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Förord 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng och är skrivet på C-nivå. Det är utfört 

vid akademin för teknik och miljö på högskolan i Gävle, i samarbete med Tema-gruppens 

avdelning för energi och miljö i Stockholm. Arbetet utfördes i två delar där den första 

innefattade en rapport till Tema-gruppen som de använde som underlag för sin 

presentations till fastighetsägaren och den andra har resulterat i detta arbete. Rapporten 

färdigställdes i november 2010 och examensarbetet i mars 2011. 

 

Jag vill tacka Roland Forsberg på Sweco för ett gott engagemang och många bra tips, 

samt min handledare Mathias Cehlin för bra synpunkter och tillrättavisanden.  

 

Gävle, mars 2011 
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Sammanfattning 

Detta arbete beskriver möjligheten att renovera och energieffektivisera fyra fastigheter i 

stadsdelen Sätra i Gävle. Den totala ytan på alla fyra huskroppar är ca 4200m
2
. Ägare till 

fastigheterna är Gavlegårdarna AB och arbetet utförs åt Tema-gruppen som har ansvar för 

bland annat energiavsnittet i restaureringen.  

 

Målet med renoveringen var att sänka energiförbrukningen med ca 60 % samt att byta 

fastigheternas energilösning, både för uppvärmning och tappvarmvatten. Den planerade 

renoveringen kan sedan fungera som en vägvisare för övriga fastighetsbolag vilka kan dra 

nytta av resultaten i detta projekt.  

 

Arbetet omfattar även teoretiska beskrivningar på funktionen hos olika system som tas 

upp som intressanta för projektet, såsom olika ventilationslösningar, funktionen hos en 

värmepump, energilager samt hur solens strålar påverkar energibalansen i en fastighet.  

 

Olika åtgärder för energibesparing och energiproduktion som inte är planerade för detta 

projekt, men som skulle kunna appliceras även här, har också tagits upp för att ge en 

större bild av hur mycket som finns att åtgärda på gamla hus när det gäller 

energibesparing. Förslag på extra åtgärder är: energibesparing vid byte av 

belysningskällor, återvinning av gråvatten, byte av cirkulationspumpar, injustering av 

värmesystemet samt egen produktion av el från vinden.  

 

Resultatet av detta arbete visar att det är fullt möjligt att, efter att de presenterade 

åtgärderna verkställts, minska energiförbrukningen med de 60 % som målet var. Detta ger 

självklart en lägre driftkostnad för fastighetsägaren, men huruvida installationskostnaden 

överstiger de besparingar som görs tas ej upp i denna rapport. Resultaten visar således på 

en tydlig energibesparing vilket innebär minskad belastning på vår miljö. 
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Abstract 

This master thesis describes the ability to apply energy efficient measures on four 

buildings in the city of Gävle, Sweden, with the total area of about 4200m
2
. The goal was 

to decrease 60 % of the energy consumed by the buildings, and also change the heating 

systems to a better alternative for the environment. Therefore the report also handles 

renewable energy sources to provide the buildings with electricity and hot tap water. The 

project could work as a guide for other property owners to decrease their energy 

consumption as well.  

 

The thesis work also treats the theory behind the different systems to be installed in the 

buildings, such as function of a heat pump, different ventilation solutions, how the 

sunrays affect the indoor climate and also some innovative solutions to store energy. 

 

The report also includes theories behind systems that will not be installed in the present 

project, but could be. This involves energy saving measures by changing lighting sources, 

balance the radiator system, recycling energy in wastewater and use electricity from wind 

sources.  

 

The result shows that it is possible to save 60 % of the operation costs if mentioned 

measures are installed. The economy in the renovation is not calculated, which means that 

it’s possible that installation costs might exceed the decrease in operation costs. Anyway, 

the measures should be implemented to help saving our environment and also to give the 

properties another chance, if nothing´s done there will be no one living there which could 

harm the property owner even more.  
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Symbolförteckning 
 
Symbol Förklaring    Storhet 

 

A area    m
2
 

U en byggnadsdetaljs U-värde   W/m
2·°C 

Ψ köldbryggor    W/°C 

l längd på köldbryggor   m 

Gt gradtimmar     °C∙h/år 

Η antal timmar per månad   h 

ρ  densitet     kg/m
3
 

Cp specifik värmekapacitet    J/kg·°C 

qv flöde ventilationsluft    l/s 

Tinne önskad inomhustemperatur   °C 

Tmedel medeltemperatur för varje månad   °C 

Tgräns gränstemperatur   °C 

ΔTDUT-19 temperaturskillnaden mellan innetemp och DUT 20 °C 

Puppv effektbehov uppvärmning   W 

Pvv effektbehov varmvatten   W 

τ en byggnads tidskonstant   h 

Qvent värmeeffektförlust av ventilation  W/°C 

Qtrans värmeeffektförlust av transmissionsförluster  W/°C  

qvv tappvarmvattenflöde per m
2 
och år  m

3
/m

2
, år 

εvv energiåtgång för tappvarmvatten per m
2
 och år kWh/m

2
, år 

εvent årlig energiåtgång för ventilation  kWh/år 

εtransmission årlig energiåtgång av transmissionsförluster  kWh/år 

εköpt energi för uppvärmning som köpts in till fastigheten kWh/m
2
, år 

εinfiltration energiåtgång av ofrivillig ventilation  kWh/år 

εsol solinstrålning per månad och väderstreck  kWh/månad 

Afönster fönsterarea    m
2
 

g g-värde för fönster   - 

M molnfaktor för respektive månad  - 

S solstrålning mot vertikala ytor, se bilaga 8  Wh/m
2·dygn 

D antal dygn för respektive månad  dygn/månad 

Ptrans+ vent effektbehov pga förluster genom klimatskalet W 

η verkningsgrad    -  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrund, syfte och en beskrivning av arbetes upplägg. Detta 

behövs för att ge en förståelse av grundproblemet till arbetet samt att förstå arbetets 

omfattning.  

1.1 Bakgrund 

Som en följd av en snabbt växande befolkning och trångboddhet rådde bostadsbrist i 

Sverige under 50- och början av 60- talet vilket ledde till att väldigt många fastigheter 

byggdes, både småhus och radhus, alla med varierande kvalitet och energiåtgång. Då var 

energi förhållandevis billig och man lade därför inte så stor vikt vid att fastigheterna 

skulle göra av med lite energi. Den stora byggboomen som uppstod kallas i folkmun för 

”miljonprogrammet” där namnet kommer från det riksdagsbeslut 1965 om att en miljon 

bostäder skulle byggas på tio år för att förbättra läget på bostadsmarknaden. Under 

perioden byggdes över en miljon bostäder men samtidigt revs många gamla och väldigt 

slitna för att ge plats åt de nya, så det skapades inte riktigt en miljon nya bostäder men 

problemet med bostadsbrist löstes ändå tack vare detta ingrepp (Wikipedia, 2011).  

 

De fastigheter som uppfördes under 60- och 70- talet har genom årens lopp genomgått en 

del förändringar och dåvarande Bostadsstyrelsen har försökt förbättra bostadsmiljöerna på 

många sätt. Bland annat genom att informera hyresgäster, bostadsrättsföreningar, 

kommunala förtroendemän, m fl. med en serie böcker som heter ”God Bostad” 

(Boendemiljödelegationen i samarbete med lekmiljörådet, 1977) som har delats ut och 

funnits till hand för att ge idéer om hur man kan förändra bostadsområdet till det bättre. 

Exempelvis utgåva nummer 4 ger förslag på hur man kan förbättra miljön runtom 

bostäderna med samlingsplatser såsom grill- och lekplatser. Just denna utgåva, nummer 4, 

innehåller allt från utformning av mindre samlingsplatser till ombyggnad av hela 

innergårdar så valet ligger hos fastighetsägaren, böckerna är bara en hjälp på vägen 

(Boendemiljödelegationen i samarbete med lekmiljörådet, 1977).  

 

Idag består ca en fjärdedel av bostadsbeståndet i Sverige av fastigheter från 

miljonprogrammet. Många bostäder som upprättades under 60- och 70- talet har eftersatts 

pga. dåligt underhåll och står nu tomma i vissa delar av landet. Detta sätter 

fastighetsägaren i en knepig situation med två möjliga vägar att gå, antingen renovera 

eller riva och bygga nytt. I och med ökade kostnader på el och värme har man även insett 

ett stort problem med fastigheterna, de gör av med stora mängder energi. Uppvärmning 



 

av bostäder i Sverige står för en mycket stor del av den totala energianvändningen och det 

måste minska mycket för att vi ska nå de energimål som regeringen satt upp. Målen 

innebär en minskning av energianvändningen med 20 % till 2020 och med 50 % till 2050 

(Energimyndigheten, 2010). Vid en renovering finns det en mängd olika åtgärder att ta 

till för att minska energiåtgången. Man bör dock alltid börja med en ordentlig genomgång 

av fastigheten för att fastställa var de stora problemen finns samt för att kunna föra 

statistik på renoveringen vilket möjliggör redovisning av besparingen vid projektets 

avslut.  

 

Ett alternativ till att ”riva och bygga nytt” är att riva och bygga på samma platta där det 

gamla huset stod tidigare. Det konceptet lade firman Lindbäcks bygg från Piteå fram 

under Almedalsveckan 2010. Det går ut på att bygga ett nytt hus i anslutning till ett 

område från miljonprogrammet där de boende kan flytta in i och sedan riva ett av de 

gamla husen i taget. Det innebär en del flyttningar för de boende men eftersom det är 

inom samma område hålls kostnader och tidsuttag nere. Det speciella med just denna 

firma är att de bygger allt i trä, i motsats till de flesta hus inom miljonprogrammet som 

byggts i betong. Det i sig är, enligt ett arbete från Mittuniversitetet, bättre för miljön då 

det vid framtagande av byggmaterial till ett trähus krävs mindre primärenergi och det ger 

ett betydligt lägre nettoutsläpp av koldioxid från trähuset än ett motsvarande hus av 

betong (Sathre & Gustavsson, 2006). Prismässigt är detta dessutom en väldigt bra lösning 

och många byggherrar ser därför detta som ett konkurrenskraftigt alternativ då priset per 

kvadratmeter färdigbyggd lägenhet ligger på cirka 11500kr (Karlsson F. , 2010).  

Att jämföra mot en renovering av det nödvändigaste i en lägenhet från samma årtionde 

som hamnar på ungefär hälften av den summan, men då har man fortfarande kvar sitt 

gamla hus under det nya skalet. Sammanställningen av detta har gjorts i Byggvärlden 

(Karlberg, 2011).   

 

En naturlig lösning på problemet med hög energikostnad är tilläggsisolering. Nedan visas 

ett urklipp ur ”Hej Bostad” (Roos & Gelotte, 2004) som bör tas med i beaktning vid 

renovering av hus från miljonprogrammet. 

 

”Tilläggsisolering är en vanlig energibesparande åtgärd som dock visat sig vara ekonomiskt tveksam. 

Fyra femtedelar av energiförlusterna sker genom otätheter, tak, fönster och ventilation. En tilläggsisolerig 

påverkar husens utformning mycket kraftigt, i synnerhet om man tillför ett nytt ytskikt.” 

 

Med detta i minnet bör man allstå se över ventilationen och tätheten på huset till stor del 

men självklart krävs att man vid restaurering gör förbättringar överallt där det är 
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ekonomiskt försvarbart, alltså även på väggar, fönster osv. I detta fall var målen väldigt 

högt satta med en total energibesparing på hela 60 %, vilket innebar att alla möjligheter 

till någon form av energibesparande åtgärder var tvungna att tas under konsideration.  

 

Vid uppvärmning av fastigheter kan man välja en rad olika energiformer och 

uppvärmningssystem, alla med olika inverkan på inneklimat, ekonomi och miljö. Man 

bör i val av uppvärmning tänka stort, inte bara ta första bästa för att göra det enkelt för 

sig, utan att välja ett alternativ som håller i det långa loppet och som resulterar i minsta 

möjliga utsläpp av koldioxid. Om man använder sig av förnyelsebar energi i form av vind 

eller solenergi minskar man klimatpåverkan, inte bara lokalt utan även globalt. Detta för 

att behovet av förbränning hos värmekraftverken minskar och därmed utsläppen av 

koldioxid. I förslaget till denna uppgift förordades ett energilager från företaget 

Scandinavian Energy Efficiency Co, SEEC, som arbetar med en speciell teknik av 

geotermisk energilagring. Företaget är utsetts till det sjätte mest snabbväxande 

teknologiföretaget i Sverige förra året och anses bli en viktig aktör inom energibesparing 

framöver (STING, 2010). 

 

  



 

 

1.2 Syfte 

Med dessa fakta på bordet beslöt sig fastighetsägaren Gavlegårdarna AB att restaurera 

fyra av sina gamla fastigheter i Sätra, Gävle, och om det visade sig vara en bra lösning 

kanske även implementera samma modell på fler fastigheter i beståndet. Målet med 

restaureringen är alltså att sänka den totala energiåtgången med 60 % för att minska 

miljöpåverkan, samt att leda vägen för övriga fastighetsägare och visa att det finns 

möjligheter till stora besparingar på både driftekonomi och miljö. Samtliga åtgärder, både 

besparande åtgärder och installation av nya energikällor, ska göras med god hänsyn till 

miljön, både lokalt och globalt.  

 

För att uppnå detta ska ett antal nya systemlösningar tas fram, alla med förbättrad 

miljöhänsyn och driftekonomi mot dagens system. Energin till de nya systemlösningarna 

ska komma från innovativa idéer med varierande energikällor och en stor del förnybar 

energi.  

 

 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet består av fyra huvuddelar som tillsammans ska bygga upp en bra överblick för 

vad som kan åstadkommas när fastigheter renoveras och utrustas med förnybara 

energikällor och innovativa lösningar.  

 

De fyra delarna är: 

 Energibesparande åtgärder såsom tilläggsisolering och byte av utrustning.  

 Energiproduktion från de förnybara energikällorna sol och vind.  

 Effekt- och energibalansuträkningar inklusive uträkningar av dito på 

årsbasis.  

 Förslag på nya systemlösningar där fakta från de tre tidigare punkterna 

sammanfogas till några olika alternativ för framtida utseende av 

fastigheterna, både tekniskt och estetiskt.  
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1.4 Område och fastighetsbeskrivning 

De aktuella fastigheterna för projektet ligger i Sätra, Gävle, och är uppförda under 

byggboomen som kallas miljonprogrammet. Fastigheternas utseende är tidstypiska för 

den perioden med sandstenstegel som fasad, med vissa avgränsningar i form av träpaneler 

här och var. Området är även det ett typiskt område för den tidsperioden, med en förskola 

och grönområden i mitten och bostäder runtom. Upplägget är i grunden välplanerat men 

hela området har eftersatts med dåligt underhåll med tomma lägenheter som resultat.  

 

De fastigheter som behandlas är gulmarkerade i figuren nedan och kallas C3, C4, C5 samt 

C7. Alla är lokaliserade strax bakom Sätra centrum. C3, C4 och C5 är likadana 

huskroppar med en tempererad area på ca 967m
2
 vardera, medan C7 är något större på ca 

1250m
2
. Den totala ytan, inklusive förråd, uppgår till ca 4200m

2
.  

 

 

Figur 01. Bostadsområdet med de 4 objekten gulmarkerade. 



 

1.5 Översikt av arbetet 

 

Kapitel 1 – Inledning  Här beskrivs bakgrunden till 

examensarbetet med början på 

femtiotalet och den dåvarande 

bostadsbristen. Därefter följer olika 

lösningar på problemen genom tiderna 

fram till idag. Mål och syfte med 

projektet formuleras och 

avgränsningar för denna rapport görs.  

 

 

Kapitel 2 – Teori I kapitlet behandlas den teori som är 

nödvändig för att uppnå förståelse för 

resten av arbetet, såsom grundläggande 

information om energiförluster genom 

olika delar av klimatskalet samt 

funktionen hos olika system som 

projektet omfattas av. 

  

 

Kapitel 3 – Metod och tillvägagångssätt Detta kapitel beskriver de metoder och 

tillvägagångssätt som har använts 

genom arbetets gång. Även de 

ekvationer som använts representeras 

här. 

 

 

Kapitel 4 – Resultat och analys Kapitlet innefattar resultatet av de 

beräkningar som gjorts i arbetet samt 

en analys av resultaten. 

 

 

Kapitel 5 – Diskussion I detta kapitel diskuteras resultaten 

från arbetet. Här tas även upp de delar 

av resultaten som kanske inte förefaller 

självklara vid första anblick, såsom 

följdproblem vid vissa byggnadssätt.  
 

 

Kapitel 6 – Slutsats Slutsatser dras och förslag till framtida 

studier ges i detta kapitel. Dels för att 

jämföra detta projekt med tidigare 

utförda, men även för att komma till 

rätta med den höga energi- 

användningen vi har i Sverige idag. 
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2 Teori 

I detta kapitel presenteras den teori som är nödvändig för fortsatt förståelse av arbetet. 

