står för stora delar av värmeförluster. Simuleringen visar en 
resultat på 94,4 kWh/m2 per år för befintliga fönster och är godkänt enligt BBR’s krav 
som ligger på 100 kWh/m2 per år.  

Känslighetsanalysen ovan visar hur olika referens scenarier understryker förbättringar i 
energiutvinningen i fall extra glas väljs vilket visas i den specifika energianvändningen 
och skillnaden mellan extra glas och nya fönster är minimala. Ur energianvändnings 
synpunkt skiljer sig fönstren försedd med extra glas från nya fönster ca 2 kWh/m2 per 
år.  Ju högre den specifika energianvändningen är ju mindre blir investeringskostnader.   
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