Kapitlet innehåller beskrivningar av de system och åtgärder som är planerade för 

projektet samt en del lösningar som är relevanta och som skulle kunna appliceras här, 

men som av olika anledningar inte är aktuella. 

2.1 Energiförluster och behov 

En byggnads energibehov baseras på de förluster byggnaden har. När man talar om 

transmissionsförluster syftar man, som bilden nedan visar, på värmeflödet genom en 

byggnads klimatskal, alltså väggar, tak, golv, fönster, dörrar etc. Även köldbryggor hör 

hit, som exempelvis balkonger som är gjutna i samma platta som innegolvet och på så vis 

fungerar som en kylfläns till rummet. Rörgenomföringar till kallare utrymmen, reglar i 

väggar etc. är också exempel på köldbryggor.  

 

Figur 02. Transmissionsförluster genom en fastighets klimatskal. (Frico, 2007) 

 

Den uppvärmda luften i en byggnad bör tas tillvara på för att värma upp ny, frisk luft 

genom en värmeväxlare, eller att genom en värmepumpslösning värma upp värmevatten 

till fastighetens radiatorsystem eller varmvatten. All varm luft där energin inte kan tas om 

hand benämns ventilationsförluster och är en del av en fastighets totala energiförluster. I 

figuren nedan visas var ventilationsförlusterna försvinner ut, genom springor i dörrar och 

fönster samt genom skorsten och ventilationskanaler.  



 

 

Figur 03. En fastighets ventilationsförluster sker genom springor i dörrar och fönster samt genom skorsten 

och ventilationskanaler. (Frico, 2007) 

 

I figuren nedan visas skillnaden på energi och effektbehov och hur utomhustemperaturen 

varierar över året. Storleken på energi och effektbehovet för en fastighet beror på hur 

stora transmission och ventilationsförluster det har samt var i landet det ligger, vilket 

påverkar utomhustemperaturen. Effektbehovet blir mindre ju varmare det är utomhus då 

mindre effekt krävs för att värma till önskad inomhustemperatur. Det dimensionerade 

effektbehovet däremot, måste anpassas efter den period på året då det krävs mest effekt. 

Detta bestäms av DUTn, Dimensionerande utomhustemperatur, vilket innebär att 

rumsluften tillåts sänkas med ett visst antal grader högst en gång på en tidsperiod, n. 

exempelvis så gäller DUT20 för en tjugoårsperiod.  

Figur 04. Skillnaden på energibehov, effektbehov, dimensionerande effektbehov, utomhustemperatur, önskad 

innetemperatur. (Frico, 2007) 
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För att veta vilken DUTn man ska göra sina beräkningar efter måste man ta reda på 

normalårstemperaturen vid det geografiska läget för fastigheten samt byggnadens 

tidskonstant. All denna information finns att läsa om i ”tabeller och diagram” som ges ut 

av Energi och Miljötekniska föreningen (tidigare VVS-tekniska föreningen) och de 

baseras på klimatdata från SMHI. Tidskonstanten anger hur fort innetemperaturen 

påverkas av förändringar utomhus eller vid ett avbrott av värmetillförseln. En kort 

tidskonstant (lätt byggnad) påverkas fort av utomstående förändringar och en lång 

tidskonstant (tung byggnad) innebär stabilare inneklimat vid hastiga förändringar på 

utomhustemperaturen.  

 

Vid beräkning av energibehovet för en byggnad måste man även veta antalet gradtimmar 

per år, °C∙h/år, som gäller, alltså hur många timmar husets värmesystem behöver vara 

igång för att innetemperaturen inte ska hamna under den önskade. Detta kan läsas ur 

tabeller för ett ungefärligt värde, se bilaga 1, eller så räknar man ut det enligt ekvationer i 

kapitel 3.1, vilket är gjort för detta arbete. För att ta reda på antalet gradtimmar krävs hur 

som helst även information om gränstemperaturen, Tgräns. Tgräns är den temperatur där 

värmesystemet slår igång, eller slår av, och beror av den mängd gratisvärme, Pgratis, 

fastigheten får från solinstrålning, maskiner i lokalerna, människor etc. För beräkning av 

mängden gratisvärme krävs vetskap om antalet maskiner och människor som vistas i 

lokalerna samt mängden solinstrålning, som baseras på hur huset är placerat i norr- sydlig 

riktning och tabeller på mängden sol varje månad. Man tar även hänsyn här till g-värdet 

på fönstren som finns installerade, alltså hur mycket solstrålning de släpper in eller 

reflekterar. G-värdet minskar oftast när man byter till nya fönster vilket innebär att mer 

solenergi reflekteras av de nya fönstren. Det låter kanske inte så bra, men den totala 

effekten av att installera de nya fönstren är hur som helst väldigt positiv då en mycket 

större del av energin i huset behålls. 

 

Ytterligare åtgärder kan utföras för att öka effekten av bibehållen energi i fastigheten. Ett 

exempel på detta är användandet av termokromatiska glas, eller en tunn film av denna 

produkt klistrad på rutan. Resultatet av det blir att mer energi stannar i rummet, dagsljuset 

släpps igenom samtidigt som solinstrålningen sommartid minskas vilket reducerar 

behovet av kylanläggningar (Ridley, Saeli, Piccirillo, Parkin, & Binions, 2010). Bilden 

nedan visar ett exempel på hur man, genom att montera en genomskinlig solfilm på 

insidan av glaset, kan åstadkomma denna extra effekt. (Window tinting brisbane, 2010). 



 

 

Figur 05. Montering av speciell solfilm för att behålla mer värme inomhus. (Window tinting brisbane, 2010) 

2.2 Ventilation 

I gamla hyreshus finns det oftast någon form av ventilation, antingen ett modernt FTX 

system, frånluftsventilation eller bara självdrag. I detta fall finns det ett gammalt 

frånluftsystem, utan någon form av återvinning. Det innebär att man ersätter den varma 

inneluften med kall uteluft som måste tillföras energi för att värmas, samtidigt som man 

blåser ut den energirika inneluften och man ”eldar för kråkorna”. Till denna typ av system 

finns det återvinning att applicera med förhållandevis goda resultat, det krävs inte så stora 

ingrepp och man kan utnyttja värmeenergin till exempelvis förvärmning av 

radiatorkretsen (Kretz, 2011). Men i just detta fall var målet på energibesparing så högt 

satt och dessutom skulle hela fastigheten renoveras, inte bara ventilationen, så det bästa 

alternativet blev då ett FTX- system. 

 

I ett FTX- system återvinns frånluften i en värmeväxlare och värmer tilluften, alltså den 

luft som tas in i byggnaden utifrån. Det finns några olika modeller av växlare: roterande, 

korsströmsväxlare och batteriväxlare. De fungerar på lite olika sätt och har olika 

verkningsgrad, dvs. de är olika bra på att återvinna värmen (Warfwinge & Dahlblom, 

Värmeåtervinning, 2010). De senaste åren har den roterande värmeväxlaren använts där 

det har varit möjligt, mycket för att det har haft den högsta verkningsgraden på aggregat 

för bostäder, ca 80 %. Nu har tekniken gått vidare framåt och korsströmsvärmeväxlarna 

har minskat i storlek och ökat i verkningsgrad, till ca 90 %, vilket gjort att de nu kan 

användas i aggregat för bostadsventilation.  

 

Vid användandet av ett FTX- system är det väldigt viktigt att huset som ventileras är så 

tätt som möjligt eftersom man vill kontrollera och styra luften för att kunna utnyttja så 
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mycket energi i den som möjligt. Om husets klimatskal inte är tätt kommer kall uteluft in 

genom otätheterna vilket skapar ett större uppvärmningsbehov och detta skapar i sin tur 

högre driftkostnader. Man pratar då om husets ofrivilliga ventilation, även kallat 

infiltration.  

 

Beräkningar har i detta arbete gjorts på två aggregattyper av FTX modell. Ett 

standardaggregat som de flesta leverantörer tillhandahåller med roterande värmeväxlare 

och en återvinning på ca 75-85 %. För principfunktion, se figur 06 nedan. Det andra är ett 

aggregat med korsströmsväxlare och betydligt bättre verkningsgrad på 90 % från 

företaget Millibar, för produktblad se bilaga 2. I figur 07 nedan visas hela aggregatet från 

Millibar med växlaren i mitten och pilarna visar luftens väg. Den stora skillnaden mot en 

vanlig korsströmsväxlare är att luften passerar växlaren två gånger och utnyttjar då ännu 

mer värmeenergi ur frånluften. Skillnaden kan låta liten men innebär faktiskt att väljer 

man den med 90 % verkningsgrad behöver man bara tillföra hälften så mycket extern 

energi till fastigheten för att täcka ventilationsförlusten jämfört med ett aggregat med 80 

% verkningsgrad.  

 

Figur 06. Principskiss över roterande värmeväxlare med ca 75-85 % återvinning. (Eventus, 2011) 

 

 

Figur 07. Ventilationsaggregat från Millibar med korsströms plattvärmeväxlare och 90 % återvinning, se 

bilaga 2.   



 

2.2.1 Luftflöden och luftkvalitet 

Ventilationsluft i byggnader kan styras och regleras på en mängd olika sätt men delas i 

huvudsak in i de två grupperna konstant eller variabelt luftflöde, CAV eller VAV. CAV 

(Constant Air Volume) baseras i princip på att man har konstant luftflöde i kanalerna och 

för att reglera exempelvis temperaturen i en byggnad ändras temperaturen på luften innan 

den blåses in. I ett ventilationssystem med VAV-styrning (Variable Air Volume) regleras 

även mängden luft som blåses in. Detta system gör det möjligt att styra så att olika zoner 

får olika temperaturer på ett lättare sätt, samt att stänga av de zoner som inte behöver 

ventileras. Om ventilationsbehovet minskar, exempelvis på natten eller i ett obemannat 

kontor, stängs valda zoner av och fläkten varvar ner vilket i sin tur spar energi. Bostäder 

ska, enligt Boverket, ventileras med 0.35l/s, m
2
 för att bli godkända i en obligatorisk 

ventilationskontroll som genomförs med några års mellanrum beroende på verksamhet i 

lokalerna.  

 

Om luften i fastigheter bedöms behaglig eller inte, är väldigt olika från person till person. 

Samma temperatur och luftfuktighet kan kännas olika mot huden för olika personer, helt 

beroende på hur man är som människa och vilken tolerans man har mot skiftningar i 

klimatet. Därför är det väldigt svårt att få alla nöjda i samma lokal, speciellt svårt blir det 

i kontorslandskap där man får väldigt svårt att reglera individuellt. Man definierar därför 

kvaliteten på inneklimatet efter hur många som upplever det som bra enligt 

internationella standarder. I SS EN ISO 7730 beskrivs ”en metod för att bestämma den 

förväntade klimatupplevelsen hos en grupp personer vid en given fysisk aktivitet och 

klädsel”, och den används som standard för att bedöma det termiska inneklimatet. Man 

tar i detta system hänsyn till ett förväntat medelutlåtande, eller Predicted Mean Vote, 

PMV, och det förväntade antalet missnöjda, Predicted Percentage of Dissatisfied, PPD, 

när man tillämpar metoden. Enligt detta system finns det inget klimat som alla är nöjda 

med, det är alltid minst 5 % som är missnöjda.  

 

Det är möjligt att räkna ut antalet människor som är missnöjda med inneklimatet med 

hjälp av Fangers komfortekvation. Den tar hänsyn till lufttemperatur, luftfuktighet, 

lufthastighet, omgivande ytors temperatur samt människornas klädsel och aktivitet. 

Ekvationen framställs i olika diagram där man kan utläsa önskad information.  
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2.3 Uppvärmning 

I dagens samhälle när priserna på energi i olika former stiger konstant försöker 

fastighetsägare ständigt hitta rätt lösning för sin fastighet för att få en så billig drift som 

möjligt. Alternativen för uppvärmning är många, men kan uppdelas på några få 

grundpelare: 

 

 Fjärrvärme 

 Värmepump för berg, jord, sjö osv.  

 Lokal förbränning av olika bränslen 

 

Om möjligt bör fjärrvärme väljas då det ger minst påverkan på miljön och är i de flesta 

fall det billigaste och mest driftsäkra alternativet. Det finns dock undantag på alla punkter 

utom miljöpåverkan då fjärrvärmeleverantörerna styr priset efter eget intresse och avbrott 

sker i samband med byten av gamla rör, nyinkoppling osv. Miljön påverkas alltid mindre 

med en central värmeanläggning och distribution till kunder genom ett rörsystem, än om 

varje kund skulle ha en egen uppvärmningskälla, oavsett om den är eldriven eller sker 

med lokal förbränning (Karlsson B. G., 2010). Anledningen till detta är att all extra el vi 

förbrukar för stunden innebär en effektökning på ett kolkraftverk i Polen eller Tyskland. 

Vi har ju kärn- och vattenkraft i Sverige men det täcker bara upp basbehovet för 

industrier, så för varje lampa vi tänder i Sverige köps elkraft in från ett annat land och 

mer specifikt från ett kolkraftverk. Gällande lokal- kontra central förbränning så blir 

transporterna mindre till en central anläggning och dessutom har man större möjlighet att 

uppnå fullständig förbränning i en stor, central panna.  

 

I fallet med de fastigheter som rapporten behandlar finns redan fjärrvärme installerat men 

man vill här välja en av tre något annorlunda vägar där värmen i fjärrvärmereturen eller 

värmen från ett energilager används som bas för uppvärmning och efter förädling genom 

en värmepump även till tappvarmvattnet. I arbetet tas endast värmepumpen upp mer i 

detalj då denna är mest intressant för detta projekt. De tre olika alternativen på 

systemutformning finns redovisade längre bak i arbetet, i kapitel 4.3. 

  



 

2.3.1 Värmepump - funktion 

Ett väldigt populärt energialternativ idag är värmepumpen. Den utnyttjar ”gratisvärmen” 

från exempelvis berget under oss, botten på en sjö där det alltid är ca 4 °C, den lagrade 

värmen i jordlagret ca 1-1,5 meter under markytan eller från ett energilager. Man 

benämner effektiviteten på värmepumpen med ett värde som kallas COP (Coefficient Of 

Performance). Ett högre COP innebär att pumpen kan utvinna mer värme av den elenergi 

som matas in, alltså innebär detta också att ett högre COP ger mindre energiåtgång med 

samma mängd ”gratisenergi” från exempelvis berget. Värmepumpen förädlar den 

värmeenergi som finns i exempelvis berget genom en process där ett kylmedium, 

exempelvis ammoniak, freon eller numera koldioxid eller kolväten används som 

energibärare. 

 

Processen, som kan liknas vid ett bakvänt kylskåp, går ut på att mediet, som är i gasform, 

komprimeras i en kompressor så att det blir till vätskeform. I denna komprimering ökas 

både tryck och temperatur. Sedan går vätskan genom en förångare (condenser) där det, nu 

varma, mediet kyls av och därmed värmer sin omgivning. Vätskan går vidare till en 

expansionsventil där trycket och temperaturen minskar drastiskt vilket får vätskan att 

övergå till gasform. Den nu kalla gasen förs genom en förångare (evaporator) som är 

placerad där det är varmare än temperaturen på gasen (annars skulle inte processen 

fungera enligt termodynamikens andra lag), vilket innebär att den värme som finns runt 

förångaren övergår till gasen. Den nu lite uppvärmda gasen leds in i kompressorn och 

cykeln är sluten.  

 

 

Figur 08. Funktionen hos en värmepump. (Diracdelta) 
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2.3.2 Energilager 

Man har länge haft behov av att kunna lagra värmeenergi för att använda den när vi 

behöver den, oftast på vintern. Detta går att åstadkomma med ett energilager, antingen 

ovan eller under mark. Vid användande av energilager ovan mark gäller det oftast i 

mindre tankar på några kubikmeter för att jämna ut behovet av förbränning av exempelvis 

ved och pellets. Detta är inget lager över säsongen, utan endast över någon eller några 

dagar. Det krävs att ackumulatortanken för mediet måste vara mycket bra isolerad för att 

inte förlora sin värmeenergi under dygnet.  

 

För säsongslagring av värmeenergi används ofta marken som isolering och lagring av 

värmeenergin, antingen i ett såkallat akvifärlager som nyligen installerats på Arlanda 

flygplats, eller ett system av borrhål i berget. Ett akvifärlager bygger på, som man kan se i 

bilden nedan, att man utnyttjar vattenreservoarer under marken som ackumulatortank och 

där man kyler sina lokaler sommartid genom att skicka ner värmen i lagret för att sedan, 

under vinterhalvåret ta tillbaka värmen för uppvärmning av sina lokaler. Eftersom man 

med detta system kan göra sig av med värmen får man automatiskt kyla sommartid och 

behovet av kylmaskiner minskar avsevärt (Arvidsson, 2008).  

 

 

Figur 09. Akvifärlagret på Arlanda flygplats. (www.arlanda.se) 

 

 

Energilager med ett system av borrhål i berget har varit ett aktuellt ämne under en lång tid 

och redan för 24 år sedan fanns planer på hur man skulle utnyttja denna, till synes, 

oändliga lagerresurs (Claesson & Eskilson, 1987). Energilager har använts i en del olika 



 

projekt med varierande resultat, hittills väldigt få som inte inneburit stora energiförluster i 

lager och i distribution till och från lager. Som man kan se i bilden nedan består lagret av 

en mängd borrhål med ett visst mellanrum, beroende på typ av bergart och effektbehov. 

Bergvärme som används i vanliga villor har samma typ av borrhål men oftast bara ett till 

varje värmepump. Dessa system av borrhål som visas i bilden betjänar större områden 

och ska, enligt förespråkare, vara återbetalda på 4-10år (Sveriges Brunnsborrare). För 

vidare läsning och beräkningsexempel på ett energilager av borrhålsmodell hänvisas till 

ett projekt som beräknats av BELOK - beställargruppen för lokaler. Projektet finns i Lund 

och heter ”Astronomihuset, Lunds universitet”, se BELOKs hemsida: www.belok.se.  

 

 

 

Figur 10. Exempel på ett borrhålslager. (Sveriges Brunnsborrare) 

 

 

Man har exempelvis ett lager i Anneberg utanför Danderyd, Stockholm, där energilagret 

laddas med hjälp av solfångare (Lundh & Dahlenbeck, 2008). Det lagret består av 100 

borrhål på vardera 65meters djup och det betjänar ett bostadsområde med 50 villor. Enligt 

rapporter fungerar lagret som tänkt och villorna får den energi som var tänkt, trots 

massiva förluster i lagret. Av den energi som pumpas ned i lagret blir endast 16 % 

användbar (Bernestål & Nilsson, 2007). Det kan låta som ett misslyckande, men eftersom 

energin är ”gratis” och solfångarna stora och många, totalt 2400m
2
, gör det inget, man får 

ut ca 70 % av den totala driften för villorna över året från solvärme. Det kräver 

fortfarande en värmepump för att komma upp i rätt temperatur, men i det stora hela är det 

ganska billigt i drift.  

 

http://www.belok.se/
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I två av alternativen för olika systemlösningar som redovisas senare i arbetet finns ett 

energilager medräknat. Lagret som har planerats till detta projekt kommer från företaget 

SEEC och ska fungera ungefär som en nedgrävd stor termos där uttagen värme 

återladdas. Genom att lagret återladdas kan temperaturen i lagret höjas över 

omgivningens temperatur och en ”temperaturkudde” kan byggas upp. Lagret består för 

dessa alternativ av 19 st. borrhål i tre ringar enligt bild nedan. Ett optimeringssystem styr 

laddning av lagret från centrum och ut till den tredje ringen samt uttag av energi till 

värmepump från den yttersta ringen och in mot centrumhålet. Optimeringssystemet 

reglerar energibalansen i yttersta ringen så att värmen i ”termoskannan” stannar kvar. 

Optimeringssystemet anger lagrets energiinnehåll i realtid. Med hänsyn till bergets 

tröghet tar det något, eller några år att få lagret i balans energimässigt. Förluster uppstår 

uppåt och nedåt i lagret men är små eftersom den projicerade ytan på kollektorslangarna 

är liten. Systemet baseras på att en värmepump hämtar energin från lagret, ungefär som 

en bergvärmepump men med högre temperatur i lagret än i ett borrhål för vanlig 

bergvärme. Eftersom temperaturen i lagret blir högre än i ett borrhål utanför lagret skapas 

en bättre ekonomi tack vare ett högre COP. Energilagret tar några år på sig att stabiliseras 

utifrån erfarenheter av tidigare installationer.  

 

 

 

 

  Figur 11. Princip på energilager från SEEC 



 

2.4 Besparingsåtgärder 

För att åstadkomma uppsatta energibesparingsmål bör alla olika sätt att spara energi på 

kontrolleras, här presenteras några som är av intresse för projektet.  

2.4.1 Isolering 

Enligt en studie som behandlar skillnaderna mellan olika isoleringsformer i klimatskalet 

så som väggar, fönster, dörrar etc. samt olika typer av solvärme konstateras att det som 

gör störst skillnad för att förbättra energiläget i fastigheten är en storsatsning på isolering 

av klimatskalet. Bilden nedan visar en del av det radhus som övervakats, innan 

solanläggning monterats. Studien har pågått sedan 1957 till idag och successivt har de 

övervakade fastigheterna som ingår i studien utrustats med olika alternativ på isolering 

och tillskottsenergi. (Hens, 2010) 

 

 

Figur 12. Sista delen av radhuset som övervakats sedan slutet på 50- talet. 

 

Vacupor som finns med som alternativ i tilläggsisoleringen, se kapitel 4.1.2, är en form 

av vakuumisolering med extremt god isoleringsförmåga, ca 0,005 W/mK i termisk 

konduktivitet, jämfört med vanligt isolering som exempelvis mineralull som har ett 

isolervärde på 0,042 W/mK. Detta innebär att det bara behövs ca en tiondel så tjocka 

isolerskivor av Vacupor jämfört med mineralull för att erhålla samma värmeresistans, se 

bilaga 3.  
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2.4.2 Avloppsvatten 

I många projekt runtom i landet, och även utanför, har det installerats energiåtervinning 

av avloppsvattnet. Man monterar då en värmeväxlare av lite speciell modell i 

samlingsledningen från fastigheten och utvinner den värmeenergi som finns i spillvattnet 

för att exempelvis förvärma varmvattnet till fastigheten. Man kan välja att antingen 

återvinna gråvatten, alltså spillvatten från bad, dusch och tvätt, eller svartvatten som 

innefattar avloppsvatten från WC samt gråvatten. Beräkningar har gjorts i projektet 

”Hamnhuset” i Göteborg (Bolminger, 2007) och där visar resultatet att man har möjlighet 

att återvinna mer energi ur gråvatten än svartvatten, men man bör tänka på att detta 

system har högre installationskostnad pga. behovet av dubbla avloppsledningar. Att man 

återvinner mer utan avloppsvattnet från WC kan förklaras med att man spolar toaletterna 

med kallvatten, vilket sänker temperaturen på svartvattnet gentemot gråvattnet och 

därmed sjunker även verkningsgraden vid värmeväxling.  

 

Det finns möjligheter i detta projekt att återvinna energin i spillvattnet från fastigheterna, 

förslagsvis gråvattnet. Jämför man med tidigare projekt som exempelvis ”kvarteret Jöns 

Ols” i Lund som har installerat denna återvinning ser man att det finns 

besparingspotential per kvadratmeter lägenhetsyta på ca 1- 1,5kWh/år. Beräkningar av 

denna återvinning har inte gjorts i detta projekt då det anses vara en liten post i 

sammanhanget, men möjligheten finns, och energin bör då användas som förvärmning av 

tappvarmvattnet.  

 

2.4.3 Belysning 

Vid renovering av större fastigheter som denna bör man se över den belysning som finns 

installerad, stora pengar kan finnas att spara på att byta ljuskällor. I detta fall handlar det 

om korridorer och förråd, driften för resten av belysningen betalas ju av hyresgästen och 

ger därför inget direkt plus i kassan för fastighetsägaren, men bör ändå ses över för att 

minska den totala energiåtgången.  

 

Om man räknar med att byta ljuskällor finns det några olika alternativ; glödlampor, 

halogenlampor, lysrör, lågenergilysrör eller LED, se bild nedan. Enligt en undersökning 

som gjorts av Energo, numera ÅF, är det svårt att göra en besparing genom att montera 

LED då dessa fortfarande är väldigt dyra i inköp och kräver ändå ganska många dioder 



 

per kvadratmeter för att täcka behovet av allmänbelysning (Eriksson, 2011). Dioder 

passar dock bra för punktbelysning av tavlor och skyltar, samt diskotek och viss konst 

som kräver ljus utan UV-strålning, men det gäller ju inte detta projekt.  

 

 

Figur 13. Ljuskällor med LED finns i många former.  

 

Vanliga lysrör är billiga i inköp och ger mycket ljus för varje installerad watt, så dessa är 

fortfarande ett bra alternativ till allmänbelysning exempelvis i korridor och förråd. Vill 

man göra en större besparing på driftkostnaden hos belysningen och fortfarande inte 

betala onödigt mycket i inköp finns alternativet lågenergi lysrör, T5, som är en smalare 

variant av de klassiska lysrören, T8. Den nya modellen, T5, ger ett högre ljusutbyte och 

förbrukar därför mindre energi än äldre typer av lysrör (Ljuskultur, 2009). Därför bör 

denna modell installeras, som i detta fall, när det gäller allmänna ytor som behöver vara 

bra upplysta.  

 

Vanliga glödlampor och halogenlampor är inget som bör användas i detta fall och de är 

dessutom tveksamma i de flesta fall då de kan ersättas av ljuskällor som använder mindre 

energi för samma ljusmängd. Vissa påstår att man måste ersätta den värme som en vanlig 

glödlampa skulle ge till klimatet inomhus och anser därför att man ska fortsätta med de 

gamla lamporna. Och detta kan man se som ett bra argument, dock enbart för de som 

värmer sin fastighet med direktverkande el vilket, enligt författarens mening, borde vara 

förbjudet. Vilket annat uppvärmningssystem som helst är billigare än el och därför bör 

man överlåta uppvärmning av fastigheten till det systemet och inte till glödlamporna.   
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2.4.4 Byte av cirkulationspumpar 

Cirkulationspumpar finns monterade i varje större fastighet, både för värmesystemet och 

för varmvattencirkulationen. Pumpar som monterats i fastigheter de senaste årtiondena är 

i regel överdimensionerade. Detta medför att de drar onödigt mycket energi men skapar 

samtidigt ett mer flexibelt system, som är redo för en mindre utbyggnad utan byte av 

pump. Man bör, hursomhelst, välja pump med omsorg för att få en så låg 

energiförbrukning som möjligt (Warfwinge & Dahlblom, Dimensionering av 

cirkulationspump, 2010). Dagens pumpar drar en väldigt liten mängd energi, till och med 

om man jämför med pumpar från 2000-talet. Anledningen till den stora utvecklingen de 

senaste åren är den EU- förordning för cirkulationspumpar som träder i kraft under det 

europeiska ekodesigndirektivet. Det handlar om en trestegsmodell med start 2013 där 

kraven på energieffektivitet skärps på våta pumpar. När alla våta pumpar i Europa har 

bytt ut, år 2020, till dagens energieffektiva modeller innebär det en minskning av 

elförbrukningen med 23TWh. Dessutom är det från och med i år, 2011, skärpta krav på 

energieffektiviteten hos elmotorer, vilket innefattar alla torra pumpar, så framtiden ser 

ljus ut (Martinsson, 2011). I detta projekt har inga beräkningar gjorts på utbyte av 

pumpar, men de kommer med största sannolikhet att bytas ut när restaureringen utförs. 

 

2.4.5 Injustering av värmesystemet 

Med ett värmesystem som är dåligt injusterat hamnar värmen ofta på fel plats vilket 

innebär att vissa delar i fastigheten får för kallt och vissa har för mycket värme. Oftast 

löser man problemet när någon klagar på att de har för kallt, genom att höja 

framledningstemperaturen i hela systemet. Detta medför att den årliga driftkostnaden ökar 

med mellan 6- 8 % för varje grad (Schubert, 2010).  

 

Därför är det viktigt med ett korrekt injusterat värmesystem och kanske framförallt att 

driftpersonalen har rätt utbildning så de vet vad de ska göra, och inte göra, i olika 

situationer. Att skicka personalen på en två-dagars kurs i injustering lönar sig väldigt 

snabbt ekonomiskt och skapar dessutom nöjdare hyresgäster. Det är också viktigt att följa 

upp ett injusterat system med en ventilförteckning där det framgår vilken ventil som har 

vilken inställning då de ofta sitter lättåtkomligt och kan justeras av många obehöriga. 

Detta projekt innefattar automatiskt en injustering av värmesystemet då hela systemet 

kommer att bytas ut och man övergår från radiatorer till golvvärme. Golvvärmesystemet 

ska självklart också injusteras.  



 

2.5 Solenergi 

Om vi kunde utnyttja all den energi som solens strålar lämnar på jordens yta skulle 

problemet med energiproduktion vara ett minne blott. Vi får tillräckligt med solenergi till 

jorden för att driva allt vi har och skulle då dessutom kunna stänga av alla kolkraftverk 

och köra bilar på solproducerad el. Om man skulle förutsätta att vi hade tekniken för det 

finns det fortfarande ett problem; moln. Vi kan förmodligen aldrig förlita oss enbart på 

solenergi, men i framtiden kanske till mycket större del än vad vi gör idag.  

 

2.5.1 Solinstrålning 

Att byta fönster ger mycket mindre energiförluster från byggnaden, men ger även ett 

minskat energitillskott då nya fönster reflekterar en större del av solinstrålningen 

(Karlsson B. O., 2010). De nya fönstren har då ett lägre ”g-värde”. Vid beräkning av 

solinstrålning måste varje månad tas för sig då både molnfaktor och antal dygn per månad 

ändras. I fallen med hus C3, C4 och C5 var det endast aktuellt att räkna med norr- och 

söderfasad då dessa var de enda med betydande fönsterarea. För hus C7 däremot var det 

bara aktuellt med Öst och Västfasaderna då det är vinklat 90° mot de andra husen, se 

skiss i kapitel 1.4. 

 

För beräkning av solinstrålning i en fastighet är det många aspekter att ta hänsyn till; hur 

mycket energi som släpps igenom glaset, hur mycket moln det finns, hur stor area fönstret 

har osv. En annan faktor som krävs för beräkning är strålningen mot vertikala ytor 

(Wh/m
2·dygn) som man kan erhålla från SMHI. Den är olika i olika delar av landet och är 

uppdelad i latituder för att beskriva vilken del av landet som det avser. För beräkningar i 

detta projekt, se avsnitt 3, ”Metod och tillvägagångssätt”.  

 

2.5.2 Solfångare, solpaneler 

För produktion av solenergi kan man idag välja tre vägar; värme, el eller både värme och 

el blandat. Det som gäller i största allmänhet är att man får energiförluster vid långa 

transportsträckor vid värmeproduktion. Om solfångarna sitter på taket och resten av 

värmeanläggningen i källaren tappar man en del energi på vägen dit. Dessutom får man 

inte ut någon energi under de kallaste månaderna då den lilla effekten i solens strålar 

dessa månader inte räcker till för att värma vattnet.  
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Solpaneler för elproduktion har inte de förlusterna vid långa sträckor men är istället 

dyrare i inköp. De genererar däremot energi under större del av året jämfört mot 

solfångare. Om man dessutom driver en värmepump med exempelvis värmefaktor 3 med 

el från solceller blir resultatet av värmeproduktion 3gånger den energi solceller ger. Som 

man kan avläsa på diagrammet nedan får man ut ungefär en tredjedel så mycket elenergi 

per kvadratmeter solpanel, jämfört med om man skulle välja att producera värmevatten 

med solfångare istället, vilket alltså ger ett större energiuttag från solen.  

 

 

Figur 14. Ungefärligt energiuttag per kvadratmeter solfångaryta från plana, fasta solfångare och solpaneler.  

 

Efter diskussion med både Jan Thorburn på SEEC och Björn O Karlsson på Högskolan i 

Gävle så kan det konstateras att det inte är ekonomiskt fördelaktigt att använda värme 

från solfångare till annat än att värma tappvarmvattnet. Det fungerar alldeles utmärkt att 

återladda lagret i detta projekt med energin från solfångare, men energin kommer till bäst 

användning som uppvärmning av tappvarmvatten. Det är dessutom viktigt att vid 

användandet av solfångare inte överproducera utan att ha någonstans att göra av värmen 

där den gör nytta. Om man väljer att värma tappvarmvattnet med solens hjälp kan man 

exempelvis lagra överproducerad energi i ett energilager. 

 

Man ska också tänka på prisskillnaden mellan köpt värme och köpt elektricitet, elen är 

dyrare i inköp och därför jämnas staplarna i figur 14 ut om man skulle prissätta kWh i kr. 
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2.6 Vindenergi 

Historisk sett har kraften i vinden utnyttjats för en rad olika ändamål, men framför allt har 

man malt säd och pumpat vatten med vindsnurrors hjälp. Idag ser behovet lite annorlunda 

ut och man använder istället vindens energi för att producera elektricitet. Stora delar av 

vindkraften idag förläggs till havs. Dels för att den ostörda vinden ligger lägre där vilket 

innebär att man har möjlighet att få ut mer energi ur vinden vid samma höjd mot på land, 

och dels för att människor inte kan störa sig lika lätt på dem. Det finns idag en hel del 

lösningar för den som vill ha vindkraft till den egna villan, eller som i detta fall, till ett 

flerbostadshus. Man bör dock tänka på att det krävs byggnadslov för vindsnurror med 

rotordiameter som är större än 2 meter.  

 

En grundregel vid montering av vindkraft i en miljö där mycket folk vistas är att de ska 

vara så osynliga som möjligt, många vill ta del av vindkraften, men vill gärna slippa se 

den. Utvecklingen inom vindkraft är kraftigt expansiv, tyvärr ligger Sveriges regering och 

de stora elföretagen och bromsar för den vanliga människan att investera i någon form av 

mindre elproduktionsanläggning. Det finns dock ett flertal alternativ om man önskar 

vindkraft till sitt flerbostadshus, av sådan modell som inte sticker ut från sin omgivning. 

Ett bra exempel på detta finns på taket av NCCs huvudkontor i Solna där de gjort en 

testanläggning med en vertikal vindsnurra från Enviro Energies som är en modell på 

2,5kW, för att undersöka hur man kan minska på de egna energiinköpen. Det är viktigt att 

stora byggföretag som NCC uttalar sig i frågan om lokal vindkraft, precis som Jonny 

Hellman, miljöchef på NCC Property development gjort med att ”småskalig vindkraft kan 

bli en naturlig del av bebyggelsen i framtiden” (Lindholm, 2010).  

 

 

Figur 15. Ett Mag Wind, vindkraftverk för hushåll och hustak, från Enviro Energies som nu är monterat på 

NCC:s tak. Foto: NCC (Lindholm, 2010) 
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3 Metod och tillvägagångssätt 

För frambringande av energibalans och effektbehov har beräkningar gjorts med hjälp av 

teknisk utrustning såsom papper, penna, miniräknare och datorprogrammet Excel. 

Exceldokumentet har byggts upp under arbetets gång och finns redovisat senare i arbetet, 

se bilaga 4. De resultat som beräknats har hela tiden dubbelkollats för att säkerställa sin 

korrekthet.  

 

Vid beräkning av transmissionsförluster har data på U-värden och värden för köldbryggor 

tillhandahållits från Tyréns AB som även gjort beräkningar på fukttransporten genom 

väggarna, se bilaga 5. Vid fastställande av olika materials ytor har gamla ritningar 

använts som grund, där mätning och beräkning gjorts för att erhålla korrekt storlek på de 

olika ytorna, se bilaga 6.  

 

Nedan visas en tabell där medelvärden av U-värden, Um, redovisas. Um värdet för väggar, 

fönster och tak har tagits upp då det är dessa som ger den största förändringen. 

Medelvärdena har inte använts i några beräkningar då resultatet kan skilja sig ganska 

mycket från de korrekta värdena och är beroende av storleken på de ytor som behandlas. 

Tabellen är endast för att läsaren ska få en uppfattning om vad det rör sig om och ge en 

fingervisning på besparingspotential. Viktigt att påpeka till tabellen nedan är att det är 

mer än U-värdet som styr hur mycket energi fastigheten gör av med, exempelvis 

köldbryggor.  

 

 

Tabell 01. Medelvärden av U-värdet för vägg, fönster och tak. 

 

 

 Före åtgärd Invändig isolering Utvändig isolering 

Um vägg 0,487 0,178 0,355 

Um fönster 3 0,9 0,9 

Um tak 0,3 0,086 0,086 

 

 

För beskrivning av funktion hos de olika systemen har kunskap från 

energisystemingenjörsutbildningen använts samt uppslagsverk och tidigare projektarbeten 

inom området. Även några böcker och en hel del artiklar som skrivits med anknytning till 

ämnet har lästs och informationen har sedan använts i detta arbete.  



 

3.1 Energibehovsberäkningar 

Symbolförteckning för samtliga beräkningar finns redovisad på sida VII i början av 

arbetet.  

 

Årlig energiåtgång till följd av transmissionsförluster, εtransmission, inklusive köldbryggor 

beräknas enligt: 

    [kWh/år] 

 

Energianvändning för ett helt år med transmissionsförluster, εtransmission, och 

ventilationsförluster, εvent, inräknat beräknas med:  

   [kWh/år] 

 

Varav gradtimmarna, , har beräknats varje månad enligt: 

    [h] 

 

Området mellan Tgräns och Tmedel är den period som värmesystemet behöver vara igång.  

Tgräns beräknas enligt (med infiltrationen försummad):  

    [°C] 

 

Tmedel hämtas ur tabell från SMHI, se bilaga 7.  

 

Energiåtgång för tappvarmvattenuppvärmning, , beräknas enligt: 

    [kWh/m2, år] 

 

3.1.1 Ventilation 

Vid beräkning av endast den årliga energiförlusten från ventilation, εvent, används: 

   [kWh/år] 

 

Ofrivillig ventilation beräknas genom att ta den energi man köpt in, sedan dra av energi 

för tappvarmvatten, transmissionsförluster, ventilationsförluster.  

  [kWh/år]  
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3.1.2 Solinstrålning 

Vi beräkning av den gratisenergi som solen ger fastigheterna, εsol, används:  

εsol = Afönster · g · M · S · D    [kWh/månad] 

3.1.3 Energilager 

Uträkningar utförda av SEEC. 

3.1.4 Återvinning av gråvatten 

Beräkningar har ej utförts i rapporten på detta ämne, hänvisning sker istället till LCC- 

beräkningar för Hamnhuset (Bolminger, 2007).  

3.1.5 Solfångare 

Mellan 300 – 400 kWh/år för varje kvadratmeter solfångaryta enligt muntlig uppgift från 

Björn O Karlsson (Karlsson B. O., 2010).  

3.1.6 Solpaneler 

Mellan 130 - 150 kWh/år för varje kvadratmeter solpanelyta enligt muntlig uppgift från 

Björn O Karlsson (Karlsson B. O., 2010).  

3.2 Effektbehovsberäkningar 

Vid beräkningar för effektbehovet har normaltemperaturen i Gävle för januari använts (-

5.6°C), samt ett antagande att byggnadens tidskonstant är mellan 80 och 100 timmar. Med 

hjälp av en tabell, se bilaga 9, kan man avläsa den utetemperatur som gäller för 

beräkningarna. Avläsning sker ur tabell för DUT20 eftersom denne anses bäst lämpad för 

fastigheterna i fråga. Förluster genom klimatskal och ventilation anger hur många watt 

per grad- Celsius som försvinner ut genom konstruktionen. Det multipliceras sedan med 

innetemperaturen, 20°C, och DUT20, -19°C. 

 

Effektbehov värme, Puppv., beräknas med:  

  [W] 

 

Effektbehov varmvatten, Pvv, beräknas med: 

    [W] 



 

3.3 Isoleringsalternativ 

Det har gjorts beräkningar på två olika alternativ på förbättring av klimatskalet för 

projektet. Dessa kommer i arbetet att benämnas ”invändig isolering” respektive ”utvändig 

isolering” och förklaras i korthet nedan. U-värde och köldbryggsberäkningar för de olika 

alternativen har tillhandahållits av Tyréns och har vid vissa ställen i rapporten justerats 

för att möjliggöra fullständiga beräkningar. De fönster som är planerade att montera har, 

som anges nedan, ett U-värde på 0.9 och det innefattar hela fönstret inklusive 

fönsterkarm. Med systemet för utvändig isolering kommer fasaden att få ett liknande 

utseende som idag och det löser dessutom ett problem med dagens fasad, att fukt från 

exempelvis slagregn sugs in till reglar innanför fasadtegel som kan orsaka mögel. Mer om 

skillnader på de olika isoleringsalternativen redovisas i kapitel 4.1.2. 

 

Invändig isolering 

Yttervägg: 

 Vacupor 30mm. 
 Mineralull vid fönster 95+70mm. 

Innertak: 

 Vacupor 30mm i innertak mot yttervägg, 800mm bred. 

Golv: 

 Golvvärmeskiva 30mm. 

Fönster och fönsterdörrar: 

 Fönster, U-värde= 0.9W/m2, K.  
 Fönsterdörrar, U-värde= 1.0W/m2, K. 

 

Utvändig isolering 

Yttervägg: 

 Fasadsystem med 25mm puts och 80mm mineralull. 
 Vid utfackningsväggar 120mm mineralull, skiva windstopper 

och träpanel. 
 Sockelputs på cellplastisolering 80mm. 
 Grundisolering med dränerande cellplast 80mm. 

Balkonger: 

 Ny balkongplatta som fästs med armeringsdubb in i bjälklag. 
Isolering mellan bjälklagskant och ny balkongplatta. 

Golv: 

 Golvvärmeskiva 30mm. 

Fönster och fönsterdörrar: 

 Fönster, U-värde= 0.9W/m2, K.  
 Fönsterdörrar, U-värde= 1.0W/m2, K. 
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4 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas energibalansen för fastigheterna samt de effekt- och 

energibehovsberäkningar som utförts på byggnaderna.  

4.1 Energianvändning 

En energibalans beskriver fastighetens tillförda och utgående energi i form av vatten, el 

och värme. 

4.1.1 Energianvändning idag 

För att kunna göra beräkningar på hur mycket energi man sparar efter vissa åtgärder krävs 

information om hur dagsläget ser ut. Detta redovisas i tabellen nedan och där kan man 

avläsa att husen gör av med en ansenlig mängd energi, i snitt ca 185,4 kWh/m
2
, år. 

Dessutom har de en vattenförbrukning som ligger något i överkant, detta planeras dock 

att lösas med snålspolande blandare.  

 

 

Tabell 02. Energianvändningen innan åtgärd. 

 

Hus C3, C4 och C5 Hus C7 

FJV (graddagskorrigerad.)  171,7kWh/m
2
  182,7kWh/m

2
 

Vatten:   1,58m
3
/m

2
  1,88m

3
/m

2
 

Varmvatten:   0,65 m
3
/m

2
  0,69 m

3
/m

2
 

Fastighetsel:   12,4kWh/m
2
  12,4kWh/m

2
 

Effektbehov (DUT -19°C):  51,7W/m
2
  53,8W/m

2
 

 

 

Beräkningar gjordes i första hand på ett av de mindre husen, C3, som har en yta på 967m
2
 

Atemp. För att senare redovisa resultatet av de tre husen som är lika, både till yta och läge, 

multiplicerades resultatet från hus C3 med 3. Beräkningar på hus C7 blev något 

annorlunda då det står i en annan vinkel, se översikt i kapitel 1.4, vilket ger annorlunda 

solinstrålning och därmed ett annat energibehov per kvadratmeter. Vid beräkningar för 

hus C7 har 1250m
2
 Atemp använts. Arbetet redovisar medelvärden mellan de mindre och 

det större huset om inget annat anges.  

  



 

 

Figuren nedan visar hur uppdelningen av energi ser ut idag, innan åtgärd. Där kan man 

enkelt se att uppvärmningen står för den största biten, följt av tappvarmvatten, ofrivillig 

ventilation och fastighetsel. Den ofrivilliga ventilationen har en relativt stor post vilket 

kan förklaras av att korrekta protokoll från senaste OVK- besiktningen inte 

tillhandahållits vid beräkningar. Eftersom den ofrivilliga ventilationen bestäms av köpt 

fjärrvärme minus energi för tappvarmvattenuppvärmning och de beräknade förlusterna 

genom transmission och ventilation, kan denna post bli fel om inte rätt mängd dras från 

den köpta fjärrvärmen. För vidare information om detta, se kapitel 4.1.3. 

 

 

 

Figur 16. Uppdelningen av energi i hus C3 före åtgärd. Resultat visas i kWh/m2, år.  

 

4.1.2 Transmissionsförluster i klimatskal 

Stora energibovar är fönster och balkonger, därför tas de upp som en egna poster i figuren 

nedan för att visa på förändringen efter respektive åtgärd. Man kan här avläsa att de totala 

energiförlusterna sjunker kraftigt efter åtgärderna, men även att modellen med invändig 

isolering ger en ökad värmeförlust genom balkongerna än innan åtgärd. Detta kan 

förklaras med att värmeflödet ökar på denna, förhållandevis lilla yta, jämfört med de stora 

väggytorna som får en ökad värmeresistans tack vare tilläggsisoleringen. Det medför 

alltså att värmen som transporteras ut genom konstruktionen kommer att välja den 

enklaste vägen och eftersom balkongerna inte har åtgärdats i det alternativet ökar 

värmeflödet där.  

41,5

108

12,4

22,2

Uppdelning av tillförd energi före åtgärd

Varmvatten (FJV) Uppvärmning (FJV)

Fastighetsel Ofrivillig ventilation (FJV)



 31 

 

Figur 17. Transmissionsförluster, redovisat i kWh/m2 och år, genom klimatskal före åtgärd och efter, med 

båda isoleringsalternativen. 

 

Ur energisynpunkt spelar det ingen större roll vilket alternativ som används. Om däremot 

balkongerna görs på samma sätt vid invändig isolering som vid utvändig isolering 

minskar detta köldbryggorna och därmed de totala transmissionsförlusterna. Skulle detta 

göras blir alternativet med invändig isolering något bättre.  

Vilket alternativ som väljs bör istället baseras på andra fakta som exempelvis 

fukttransporten genom väggarna. Enligt simuleringar från Tyréns, se bilaga 5, föreligger 

stor risk för fuktproblem om alternativet med invändig isolering används, detta på grund 

av den kapillära kraften som suger in fukt genom fasadens yttersta skikt till 

innanförliggande träreglar.  

 

Även alternativet för utvändig isolering ger lite för höga fuktvärden vissa delar av året. 

Detta kan dock lösas med en luftspalt mellan befintlig fasad och det nya isolerskiktet 

utanför.  

 

4.1.3 Ventilationsförluster 

Av de energiförluster som fastigheterna har idag står ventilationen för en stor del. Detta är 

på grund av att det inte finns någon återvinning av frånluften, vilket är vanligt hos 

fastigheter liknande denna. Figuren nedan visar att man sparar otroligt mycket energi med 

någon form av återtvinning och här redovisas en jämförelse med dagens system och två 
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olika alternativ på återvinningssystem. Med den bästa modellen som återvinner 90 % av 

frånluften ser man att förlusterna endast blir en tiondel av dagens förluster genom 

ventilationen.  

 

 

Figur 18. Ventilationsförluster innan aggregatbyte och efter byte med två olika verkningsgrader på 

värmeväxlare. Beräkningarna är gjorda enligt Boverkets Byggregler på 0.35l/s, m2, vilket motsvarar ca 10-

15l/s i varje don. 

 

Den ofrivilliga ventilationen, även kallad infiltration, har innan åtgärder bestämts av köpt 

fjärrvärme minus energi för varmvattenuppvärmning och de beräknade förlusterna genom 

transmission och ventilation. På den posten redovisas ett väldigt osäkert resultat idag 

eftersom värden från OVK ej tillhandahållits för korrekt beräkning av 

ventilationsförluster, istället har värden ur BBR använts, 0,35l/s, m
2
. Det är svårt att 

beräkna hur stor denna post kommer bli efter att huset isolerats och tätats och har därför 

antagits bli ca 5 % av luftflödet. Detta antagande är gjort efter jämförelse med liknande 

ombyggnationer samt efter diskussion med Roland Forsberg på Sweco. Värdet 5 % 

motsvarar ca 0.018l/s, m
2

golvyta, men bör ej blandas ihop med läckflödesprovningar av 

exempelvis passivhus då 0.4l/s, m
2

golvyta anses bra. Detta beror på att vid en 

läckflödesprovning skapas en stor tryckskillnad, inne mot ute, vilket ökar flödet på 

infiltrationen.  

 

Aggregatet från Millibar har inte bara bättre verkningsgrad utan också en värmeväxlare 

gjord i returplast. Detta och att nästan hela aggregatet kan återvinnas vid framtida 

destruktion, när det väl inträffar, bör tas hänsyn till vid val av aggregat.  
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För kylning till Millibars system kan antingen ett kylbatteri användas, eller att kallvatten 

duschas direkt på värmeväxlaren sommartid. Detta är möjligt då växlaren är av modell 

korsväxlare samt är tillverkad i plast. 

 

4.1.4 Solinstrålning 

Vid ett fönsterbyte till fönster med lägre U-värde minskar man energiförlusterna vilket 

resulterar i minskat behov av tillförd energi, men man får inte glömma det gratis 

energitillskott som solen tillför. I figuren nedan redovisas hur mycket energi som tillförs 

fastigheten genom fönstren. Man ser här att energitillskottet minskar efter montering av 

de nya fönstren, detta pågrund av att man även får ett ökat g-värde, alltså fönstrets 

förmåga att reflektera solljuset. Det medför att man får mindre gratisenergi från solen, 

men i det stora hela tjänar man oerhört mycket på att byta fönster i alla fall då 

energiförlusterna minskar väldigt mycket.  

 

 

Figur 19. Energitillskott från solinstrålningen. 

 

Som man kanske har noterat från diagrammet ovan har hus C7 en del mindre 

solinstrålning är de övriga. Detta beror på att det ligger i 90° vinkel jämfört med de andra, 

se figur i kapitel 1.4, och har alltså sina längdsidor med mycket fönster i Öst- västlig 

riktning där solinstrålningen inte är lika intensiv. Hus C7 skuggas dessutom av en 

skogsdunge samt har sina balkonger inbyggda i fasaden vilket skapar skugga och detta 

ger minskad instrålning.  
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Eftersom C7 har minskad gratisvärme från solen ökar uppvärmningsbehovet från 

värmesystemet. Detta kommer innebära att hus C7 kostar mer för uppvärmning, men 

endast marginellt då uppvärmningen stora delar av året kommer ske med värmeväxlare på 

ventilationen.  

 

4.1.5 Energibehov efter åtgärd 

Det har redan påvisats att skillnaden i energibehov är väldigt liten mellan de två olika 

isoleringsalternativen. Man kan ur diagrammet nedan tyda att den totala energiåtgången 

blir ungefär 68kWh/m
2
, år för de mindre husen som nedan representeras av hus C3 och ca 

87kWh/m
2
, år för hus C7, oavsett isoleringsalternativ. Detta skapar ett medelenergibehov 

på ca 73kWh/m
2
, år. Om detta jämförs med dagens 189kWh/m

2
, innebär resultatet att 

man gör en besparing på mer än 60 %. Diagrammet visar även uppdelningen av 

energibehovet med fem olika poster; uppvärmning, fastighetsel, ventilation, ofrivillig 

ventilation samt varmvatten.  

 

 

Figur 20. Skillnaden mellan de två isoleringsalternativen med uppdelningen fastighetsel, varmvatten, 

uppvärmning, ofrivillig ventilation samt ventilationsförluster.  
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Fastighetselen minskar endast marginellt med de förändringar som är planerade, man 

kommer visserligen att installera energieffektivare utrustning på de flesta håll vilket 

sänker den posten mycket, men eftersom man kommer att installera fler fläktar till 

ventilationen hamnar slutresultatet inte så långt från dagen förbrukning. Varmvattnet är 

svårt att påverka som fastighetsägare, det är ju trots allt hyresgästerna som använder den 

stora delen varmvatten, men med de planerade åtgärderna med snålspolande blandare och 

information till de boende bör posten sjunka till det som redovisas i diagrammet ovan. 

Uppvärmningen är i diagrammet något större för hus C7 och förklaras av att den 

huskroppen har minskad solinstrålning. Den ofrivilliga ventilationen blir i sammanhanget 

mycket liten men för att den ska vara liten krävs att byggjobbarna gör huset mycket tätt, 

detta är även för att den styrda ventilationen ska fungera korrekt och få så låg driftkostnad 

som möjligt.  

4.2 Effektbehov 

Nedan kan man i diagrammet avläsa effektbehovet exklusive tappvarmvatten hos 

fastigheterna, innan åtgärd och efter. Det redovisas i W/m
2

golvyta och är uppdelat i de båda 

isoleringsalternativen, trots att de är väldigt lika som man kunde konstatera i 

redovisningen av transmissionsförluster i kapitel 4.1.2. Diagrammet visar att 

effektbehovet har minskat från ca 50-55W/m
2
 till strax över 20 W/m

2
 vilket är väldigt 

bra.  

 

 

Figur 21. Effektbehovet för uppvärmning och är beräknat per kvadratmeter temperarad yta, Atemp. 

Tappvarmvatten är ej medräknat då det kommer att variera beroende på val av energilösning.  
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Tabellen nedan visar uppdelningen av effektbehovet i siffror där hus C3, C4 och C5 

representerar en kolumn och hus C7 en annan. Man kan här avläsa att även effektbehovet 

är lite högre för hus C7 jämfört med de andra tre husen, om än marginellt.  

 

 

Tabell 03. Effektbehovet för fastigheterna. Varmvatten är ej medräknat i tabellen. 

 

   Hus C3, C4 och C5 Hus C7 

Effektbehovet idag, beräknat:  51,7 W/m
2
  53,8 W/m

2
 

Effektbehovet invändig isolering: 20,9 W/m
2
  21,0 W/m

2
 

Effektbehovet utvändig isolering: 20,4 W/m
2
  20,5 W/m

2
 

 

 

Vid beräkning av det totala effektbehovet har inte tappvarmvatten tagits med då det 

kommer variera beroende på val av energilösning som presenteras senare i rapporten. 

Några av förslagen innefattar uppvärmning av vatten med solens hjälp och om man till 

detta använder en ackumulatortank som behåller värmen i vattnet under en period blir ju 

effektbehovet mindre än vid användande av en genomströmningsberedare, då denna 

värmer vattnet när behov finns. Det blir upp till fastighetsägaren att besluta vilken lösning 

som används, men man bör använda sig av en ackumulatortank hursomhelst för att hålla 

ner effekten på anläggningen och få en jämnare elförbrukning. Om man räknar ut 

effektbehovet för att värma tappvarmvatten i ett snitt fall över året, alltså med en 

temperaturskillnad från 10 °C kallvatten till 65 °C varmvatten, blir det ca 4,8 W/m
2 
med 

dagens förbrukning och ca 2,9 W/m
2
 efter besparingsåtgärder såsom boendeinformation 

och snålspolande blandare.  
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4.3 Systemutformning 

De tre alternativ på uppvärmning som anses möjliga i detta projekt förklaras i närmare 

detalj nedan. 

 

4.3.1 Alternativ A 

I alternativ A kommer den inköpta energin från fjärrvärmereturen för värme, kallvatten 

för eventuell kylning av tilluften samt en del elenergi för att driva en värmepump. 

Uppvärmningen i fastigheterna sker via FTX- systemet, ett nytt golvvärmesystem i 

lägenheterna, lågtemperaturradiatorer i korridor och trapphus samt med värmd 

ventilationsluft vid behov.  

På taket av huset kommer halva ytan som är möjlig för energiproduktion från solen att 

upptas av solfångare. Den andra halvan kommer att bestå av solpaneler för elproduktion 

som tillförs fastigheten för att täcka upp en del av fastighetselen, exempelvis 

värmepumpen. 

För uppvärmning av tappvarmvatten kommer en central ackumulatortank samla energi 

från solfångare på fastighetens tak och vid behov från en värmepump kopplad till 

fjärrvärmereturen. Solfångarna kommer att besörja ca 50 % av behovet för 

tappvarmvatten under året och när det behövs kommer värmepumpen att höja 

temperaturen i ackumulatortanken till önskad temperatur.  

För ventilation av byggnaden installeras ett FTX-system som återvinner värmeenergin i 

frånluften för att blåsa in den som uppvärmd tilluft. På detta sätt kommer fastigheten 

under stora delar av året inte behöva någon tillförd värmeenergi. Ett ventilationsaggregat 

per byggnad placeras på taket och luften distribueras i nya schakt till och från respektive 

lägenhet. Vid behov spetsas tilluftens temperatur med värme från fjärrvärmereturen.  

Om ventilationsaggregatet från Millibar väljs kommer dessutom tilluften kunna kylas 

sommartid med hjälp av vanligt kallvatten.  
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Figur 22. Energialternativ A. 

 

  



 

 

4.3.2 Alternativ B 

I alternativ B kommer den inköpta energin bestå av elenergi för att driva en värmepump 

med två separata slingor, ett för tappvarmvatten och ett för golvvärmekretsen. 

Uppvärmningen i fastigheterna sker via FTX- systemet, ett nytt golvvärmesystem i 

lägenheterna, lågtemperaturradiatorer i korridor och trapphus samt med värmd 

ventilationsluft vid behov.  

Energin för uppvärmning kommer från ett energilager och distribueras till en värmepump 

där den förädlas till önskad temperatur. Energilagret laddas upp på sommaren med slingor 

i närliggande asfaltsyta, exempelvis parkeringar och vägar samt med överskottsenergi 

från solfångare på fastighetens tak.  

För uppvärmning av tappvarmvatten kommer en central ackumulatortank samla energi 

från solfångare på fastighetens tak och vid behov från en värmepump kopplad till 

energilagret. Solfångarna kommer att besörja ca 50 % av behovet för tappvarmvatten 

under året och när det behövs kommer värmepumpen att höja temperaturen i 

ackumulatortanken till önskad temperatur.  

För ventilation av byggnaden installeras ett FTX- system som återvinner värmeenergin i 

frånluften för att blåsa in den som uppvärmd tilluft. På detta sätt kommer fastigheten 

under stora delar av året inte behöva någon tillförd värmeenergi. Ett ventilationsaggregat 

per byggnad placeras på taket och luften distribueras i nya schakt till och från respektive 

lägenhet. Vid behov spetsas tilluftens temperatur med värme från värmepumpen.  

För att kyla tilluften på sommaren tas energi från energilagret då detta ökar 

återladdningen av värme till lagret. 
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Figur 23. Energialternativ B. 

  



 

 

4.3.3 Alternativ C 

I alternativ C kommer den inköpta energin komma från fjärrvärmereturen för 

uppvärmning och laddning av energilager samt en del elenergi för att driva en 

värmepump. Uppvärmningen i fastigheterna sker via FTX- systemet, ett nytt 

golvvärmesystem i lägenheterna, lågtemperaturradiatorer i korridor och trapphus samt 

med värmd ventilationsluft vid behov.  

Energin för uppvärmning kommer från fjärrvärmereturen till golvvärmesystemet och vid 

behov till fläktaggregatet. Energilagret laddas upp på sommaren med överskottsenergi 

från solfångare på fastighetens tak samt med energi från fjärrvärmereturen.  

För uppvärmning av tappvarmvatten kommer en central ackumulatortank samla energi 

från solfångare på fastighetens tak och vid behov från en värmepump kopplad till 

energilagret. Solfångarna kommer att besörja ca 50 % av behovet för tappvarmvatten 

under året och när det behövs kommer värmepumpen att höja temperaturen i 

ackumulatortanken till önskad temperatur. 

För ventilation av byggnaden installeras ett FTX-system som återvinner värmeenergin i 

frånluften för att blåsa in den som uppvärmd tilluft. På detta sätt kommer fastigheten 

under stora delar av året inte behöva någon tillförd värmeenergi. Ett ventilationsaggregat 

per byggnad placeras på taket och luften distribueras i nya schakt till och från respektive 

lägenhet. Vid behov spetsas tilluftens temperatur med värme från fjärrvärmereturen.  

För att kyla tilluften på sommaren bör energi tas från energilagret då detta ökar 

återladdningen av värme till lagret.  
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 Figur 24. Energialternativ C. 

 

  



 

4.4 Köpt energi efter åtgärd 

Nedan visas ett stapeldiagram som redovisar behovet av köpt energi utifrån, alltså inte 

den energi man får gratis från solen. Man ser här en stapel som betecknar köpt el och en 

annan som visar behovet av köpt fjärrvärme. Alternativ A och C kräver både inköp av 

fjärrvärme och el, alternativ B kräver endast el. Det finns självklart både för och 

nackdelar med de olika systemen ur ett ekonomiskt perspektiv och det man väljer bör 

grundas på vilka priser fastighetsägaren kan få av respektive leverantör av el och 

fjärrvärme. Jämför man staplarna i diagrammet ser man att alternativ C blir dyrare än 

alternativ A då båda kräver lika mycket fjärrvärme, men C kräver mer el. Alternativ B 

blir oberoende av stigande fjärrvärmepriser, men förbrukar desto mer el som vi vet att 

priset på, stiger konstant.  

 

 

 

Figur 25. Energi som måste köpas för drift av fastigheterna. 

 

 

Till diagrammet ovan tillkommer sådan energi som inte kostar något i drift, förutom ett 

visst underhåll, och denna energi kommer då från solfångare, solpaneler samt energilager. 

Inga installationskostnader är medräknade, utan bara kostnaden för den kontinuerliga 

driften.  
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4.5 Miljö  

För att åstadkomma det globala miljömålet i detta projekt planerades att energin skulle, 

till viss del, komma från en förnyelsebar källa, exempelvis sol eller vind. Lokalt sett lades 

stor vikt vid att grönområdena runt fastigheterna skulle lyftas fram och ge ett vackert 

närområde. Detta belystes av en ekolog, Peter Ridderstolpe, som anlitades för att alla i 

projektet skulle få en förståelse av hur ekosystemet fungerar kring grönytor, exempelvis 

vattentransport vid träd och växters rotsystem.  

 

Det finns en stark koppling mellan energianvändning och klimatet på vår jord. Som det 

ser ut idag kommer en stor del av energin vi producerar från källor som ger koldioxid 

som restprodukt. Koldioxid finns i luften vi andas så den är inte farlig i sig och vi känner 

inte av den. Koldioxidhalten i atmosfären hålls på en stabil nivå så länge man enbart 

förbränner biobränsle som under sin livstid konsumerat den mängd koldioxid som bildas 

vid förbränningen, exempelvis av pellets och ved. När man istället bränner kol, olja och 

andra fossila bränslen bildas ett överskott av koldioxid i atmosfären vilket resulterar i att 

temperaturen på jorden ökar, den så kallade ”globala uppvärmningen”.  
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5 Diskussion 

Hela detta projekt har haft målet att göra stora energibesparingar i de fyra aktuella 

huskropparna. Man gjorde därför några enkla förslag på hur detta skulle kunna 

genomföras för största möjliga energibesparing och minsta energiåtgång efter åtgärd.  

 

De beräkningar som gjorts av författaren baseras på fakta från en konsultfirma som tagit 

fram värden på värmeförluster genom olika byggnadsdetaljer. Det innebär att en viss 

osäkerhet finns i beräkningarna eftersom författaren själv inte gjort arbetet från början, 

utan förlitat sig på utomstående data. Dessutom har all information angående energilagret 

i de olika systemlösningarna tillhandahållits från det företag som säljer produkten, vilket 

kan innebära vissa förskönade siffror och fakta. Resultatet kan därför påverkas en del 

beroende på hur korrekta deras siffror är, men efter kontroll av tidigare arbeten och 

diskussion med handledare har det framkommit att de värden som angetts är rimliga. 

Storleken på de ytor som använts vid beräkningar av olika byggnadsdetaljer har måttats 

från en ritning på hela fasaden, vilket kan ge lite felaktiga värden och därmed skapa 

resultat som inte är helt korrekta. En slutlig kontroll av totalytan för fasaden i olika 

väderstreck har sedan jämförts med den summerade ytan av de olika byggnadsdelarna 

och det har visat sig att de stämmer bra överens vilket borde innebära att även dessa 

värden är rätt, så resultatet borde inte påverkas nämnvärt.  

 

Storleksskillnaden på de köldbryggor som finns angivna för de olika 

isoleringsalternativen är väldigt stor. Alternativet med utvändig isolering ger minskade 

värden överlag, vilket är rimligt, men i det alternativ som behandlar invändig isolering 

ökar de väldigt mycket, nästan till det dubbla. Till största delen handlar det om att 

balkongerna inte åtgärdas, medan alla väggar runtom isoleras. Detta skapar ett större 

värmeflöde genom de partier som inte åtgärdas i förhållande till de som isoleras. Den 

totala transmissionsförlusten minskar hur som helst, vilket var det önskade resultatet.  

 

Det måste nämnas att priset på fjärrvärmereturen måste vara väldigt mycket lägre 

sommartid för att det ska löna sig att ladda ner energi från den perioden till ett eventuellt 

lager. Om priset på fjärrvärmereturen är lika både sommar och vinter finns det ingen 

anledning att välja ett lager till alternativ C, istället bör man då använda sig av 

fjärrvärmereturen direkt till värmepumpen, vilket innebär alternativ A.  

 



 

Fjärrvärmeleverantören har förmodligen en hög kostnad att producera värme vintertid och 

ett överskott av värme sommartid. De borde då kunna ge kraftigt rabatterade priser om 

värmen köps på sommaren och på så vis hålla en jämnare produktion över året. Om 

fastighetsägaren kan lagra den billigare sommarvärmen till vintern när fjärrvärmen är 

dyrare, så ger detta en ekonomisk vinning i taxan för fastighetsägaren. Detta är en teknisk 

lösning för utjämning av årstidsvariationen för fjärrvärmeleverantören och funktionen 

borde vara intressant för de även i större skala. En viktig sak att tänka på för 

fastighetsägaren vid lagring av värme lokalt är att förlusterna måste vara väldigt små för 

att det ska löna sig, men med de siffror som redovisats av SEEC borde det inte vara några 

problem. Om man däremot använder sig av ett borrhålslager som exempelvis i Anneberg, 

krävs att energin som laddar lagret är mycket billig, helst gratis, då det har stora förluster.  

 

Under ett antal veckor på sommaren stänger kraftvärmeanläggningen ”Johannes” ner för 

att möjliggöra service och reparationsarbeten (Björnwall, 2010), men det hindrar inte 

leveransen av fjärrvärme då pappersmassaindustrin Korsnäs säljer sin spillvärme från 

produktionen till fjärrvärmeleverantören och de kan därmed förse sina kunder med värme 

året runt. Då kraftvärmeanläggningen måste bli av med mycket värme även sommartid 

för att kunna producera elektricitet passar det bra att stänga av den under den varmaste 

perioden på året då leveransbehovet av värme är minimalt.  

 

Man skulle kunna jämföra de olika ”gratis” energiformerna i kWh/m
2
, år. som gjorts 

tidigare, men det ger inte en rättvis bedömning då det helt beror på hur de inkopplade 

energikällorna utnyttjas. Resultatet av en sådan jämförelse kan bli väldigt fel och man 

skulle kunna ge glädjesiffror på det alternativ som man själv tycker bäst om. Istället har 

det fokuserats på att få en mer korrekt jämförelse genom denna uppdelning där den energi 

man betalar för står för sig själv. Vilket alternativ man väljer i slutändan bör baseras på 

vilka priser man får vid inköp av de olika energiformerna då alternativen skiljer sig en del 

i vilken energi som förbrukas vid uppvärmning. I detta fall levereras både fjärrvärme och 

elektricitet av samma leverantör vilket kan försvåra prispressen.  

 

De uträkningar som gjorts för detta projekt stämmer ganska bra överens med tidigare 

projekt. Om man jämför de beräkningar som gjorts i detta projekt för uppvärmning av 

inomhusluften och tappvarmvattnet, stämmer de bra överens med beräkningar på 

nybyggnationen av ”hamnhuset” i Göteborg (Bolminger, 2007). Eftersom det är ett 

nybygge hade man självklart andra förutsättningar och man kunde därför komma ner 

under 60kWh/m
2
, år men författarens mening är ändå att detta projekt, om det genomförs, 

kommer bli väldigt bra, billigt i drift och ha god komfort.  
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6 Slutsats 

De flesta fastigheter från miljonprogrammet är i behov av att renoveras och det visar sig 

finnas många möjligheter till energikloka val vid denna åtgärd. Dagens nybyggen byggs 

med en årlig energikostnad av mellan 60 och 100 kWh/m
2
 boyta och detta arbete visar på 

att det är fullt möjligt att hålla ner driftkostnaden även hos en fastighet med många år på 

nacken som fått genomgå en större renovering. Om fastighetsägaren genomför åtgärderna 

som föreslås kommer de visa för övriga fastighetsägare att det är fullt möjligt att renovera 

hus av samma typ som dessa, men om det lönsamt eller ej får tiden utvisa. Vid 

undersökning av liknande projekt runtom i landet ges en bild av att det tar några år innan 

investeringarna återbetalar sig, men något måste ju göras och om man inte satsar sina 

pengar på energieffektivisering har man gjort bort sig.  

 

Resultaten av de beräkningar som gjorts visar att man kan göra en energibesparing på de 

60 % som man önskade, vilket innebär att man kommer ner till en energiförbrukning i 

snitt på ca 73kWh/m
2
, år för de 4 byggnaderna. Det krävs dock att man inte tummar på 

kvaliteten vid renoveringsprocessen och att man verkligen gör huset tätt för att 

ventilationsanläggningen ska fungera korrekt.  

 

Vilken av de tre olika systemutformningarna som är bäst beror på en del olika faktorer 

och på vad man menar med ”bäst”. Om man ser det hela från fastighetsägarens 

ekonomiska perspektiv blir det billigaste alternativet A eller B beroende på vilken 

prissättning som el, respektive fjärrvärmeleverantören har mot fastighetsägaren. 

Alternativ C blir endast billigast om man får fjärrvärmen i stort sett gratis. Ser man det 

från hyresgästens sida ligger alternativ A och C bäst till då dessa ger en, mer eller mindre, 

säker tillförsel av värme och varmvatten. Och slutligen med miljön i fokus står valet 

mellan A och B. Alternativ A har störst andel fjärrvärme som i detta fall produceras av 

biobränslen, vilket är mycket bra för miljön, medan B har en stor del el som inte är bra 

för miljön globalt sett. Det hela blir då beroende på hur mycket energi som tillhandahålls 

av solen i B, ju större andel solenergi där, desto mindre el krävs för förädlingsprocessen 

genom värmepumpen.  

 

Om man dessutom vågar investera i en elproducerande anläggning i samband med 

restaureringen han man stora möjligheter att förfoga över en i stort sett självgående 

fastighet med låg påverkan på miljön som i sin tur lockar många hyresgäster. Detta kan 

bli en mycket god förebild för övriga fastighetsägare runtom i landet.  



 

6.1 Framtida åtgärder 

Det är mycket viktigt att som fastighetsägare hålla koll på energiflödena i fastigheten, ett 

bra verktyg är någon form av energistatistikprogram där man varje månad kan se 

förbrukningen. På detta sätt kan man upptäcka och förhindra att kostnaderna skenar iväg. 

Man bör dessutom göra någon form av uppföljning efter något år för att se så att 

beräkningar och prognoser stämmer, annars kanske något installerats felaktigt.  

 

En mycket viktig fråga gällande driftpersonalen för fastigheten är deras utbildning och 

kunskapsnivå, med rätt utbildad personal tjänar man stora pengar. 

 

Om man förutsätter att föreslagna åtgärder verkställs och beräknad energiförbrukning 

stämmer med verkligheten finns fortfarande några åtgärder att utföra för ytterligare 

energibesparingar. För det första bör fler fastigheter i fastighetsägarens bestånd 

renoveras, sedan finns självklart möjligheten att återvinna avloppsvattnet men då nya 

stammar krävs för gråvattensåtervinning förespråkas återvinning av svartvatten. Trots att 

hyresgästerna själva kommer att betala sin egen elförbrukning kan man se över en större 

satsning på utbyte av belysningsarmaturer och ljuskällor, men man bör avvakta denna 

åtgärd några år tills LED- belysning finns i större urval och till bättre priser.  

 

För att bli mer självförsörjande på el finns möjligheten att i framtiden montera vindkraft 

på hustaken och dessutom byta ut solanläggningen när väl effektiviteten stigit på sådan 

utrustning. Dessutom kan de skuggande träden i anslutning till hus C7 fällas och ersättas 

med träd av lägre modell för att öka solstrålningen på hus C7s tak. 
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Millibar®
 System Luftbehandlingsaggregat 

 
Allmänt 
 
Aggregatet är ett till och frånluftsaggregat med korsströms plattvärmeväxlare. 
Värmeväxlaren är seriekopplad i två steg och tillverkad av polypropylen.  
Växlarens konstruktion omöjliggör överföring av frånluft till tilluft. 
Värmeåtervinningen är ca 90 %. 
Plattvärmeväxlaren ger möjlighet till komfortkyla. 
Aggregatet kan både användas i lågfödessystem med kylbafflar samt i medel/fullflödessystem. 
Aggregatet kan i stor utsträckning anpassas efter de utrymmen i husets som finns tillgängliga. 

Funktionsväggarna kan placeras i olika plan eller i samma plan men i olika utrymmen. 
Växlaren höjd fordrar 250 cm (i vissa fall 220 cm - där normalt endast batteriväxling får plats).  
En ytterligare flexibilitet erhålls genom att kanalanslutningarna kan placeras i valfritt läge på till- och 
frånluftskamrarna.  
Med denna lösning möjliggörs således 90 % återvinning vid låga takhöjder.   
K onstruktionsinformation 
F
 

unktionsväggar 
Funktionsväggarna kan delas upp i filtervägg, aggregatvägg samt batterivägg. Filterväggen består av 
filterkasetter med filter i klass EU8F95. Varje filter dimensioneras med ett flöde av 300 l/s. Novencos 
Axialfläktar är placerade vertikalt och förankrade i ljuddämpande och avvibrerade boxar. Antalet fläktar 
bestäms av det dimensionerade flödet i aggregatet. Batteri väggen placeras efter vvx och dimensioneras 
konventionellt med ett tryckfall på ca 20 Pa. Kylbatteri dimensioneras med ett tryckfall på ca 70 Pa. Bidraget 
av den evaporativa kylan från vvx måste här beaktas vid dimensioneringen. Detta gäller även 

imensionering av rör. d
 
S tödväggar 
Stödväggarna är de väggar som bär växlaren Bredden mellan dessa väggar är som standard 4 m. Längden 
på stödväggarna bestäms av det totala luftflödet för aggregatet. En meters bredd ger ett standardflöde av 1 
m3/s. 10 meter ger således 10 m3/s. I stödväggarna ingår även luckor för underhåll ovan och under 
ärmeväxlaren. v

 
V VX -utrymmen 
Utrymmet under växlaren utförs som våtutrymme med brunnar som tar hand om kondensat och 
överskottsvatten från den evaporativa kylan. Över växlaren vid ingående frånluft placeras två dysrader för 
den evaporativa kylan. En avskiljningsvägg finns mellan de bägge stödväggarna ovanför växlaren. I denna 
vägg är "bypass"-spjäll placerade för att möjliggöra frånluften passera förbi växlaren vid behov. 
 
 
 
 



 

Millibar System AB  Varuvägen 9 125 30 Älvsjö  Tel: 08 – 775 00 10  Fax: 08 – 775 00 15 
E-post: info@millibar.se  Hemsida: www.millibar.se 

Omslutnings väggar 
 
Som omslutningsväggar räknas de väggar som begränsar aggregatutrymmet. I dessa väggar är 
kanalanslutningarna placerade.  
 
Teknik & driftdata 
 
Temperaturverkningsgrad 
Flöde  m3 /  m2 vvx yta 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 
Temp.verkningsgrad % 91,5 91 90 88,5 87 85,5 84 
Not: Ett lämpligt dimensionerande flöde att välja är 1,0 m3 / s /  m2 vvx yta.  
 
Driftkostnad för uppvärmning av tilluft 
 Ej återv. Batteri  återvinning Roterande växlare Millibar 
Temp.verkninsgrad % 0 50 65 75 85 90 
Flöde m3/s/år       
1 24 12 8 6 3,5 2,3 
5 118 59 41 29 17,5 11,7 
10 236 118 82 58 35 23,5 
50 1180 590 410 290 175 117 
100 2360 1180 820 580 350 235 
Not: Kostnaden för uppvärmning av luften i tkr / år vid olika temperaturverkningsgrader.  
Beräkningarna är baserade temperaturuppgifter från SMHI. Drifttid 7 - 19 vardagar. Tillufttemperatur +20°C. 
 
Sfp-tal Tryckfall vvx 
Flöde/ m2 vvx yta     m3 / s 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 
Tryck fall tilluft       Pa 170 185 200 215 230 245 260 
Tryck fall frånluft   Pa 85 93 100 108 115 123 130 
 
Tryckfall Aggregat 
Tryckfall  Pa Huv, in/ut Filter Fläkt Vvx Värmebatteri (Kylbatteri) Totalt 
Tilluft 50 50 80 200 20 (70) 400 (470)
Frånluft 50 - 80 100 - - 230 
Not: Vid ett dimensionerande flöde av 1,0 m3 /s och ett kanaltryck av 250 Pa erhålls ett Sfp-tal på 1,5 
 
Kyleffekt 
Aggregatstorlek     m3 /s 1 5 10 50 100 
Kyl effekt               kW 10 50 100 500 1000 
Not: I angiven kyleffekt har hänsyn tagits till lagringseffekter i stomme (medeltung byggnad) 
 
Driftkostnad kyla 
Flöde                   m3 /s/år/ 1 5 10 50 100 
Kostnad Evaporativ kyla, 18 ºC tkr 0,33 1,6 3,3 16 33,3 
Kostnad Konventionell kyla,   18 ºC tkr 2,8 14 28 140 280 
Not: Beräkningarna är baserade temperaturuppgifter från SMHI. Elkostnaden beräknas med 1 kr/kWh och 
vattenkostnaderna 25 kr/ m3. Noteras kan att skilnaden är med en faktor 7. 
 
Underhållskostnad 
Aggregatets konstruktion är utformat för att minska underhålls- och driftkostnaderna. Få rörliga delar samt 
val av material och konstruktion bidrar till de minskade kostnaderna. 
Att rengöra värmeväxlar ytorna är lätt då de är glatta och ej korrosionsbenägna. 
De rörliga delarna i aggregatet inskränker sig till axialfläktarna för till/frånluft och ingående spjällmotorer. 
Normal skötsel är översyn av axialfläktarna och spjällmotorer samt dammsugning av utrymmena.  
Tidsintervall 2 ggr/år. 
 
Livslängd 
Aggregatets tekniska livslängd är 25 år.  
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Characteristics 
 
Vacupor® NT is a microporous insulation material with an 
extremely low coefficient of thermal conductivity, i.e. with 
very good insulating properties. 
Vacupor® NT consists of inorganic oxides. The main 
constituent is fumed silica, the other components are 
opacifiers for minimizing infrared radiation, and silicates. 
 
Vacupor® NT (core material) is not flammable and meets 
the requirements of IMO FTPC part 1 and DIN ISO 4102 
part 1, A1. 
Vacupor® NT is heat sealed in a barrier film under vacuum. 
The very low internal pressure and the microporous panel 
core is responsible for the extremely low thermal 
conductivity values. 
 
Application 
 
Vacupor® NT was specially developed for applications in 
vacuum insulation technology. The low density and the 
specially developed IR opacifiers contained in these grades 
greatly reduce the thermal conductivity of Vacupor® NT 
Systems.   

Vacupor® NT is also sucessfully used as insulation 
material in the following areas: 

• Domestic appliances (refrigerator and freezer cabinets) 
• Absorption refrigerators 
• Cryogenic freezer 
• Temperature controlled packaging 
• Transport boxes 
• Facade elements 
• Terrace insulation 
• Cold storage floor insulation 
• Tank container insulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
Form of delivery 

1. Standard sizes: 

•     600 mm    x     250 mm   
•   1000 mm  x     300 mm    
•     600 mm    x     500 mm    
•   1200 mm  x     500 mm    
•   1000 mm  x     600 mm    
•   1200 mm  x   1000 mm   

 

2.  Standard thicknesses: 

• 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm 
• Further thicknesses on request 

3. Special formats available on request 

 
Restrictions on Applications 
 
The laminated aluminum foil of the Vacupor® NT 
must not be damaged by drilling, cutting, milling, 
nailing or the like, since the interior pressure of the 
panel will rise and the special properties of the panel, 
in particular its excellent insulation characteristics, 
will be lost. 
 
Shelf life 
 
Vacupor® NT has a very long shelf life. Please also 
observe our pressure rise table: Thermal conductivity 
as a function of interior pressure. 
 
Composition 
 
Silicon dioxide SiO2 approx. 80% 
Silicium carbide SiC approx. 15% 
Others approx.   5% 
 
 

 

Vacupor® NT 
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Product data 
 
Properties 
(applicable to standard format) Comments Standards Units Values 

Color Caused by film   Silver 

Density 1)   kg / m3 150-300 

Thermal conductivity   @ 1 mbar  2) 

                                    @ ambient pressure

Measured at 22,5 °C (72.5 
°F) mean temperature 

DIN 52612 W / mK 

W / mK 

≤ 0,005 

≤ 0,019 

Heat resistance 3) Caused by film weld seam  °C -50 <T< 120 

Maximum film projection   mm 100 

Interior pressure  2) As delivered  mbar ≤ 5 

Theoretical pressure rise Under standard conditions  mbar / a 0,5 

Maximum panel dimensions Length 
Breadth 
Thickness 

 mm 
mm 
mm 

150 - 2200 
150 - 1000 

10 - 50 
Length tolerances 0  to  500  mm  

501  to  1000  mm 
> 1000  mm 

 mm 
mm 
mm 

+ 1,0  / - 2,0 
+ 1,0  / - 4,0 
+ 1,0 /  - 6,0 

Thickness tolerances   < 20 mm 
20 mm to 30 mm 
> 30 mm 

 mm 
mm 
mm 

± 1,0 
+ 1,0 / - 2,0 
+ 1,0 / - 3,0 

Thermal shock resistance Vacupor® NT (core 
material)  is insensitive to 
high and low temperature 
thermal shocks 

   

Please note: 
Vacupor® NT is not approved by the German building and construction authorites for building applications. 
Vacupor® NT may just be applied in areas where a Vacuum Insulation Panel is treated as an unregulated construction product, if an 
admission on a single case exists or will be obtained. 
The thermal conductivity value just describes the value of the Vacuum Insulation Panel under the mentioned conditions, measured 
in the center of the panel. 
The measured value does explicitly not correspond with the rated value, determined by the DIBt and may not be used in Germany 
for the implementation of thermal calculations for buildings. 
 
1)  Dependent on board thickness 
2)  Dependent on the panel-size and –thickness, internal pressure can be between 0.5 – 5 mbar. The standard internal pressure in 
    the evacuation chamber is < 0.5 mbar. 
3)  The limits are fixed by the barrier film (sealing material) used; constant load: ≤ 80°C (176°F); short load time with 120°C (248°F): 
    roughly 30 minutes. 

 
 

The above data are only intended as a guide and should not be used in preparing specifications. 
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                                   Thermal conductivity (panel core) DIN 52612 
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Safety directions 
 
Vacupor® NT is not a hazardous material as defined in EU 
directive 2006/1907/EEC.  
Please also observe our material safety data sheet.  
Vacupor® NT does not liberate hazardous decomposition 
products and, as far as is known at present, does not cause 
any problems to human health or the environment. 

 

 

 

 

 Thermal conductivity as a function of internal pressure ( DIN 52612 ) 
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gas pressure pgas U- Value λ 

[ hPa ] [ W/(m2K) ] [ 10-3 W/(mK) ] 
< 10-3 0.187 3.63 

0.1 0.188 3.66 
1.0 0.193 3.75 
10 0.219 4.25 

150 0.448 8.70 
1000 0.943 18.30 

 
 
and WDS® are registered trademarks 
of  Porextherm GmbH. 
 

The data presented in this leaflet are in accordance with the present state of our 
knowledge, but do not absolve the user from carefully checking all supplies 
immediately on receipt. We reserve the right to alter product constants within the 
scope of technical progress or new developments. The recommendations made in 
this leaflet should be checked by preliminary trials because of conditions during 
processing over which we have no control, especially where other companies‘ raw 
materials are also being used. The recommendations do not absolve the user from 
the obligation of investigating the possibility of infringement of third parties‘ rights 
and, if necessary, clarifying the position. Recommendations for use do not constitute 
a warranty, either express or implied, of the fitness or suitability of the product for a 
particular purpose.  

Please address all technical questions that 
affect quality and product safety to: 
 
Porextherm Dämmstoffe GmbH 
Heisingerstrasse 8/10 
D-87437 Kempten 
 
www.porextherm.com 
info@porextherm.com 
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Beräkningsdokument från excel 

 

  



 



Konstruktion U-värde Total yta W/K

Yttervägg bottenvåning 0,409 198 81,0

Yttervägg bottenvåning under fönster 0,428 25 10,7

yttervägg bottenvåning mot jord 0,759 47 35,7

Yttervägg bottenvåning 0,567 0,0

Yttervägg under fönster 0,422 30 12,7

Yttervägg gavlar 0,403 179 72,1

Yttervägg med panel mellan fönster 0,419 51 21,4

Bjälklag mot ouppvärmt (10°C) 0,548 0,0

Vindsbjälklag 0,3 370 111,0

Bottenplatta 0,264 370 97,7

Fönster 3 121 363,0

KÖLDBRYGGOR C3 73,2

Totala transmissionsförluster och köldbryggor 878,4

Konstruktion U-värde Total yta W/K

Yttervägg bottenvåning 0,155 198 30,7

Yttervägg bottenvåning under fönster 0,197 25 4,9

yttervägg bottenvåning mot jord 0,21 47 9,9

KÖLDBRYGGOR C3 136,8

Yttervägg under fönster 0,197 30 5,9

Yttervägg gavlar 0,155 179 27,7

Yttervägg med panel mellan fönster 0,155 51 7,9

Vindsbjälklag (150min.ull +500lösull) 0,086 370 31,8

Bottenplatta 0,264 370 97,7

Fönster 0,9 121 108,9

Dörrar 1,95 0 0,0

Totala transmissionsförluster och köldbryggor 462,2

Konstruktion U-värde Total yta W/K

Yttervägg bottenvåning 0,246 198 48,7

Yttervägg bottenvåning under fönster 0,259 25 6,5

yttervägg bottenvåning mot jord 0,759 47 35,7

KÖLDBRYGGOR C3 49,4

Yttervägg under fönster 0,259 30 7,8

Yttervägg gavlar 0,246 179 44,0

Yttervägg med panel mellan fönster 0,363 51 18,5

Vindsbjälklag 0,086 370 31,8

Bottenplatta 0,264 370 97,7

Fönster 0,9 121 108,9

Dörrar 1,95 0 0,0

Totala transmissionsförluster och köldbryggor 449,0

Hus C3 Innan Isolering

Hus C3 Invändig isolering

Hus C3 Utvändig isolering



HUS C7

Hus C7 är beräknat på samma transmissionsförluster per kvadratmeter som C3 men 

med egna gradtimmar, detta för att huset har mycket mindre gratisvärme 

pga minskad solinstrålning.

W/K Gt/år kWh/år kWh/m2, år

Transmissionsförluster innan 1135,0 79394 90109 72,1

Transmissionsförluster efter 588,2 100765 59266 47,4

Ventilationsförluster 46,2 100765 4666,2 4,2

Summa Transmissionsförluster och ventilationsförluster: 51,6

Effektbehov C7 Innan åtgärd W/K ΔT kW W/m
2

Transmissionsförluster 1135 39 44,3

Ventilationsförluster 588,2 39 22,9

Effektbehov  C7 W/m2
67,2 53,8

Effektbehov C7 Invändig isolering W/K ΔT kW W/m2

Transmissionsförluster 597,5 39 23,3

Ventilationsförluster 49,6 39 1,9

Effektbehov  C7 W/m
2

25,2 20,2

Effektbehov C7 Utvändig isolering W/K ΔT kW W/m
2

Transmissionsförluster 580,4 39 22,6

Ventilationsförluster 49,6 39 1,9

Effektbehov  C7 W/m2
24,6 19,7



W/K Gradtimmar (K*h) kWh/år

Innan Isol. 878 90924 79871

Inv. isol. 462 65000 30045

Utv. isol. 449 65000 29183

Invändig isolering 49825

Utvändig isolering 50688

Uppvärmd area, m
2
: 967

Boarea (ventilation): 900

Ventilationsförluster utan vvx

l/s*m
2

m
2

l/s W/K kWh/år

0,35 900 315 378 34360

Ventilationsförluster med vvx (80%)
l/s*m2 m2

l/s W/K kWh/år

0,35 900 315 75,6 4914

Ventilationsförluster med vvx (90%)

l/s*m2 m2
l/s W/K kWh/år

0,35 900 315 37,8 2457

Besparing i kWh/år

80% vvx 29446

90% vvx 31903

Besparing med ventilationsagg. (90%) och invändig isolering

kWh/år %

Idag 114231

Invändig isolering och vvx (90%) 32502

Besparing 81729 71,55

Resultat i kWh/m2 och år (vvx 90%): 33,6

Resultat i kWh/m2 och år (vvx 80%) : 36,2

Besparing i kWh/år

Transmissionsförluster



Månad g-värde Molnfaktor m
2

Wh/m
2
*dygn Dygn kWh

Januari 0,80 0,45 108 2710 31 3266

Februari 0,80 0,49 108 4880 28 5785

Mars 0,80 0,58 108 6320 31 9818

April 0,80 0,58 108 6410 30 9637

Maj 0,80 0,63 108 5730 15 4678

Juni 0,80 0,61 108 5460 0 0

Juli 0,80 0,61 108 5580 0 0

Augusti 0,80 0,59 108 5970 0 0

September 0,80 0,58 108 6130 15 4608

Oktober 0,80 0,51 108 5620 31 7677

November 0,80 0,42 108 3480 30 3788

December 0,80 0,43 108 2030 31 2338

Hela året 51595

Månad g-värde Molnfaktor m
2

Wh/m
2
*dygn Dygn kWh

Januari 0,80 0,45 81 130 31 118

Februari 0,80 0,49 81 370 28 329

Mars 0,80 0,58 81 730 31 851

April 0,80 0,58 81 1350 30 1522

Maj 0,80 0,63 81 2350 15 1439

Juni 0,80 0,61 81 3210 0 0

Juli 0,80 0,61 81 2830 0 0

Augusti 0,80 0,59 81 1700 0 0

September 0,80 0,58 81 900 15 507

Oktober 0,80 0,51 81 510 31 522

November 0,80 0,42 81 200 30 163

December 0,80 0,43 81 80 31 69

Hela året 5520

Psol (kW)= 6,5

Tgräns = Ti - Pgratis / ΣUA+qvcpρ

Solinstrålning C3 (innan byte) - Söder

Solinstrålning C3 (innan byte) - Norr



Månad g-värde Molnfaktor m
2

Wh/m
2
*dygn Dygn kWh

Januari 0,80 0,45 140 550 31 859

Februari 0,80 0,49 140 1550 28 2382

Mars 0,80 0,58 140 3050 31 6142

April 0,80 0,58 140 4750 30 9257

Maj 0,80 0,63 140 5630 15 5959 12314

Juni 0,80 0,61 140 6190 0 0

Juli 0,80 0,61 140 5960 0 0

Augusti 0,80 0,59 140 5020 0 0

September 0,80 0,58 140 3520 15 3430 6860

Oktober 0,80 0,51 140 2110 31 3736

November 0,80 0,42 140 840 30 1185

December 0,80 0,43 140 350 31 523

Hela året 33473

Månad g-värde Molnfaktor m2 Wh/m2*dygn Dygn kWh

Januari 0,80 0,45 93 550 31 571

Februari 0,80 0,49 93 1550 28 1582

Mars 0,80 0,58 93 3050 31 4080

April 0,80 0,58 93 4750 30 6149

Maj 0,80 0,63 93 5360 15 3769 7788

Juni 0,80 0,61 93 6190 0 0

Juli 0,80 0,61 93 5960 0 0

Augusti 0,80 0,59 93 5020 0 0

September 0,80 0,58 93 3520 15 2278 4557

Oktober 0,80 0,51 93 2110 31 2482

November 0,80 0,42 93 840 30 787

December 0,80 0,43 93 350 31 347

Hela året 22046

Solinstrålning C7 (innan byte) - Öst

Solinstrålning C7 (innan byte) - Väst



Månad g-värde Molnfaktor m
2

Wh/m
2
*dygn Dygn kWh

Januari 0,50 0,45 108 2710 31 2041

Februari 0,50 0,49 108 4880 28 3615

Mars 0,50 0,58 108 6320 31 6136

April 0,50 0,58 108 6410 30 6023

Maj 0,50 0,63 108 5730 15 2924

Juni 0,50 0,61 108 5460 0 0

Juli 0,50 0,61 108 5580 0 0

Augusti 0,50 0,59 108 5970 0 0

September 0,50 0,58 108 6130 15 2880

Oktober 0,50 0,51 108 5620 31 4798

November 0,50 0,42 108 3480 30 2368

December 0,50 0,43 108 2030 31 1461

Hela året 32247

Månad g-värde Molnfaktor m
2

Wh/m
2
*dygn Dygn kWh

Januari 0,50 0,45 81 130 31 73

Februari 0,50 0,49 81 370 28 206

Mars 0,50 0,58 81 730 31 532

April 0,50 0,58 81 1350 30 951

Maj 0,50 0,63 81 2350 15 899

Juni 0,50 0,61 81 3210 0 0

Juli 0,50 0,61 81 2830 0 0

Augusti 0,50 0,59 81 1700 0 0

September 0,50 0,58 81 900 15 317

Oktober 0,50 0,51 81 510 31 327

November 0,50 0,42 81 200 30 102

December 0,50 0,43 81 80 31 43

Hela året 3450

Psol (kW)= 4,1

Solinstrålning C3 (efter byte) - Söder

Solinstrålning C3 (efter byte) - Norr



Månad g-värde Molnfaktor m
2

Wh/m
2
*dygn Dygn kWh

Januari 0,50 0,45 140 550 31 537

Februari 0,50 0,49 140 1550 28 1489

Mars 0,50 0,58 140 3050 31 3839

April 0,50 0,58 140 4750 30 5786

Maj 0,50 0,63 140 5630 15 3724 7697

Juni 0,50 0,61 140 6190 0 0

Juli 0,50 0,61 140 5960 0 0

Augusti 0,50 0,59 140 5020 0 0

September 0,50 0,58 140 3520 15 2144 4287

Oktober 0,50 0,51 140 2110 31 2335

November 0,50 0,42 140 840 30 741

December 0,50 0,43 140 350 31 327

Hela året 20920

Månad g-värde Molnfaktor m2 Wh/m2*dygn Dygn kWh

Januari 0,50 0,45 93 550 31 357

Februari 0,50 0,49 93 1550 28 989

Mars 0,50 0,58 93 3050 31 2550

April 0,50 0,58 93 4750 30 3843

Maj 0,50 0,63 93 5360 15 2355 4868

Juni 0,50 0,61 93 6190 0 0

Juli 0,50 0,61 93 5960 0 0

Augusti 0,50 0,59 93 5020 0 0

September 0,50 0,58 93 3520 15 1424 2848

Oktober 0,50 0,51 93 2110 31 1551

November 0,50 0,42 93 840 30 492

December 0,50 0,43 93 350 31 217

Hela året 13779

Solinstrålning C7 (efter byte) - Öst

Solinstrålning C7 (efter byte) - Väst



Innan åtgärd

W / °C ΔTDUT -19°C kW

Qtrans 878,4 39 34,3

Qvent 378 39 14,7

(Köpt FJV - förluster) Qofriv.vent 26,7 39 1,0 W/m2

Put 50,0 51,8

VV 4,8

56,6

Invändig isolering + 90%vvx

W / °C ΔTDUT -19°C kW

Qtrans 462,2 39 18,0

Qvent 37,8 39 1,5

antaget (5%av Qvent) Qofriv.vent 18,9 39 0,7 W/m
2

Put 20,2 20,9

VV 2,8

23,7

Utvändig isolering + 90%vvx

W / °C ΔTDUT -19°C kW

Qtrans 449,0 39 17,5
Qvent 37,8 39 1,5

antaget (5%av Qvent) Qofriv.vent 18,9 39 0,7 W/m
2

Put 19,7 20,4

VV 2,8

23,2

Qofriv.vent 5% =(0,05)qvcpρ = 0,05*315*1*1,2 = 18,9

Innan åtgärd: 7 W/m2 mindre i trapphus, förråd och korridor

Inv. isolering: 2 W/m2 mindre i trapphus, förråd och korridor

Utv. Isolering: 2,5 W/m2 mindre i trapphus, förråd och korridor

Skillnaden blir 134W i effektbehov med trapphus, förråd och korridor som en egen post, ΔT=34˚C

Ptransm.+Pvent+Pofriv.vent=Pw+Psol+Pintern

Effektbehov bostäder C3 (20°C)



Energianvändning innan åtgärder

kWh/m
2

Atemp kWh

 FJV (graddagskorr.) 171,7 967 166034

Fastighetsel: 12,4 967 11991

m
3
/m

2
boa m

3

Vatten: 1,58 900 1422

Varmvatten: 0,65 900 585

W/m
2

Atemp kW

Effektbehov (DUT -18°C): 51,8 967 50,0

Energianvändning efter åtgärder (invändig isol. VVX 90%)
kWh/m

2
Atemp kWh

 FJV (graddagskorr.) 68,68 967 66414

Fastighetsel: 12,4 967 11991

m3/m2
boa m3

Vatten (Besparing 40%): 0,95 900 853

Varmvatten (lgh debitering): 0,55 900 495

W/m2
Atemp kW

Effektbehov (DUT -19°C): 20,9 967 20,2



Gradtimmar varje månad i Gävle före åtgärd

tim/månad Gränstemp. medeltemp Gt

Januari 744 16,4 -5,6 16353

Februari 672 12,8 -5,3 12136

Mars 744 8,6 -1,8 7728

April 720 7,7 2,6 3647

Maj 744 13,5 8,5 3687

Juni 720 13,8 4464

Juli 744 15,5 3348

Augusti 744 14,1 4390

September 720 14,3 9,8 3273

Oktober 744 11,2 5,2 4485

November 720 15,6 -0,2 11399

December 744 17,4 -4,1 16015

Hela året 90924

Gradtimmar varje månad i Gävle före åtgärd C7

tim/månad Gränstemp. medeltemp Gt

Januari 744 18,5 -5,6 17908

Februari 672 15,3 -5,3 13847

Mars 744 9,1 -1,8 8083

April 720 3,0 2,6 266

Maj 744 -1,5 8,5 -7443

Juni 720 13,8 4464

Juli 744 15,5 3348

Augusti 744 14,1 4390

September 720 7,4 9,8 -1743

Oktober 744 13,3 5,2 6062

November 720 17,8 -0,2 12974

December 744 19,1 -4,1 17238

Hela året 79394



Gradtimmar varje månad i Gävle efter åtgärd

tim/månad Gränstemp. medeltemp Gt

Januari 744 14,3 -5,6 14817

Februari 672 8,6 -5,3 9360

Mars 744 2,1 -1,8 2885

April 720 0,6 2,6 -1419

Maj 744 9,7 8,5 910

Juni 720 13,8 4464

Juli 744 15,5 3348

Augusti 744 14,1 4390

September 720 11,1 9,8 950

Oktober 744 6,2 5,2 763

November 720 13,1 -0,2 9605

December 744 16,0 -4,1 14922

Hela året 64993

Gradtimmar varje månad i Gävle efter åtgärd C7

tim/månad Gränstemp. medeltemp Gt

Januari 744 19,0 -5,6 18335

Februari 672 17,1 -5,3 15030

Mars 744 13,2 -1,8 11134

April 720 9,4 2,6 4864

Maj 744 6,6 8,5 -1444

Juni 720 13,8 4464

Juli 744 15,5 3348

Augusti 744 14,1 4390

September 720 12,1 9,8 1665

Oktober 744 15,8 5,2 7918

November 720 18,6 -0,2 13563

December 744 19,4 -4,1 17498

Hela året 100765
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1 Syfte 
Syftet med beräkningarna är att analysera förbättringsförslag avseende köldbyggor och U-
värden för anslutningsdetaljer hos bostadshus inom området Östra Sätra, Gävle. Tyréns har 
tidigare utfört motsvarande beräkningar för de befintliga konstruktionerna. I denna studie ingår 
även att analysera tilläggsisoleringsalternativen ur fuktsynpunkt samt en grov mängdning av 
längder för köldbryggor och ytterväggsareor 

2 Metod 
Köldbryggorna har tidigare modellerats och beräknats i programmet Heat2D. För detta uppdrag 
modellerar vi om dessa enligt de två alternativen och jämför dessa. Beräkning av köldbryggor 
sker genom att skillnaden i värmeflöde över köldbryggan jämförs värmeflödet för den 
simulerade anslutningsdetaljen med flödet för en ostörd konstruktion. 
 

3 Förutsättningar 
Modellering av detaljer har skett utifrån ritningsunderlag tillhandahållet av beställaren. I detta 
skede har modellerna kompletterat med information om isolertjocklekar och material för 
tilläggsisoleringen. Informationen har tillhandahållits av beställaren som .dwg-filer. 
 
De två alternativen för tilläggsisolering som beräknats har varit följande: 
 
Invändig isolering: 
30mm Vacopur, λ-värde = 0,005W/mK (ca 10 ggr bättre än mineralull) 
Vid fönster har mineralull använts, då fönsternischerna byggts igen (radiatorer ersätts med 
golvvärme): 95+70mm. 
Invändiga skivmaterial 12mm OSB+13mm gips 
 
Utvändig isolering: 

80mm mineralull med 25mm puts 
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Följande detaljer har modellerats och beräknats för de olika tilläggsisoleringsalternativen: 
 
Ritning Detalj Beskrivning 

K132 A132 Yttervägg - grund mot fönster 
K132 B132 Yttervägg - grund mot luft 
K132 D132 Yttervägg - grund mot jord 
   
K133A A133 Bjälklag över vån 2 - yttervägg endast gavlar(?) 
K133A B133 Bjälklag över vån 1 - yttervägg 
K133A C133 Fönsteranslutning - vägg (vertikal) 
K133A F133 Bjälklag - yttervägg, fönsterparti 
K133A G133 Bjälklag - yttervägg, panelparti 
K133A 
(A230) 

H133 
(B230) 

Balkong - fönsterparti 

   
K134 E134 Tak - yttervägg (utan skärm) 
K134 F134 Tak - yttervägg med skärm 
   
A230 A230 Tak - fönster med skärm 
   
 Ytterhörn Ytterhörn 
 

4 Antagande 
Materialegenskaper (λ-värde ) för beräkningarna har antagits enligt nedanstående tabell. 
 
Tabell 1: Materialegenskaper 
Material λ-värde 

[W/mK] 
Källa 

Betong 1,7 (P.G.Burström, 2001 ) 
Lättbetong 450 0,13 (P.G.Burström, 2001 ) 
Fönster U-värde 
=3,0 

0,592  

Invändig 
gipsskiva 

0,220  

Mineralull 0,05 Isover 2010-09-08 
Lösull 0,06 Isover 2010-09-08 
Mark 2,0 SS-EN-ISO 13370 
Spånskiva, OSB 0,14 (P.G.Burström, 2001 ) 
Tegel 0,7 (P.G.Burström, 2001 ) 
Träregel 0,14 (P.G.Burström, 2001 ) 
Träullsplatta 0,075  
Puts 1,0 (Elmarsson, Nevander, 2006) tredje utgåva 
Vacopur 0,005 http://www.tknutsson.se/Upload/Docs/Explorer/40/Vacupor%20klar.pdf 
Golvvärmeskiva 
Cellplast 

0,04  
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5 Modellering enligt SS-EN-10211 
Modellering av köldbryggor har skett enligt standard SS-EN-10211. I avsaknad av verkliga 
temperaturer har följande temperaturer [˚C] antagits enligt standarden DIN 4108, bilaga 2   
 
Tabell 2: Randvillkor 
Inne 20 
Ute -5 
Vind 0 
Källare 10 
 
U-värdet för grunddetaljerna har beräknats med hjälp av standarden 13370 kap. 9. 
Köldbryggor beräknas på invändig eller utvändig mått. Både varianter är redovisade. 
 

6 Resultat 
Resultaten för köldbryggorna redovisas i tabell 3 för invändig tilläggsisolering och i tabell 4 för 
utvändig. Förbättringen jämfört med ursprunglig köldbrygga visas i tabellen, liksom en grov 
mängdning av respektive köldbryggas längd, för att få en viktning av hur olika köldbryggor 
påverkar den totala värmebalansen för byggnaden. U-värden för de olika konstruktionerna och 
motsvarande förbättringar och mängder redovisas i tabell 5 och 6. 
 
Tabell 3: beräknade Ψ-värden för invändig tilläggsisolering 

Ritning Detalj Längd

Ψ (i) Ψ (u) Ψ (i) Ψ (u) Ψ (i) Ψ (u) u

[W/(m,K)] [W/(m,K)] [W/(m,K)] [W/(m,K)] [W/(m,K)] [W/(m,K)] [m] [W/K]

K132 A132 0,17 0,067 Ej beräknat 12
K132 B132 0,309 0,125 Ej beräknat 30
K132 D132 0,159 -0,035 Ej beräknat 30

K133A A133 0,202 0,11 0,450 0,417 0,248 0,307 55 16,9
K133A B133 0,248 0,189 0,181 0,136 -0,067 -0,053 30 -1,6
K133A C133 0,010 0,010 0,295 0,295 0,285 0,285 175 49,9
K133A F133 0,764 0,667 0,461 0,410 -0,303 -0,257 40 -10,3
K133A G133 0,781 0,687 0,704 0,671 -0,077 -0,016 10 -0,2
K133A H133 0,937 0,835 0,659 0,659 -0,278 -0,176 26 -4,6

K134 E134 0,596 0,427 0,475 0,423 -0,121 -0,004 10 0,0
K134 E134 fönster 0,572 0,572 Utförs ej för fönster 30 0,0
K134 F134 0,531 0,361 0,475 0,423 -0,056 0,062 4 0,2

A230 A230 0,987 0,31 0,566 0,297 -0,421 -0,013 9 -0,1

Ej ritning HÖRN 0,096 -0,125 0,392 0,291 0,296 0,416 32 13,3

Summa 63,6

Förändring FörbättringUtan åtgärd Invändig 

tilläggsisolering

 
*Balkongens Ψ-värde antas var samma som för anslutningsdetaljen mellan yttervägg och 
bjälklag. 
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Tabell 4: beräknade Ψ-värden för utvändig tilläggsisolering 

 
 
K134 E134* Anger psi-värdet på anslutningsdetaljen med 500mm lösullsisolering på taket. 
Summa 1 anger den totala energibesparingen i W/K utan detalj K134 E134*. Summa 2 anger 
den totala energibesparingen i W/K utan detalj K134 E134. 
Balkongens Ψ-värde antas vara lika stor som anslutningsdetaljen mellan yttervägg och bjälklag.  
 
Tabell 5: beräknade U-värden, samt förbättring vid invändig tilläggsisolering 

[W/(m²,K)] [W/(m²,K)] [W/(m²,K)] [m²] [W/K]

V1=V6 yttervägg ks+iso+tegel 0,409 0,155 -0,254 377 -95,8
V2=V5 yttervägg ks+iso+gips 0,428 0,197 -0,231 55 -12,7

V3 yttervägg btg+iso+btg 0,759 0,21 -0,549 47 -25,8
V4 yttervägg btg+iso+ks 0,611 0,189 -0,422 Hus C7
V7 Vägg panel+Iso+tegel 0,422 0,155 -0,267 51 -13,6

Tak med lösull 150 minull +500 lösull 0,309 0,086 -0,223 370 -82,5

Fönster 3 0,9 -2,1 121 -254,1

Fönsterdörrar 3 1 -2 66 -132,0

Summa -616,5  

Ritning Detalj

Längd
Ψ (i) Ψ (u) Ψ (i) Ψ (u) Ψ (i) Ψ (u) u

[W/(m,K)] [W/(m,K)] [W/(m,K)] [W/(m,K)] [W/(m,K)] [W/(m,K)] [m] [W/K]

K132 A132 0,17 0,067 0,051 -0,098 -0,119 -0,165 12 -2,0
K132 B132 0,309 0,125 0,175 0,002 -0,134 -0,123 30 -3,7
K132 D132 0,159 -0,035 0,193 0,030 0,034 0,065 30 2,0

K133A A133 0,202 0,11 0,090 0,050 -0,112 -0,060 55 -3,3
K133A B133 0,248 0,189 0,202 0,147 -0,046 -0,042 30 -1,3
K133A C133 0,010 0,010 0,021 0,029 0,011 0,019 175 3,4
K133A F133 0,764 0,667 0,244 0,186 -0,520 -0,481 40 -19,2
K133A G133 0,781 0,687 0,625 0,568 -0,156 -0,119 10 -1,2
K133A K133H 0,937 0,835 0,659 0,659 -0,278 -0,176 26 -4,6

K134 E134 0,596 0,427 0,533 0,378 -0,063 -0,049 10 -0,5
K134 E134 fönster 0,572 0,572 0,310 0,330 -0,262 -0,242 30 -7,2
K134 F134 0,531 0,361 0,533 0,378 0,002 0,017 4 0,1
K134 E134* 0,592 0,55 0,519 0,293 -0,073 -0,257 10 -2,6
A230 A230 0,987 0,31 0,528 0,258 -0,459 -0,052 9 -0,5

Ej ritning HÖRN 0,096 -0,125 0,089 -0,113 -0,007 0,012 32 0,4

Summa -37,7

Utan åtgärd
Utvändig 

tilläggsisolering Förändring Förbättring
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Tabell 6: beräknade U-värden, samt förbättring vid utvändig tilläggsisolering 

Väggtyp Beskrivning

U(före) U(efter) Förändring Mängd Förbättring

[W/(m²,K)] [W/(m²,K)] [W/(m²,K)] [m²] [W/K]

V1=V6 yttervägg ks+iso+tegel 0,409 0,246 -0,163 377 -61,5
V2=V5 yttervägg ks+iso+gips 0,428 0,259 -0,169 55 -9,3

V3 yttervägg btg+iso+btg 0,759 0,759 0 47 0,0
V4 yttervägg btg+iso+ks 0,611 0,307 -0,304 Hus C7
V7 Vägg panel+Iso+tegel 0,422 0,363 -0,059 51 -3,0

Tak med lösull 150miull+500 lösull 0,309 0,086 -0,223 370 -82,5

Fönster 3 0,9 -2,1 121 -254,1

Fönsterdörrar 3 1 -2 66 -132,0

Summa -542,4

 

7 Fukt 

7.1 Sammanfattning 
Resultaten från simulering av den befintliga konstruktionen visar att de befintliga reglarna har 
utsatts för RF nivåer som överstiger de högst tillåtna värden för trämaterial under en längre 
period. Om konstruktionen är utförd enligt konstruktionsdetaljerna visar är det sannolikt att 
träreglarna i skiktet mellan tegelskikten är fuktskadat. Invändig isolering påverkar inte den 
befintliga konstruktionen ur fuktsynpunkt i större utsträckning och fukttillståndet i träreglarna är 
fortsatt högt efter åtgärd. Utvändig isolering förhindrar den kapillära fukttransport in i 
konstruktionen. som tegelfasaden annars ger. Den utvändiga isoleringen bidrar också till att 
sänka temperatursvängningarna i konstruktionen vilket minskar risken för att 
fukttransportriktningen vänder in i konstruktionen vid höga yttemperaturer. 

7.2 Metod 
Konstruktionens befintliga & nya anslutningsdetaljer har analyserats. Anslutningsdetaljer som 
anses vara kritiska ur fuktsynpunkt har identifierats och en noggrannare studie har genomförts 
genom att simulerar materialskiktet i WUFI v4.2. Resultaten från simuleringen av den befintliga 
detaljen jämförs med resultaten från åtgärdsförslagen för att kunna bedöma hur åtgärden 
påverkar fukttillståndet i materialskiktet. Eftersom trä är det organiska material som är 
känsligast i konstruktionen har studien fokuserat på att jämföra den relativa fuktigheten i 
trämaterial med gränsen för den högsta tillåtna relativa fuktigheten som får förekomma i 
trämaterial. 
 

7.2.1 Kritiska fukttillstånd 
För material och materialytor där mögel och bakterier kan växa, ska kritiska fukttillstånd enligt 
BBR vara ”väl undersökta och dokumenterade”. Om detta krav inte kan anses vara uppfyllt ska 
ett kritiskt fukttillstånd av 75 % relativ fuktighet (RF) användas. Ett problem idag är att det är 
relativt få material som uppfyller kraven på undersökning och dokumentation. Speciellt när man 
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nyanserar bilden av kritiskt fukttillstånd och inte bara fokuserar enbart på fukttillståndet utan 
även på faktorer som varaktighet och temperatur. 
 
Det kritiska fukttillståndet för trä har undersökts i en rad forskningsprojekt under en lång period 
och får idag anses uppfylla BBR:s krav på undersökning och dokumentation. Nedanstående 
diagram, som härrör från en rapport i projektet WoodBuild, redovisar träs kritiska fukttillstånd 
med avseende på risk för mögelpåväxt utifrån fuktbelastning (RF), omgivande temperatur och 
varaktighet.  

 
Figur 2. Kritiska fukttillstånd med avseende på risk för mögelpåväxt på trä utifrån fuktbelastning (RF), 

den omgivande temperaturen och varaktigheten av detta tillstånd. Bildkälla: WoodBuild, L-O Nilsson 

(2009) 

 
Kritiska fukttillstånd för andra material får ses som mer statiska där hänsyn till temperatur och 
varaktighet ännu inte utretts tillfredställande. I brist på bättre information används kritiska 
fukttillstånd enligt tabell 1 nedan (gäller vid 20 °C):  
 
Tabell 1. Kritiska fuktillstånd med avseende på risk för mikrobiell påväxt. 

Material Kritiskt fukttillstånd  
[% RF] 

Källa 

Gipsskivor med papp 80-85 % Byggvägledning 9 Fukt 
Mineralull  90-95% Byggvägledning 9 Fukt 

 

7.3 Förutsättningar 

• Eftersom programmet inte har klimatfiler för Gävle har klimatfilen för Stockholm 
använts eftersom detta är den ort med tillgänglig klimatdata som ligger närmast Gävle 
och är kustnära. 

• Konstruktionen är simulerad för en tio års period. 

7.4 Antagande 

• Foamskiktet har ett µ-värde på 100 enligt uppgifter från tillverkaren. 
• Materialdata enligt databas i WUFI Pro v 4.2. 
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• Simuleringen börjar 2010-10-01 
• Fuktkvoten är 17 % för trämaterialet vid start perioden för simuleringen.  
• Konstant geometri, ingen svällning eller krympning av materialet 
• Lokal jämvikt mellan vätska och gas utan hysteres. 
• Vattenlagringsförmågan är oberoende av temperaturen. 
• Inga förändringar i materialets egenskaper med ålder eller genom skada. 
• Begynnelsetemperaturen i konstruktionen antas vara 10˚C Inomhusklimatet har 

modellerats enligt EN 13788 med en inomhustemperatur på 21˚C och ett fukttillskott på 
3 g/m3 

7.5 Resultat 
Följande anslutningsdetaljer har analyserats med hänsyn till högst tillåtna relativa fuktighet i 
trämaterialet. Resultaten för följande beräkning utgår ifrån träreglarna i anslutningsdetalj G133. 

7.5.1 Befintlig konstruktion 
Den relativa fuktigheten har analyserats i utkanten på träreglarna som ligger i mineralullskiktet 
mellan tegelskikten. 

 
Figur 1: Temperatur & RF fördelning i träreglarna i skikt mellan tegelskikt i anslutningsdetalj 
G133 

Kommentar: 
Resultaten från simuleringen visar att den relativa fuktigheten i träregeln överstiger den högsta 
tillåtna värdet i princip hela den simulerade perioden. Det finns därför risk för att träreglarna i 
konstruktionen redan har tagit skada. 

Gränsvärde enligt BBR 
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7.5.2 Invändig isolering 
Den invändiga isoleringen bidrar till en temperatursänkning i materialskikten utåt. Eftersom 
ytterväggen inte har en kapillärbrytande luftspalt blir den kapillära fukttransporten 
genomtegelskiktet avgörande för fukttillståndet i reglarna bakom fasadteglet. Ökad invändig 
isolering kommer också att bidra till att temperaturen i träreglarna sjunker vilket också ökar den 
relativa fuktigheten i reglarna. Detta är dock marginellt i förhållande till den kapillära 
fukttransporten genom tegelskiktet.  

 
Figur 2: Temperatur & RF fördelning i träregel i skikt mellan tegelskikten i anslutningsdetalj 
G133 

 

Kommentar: 
Resultaten från simuleringen visar att förhållandena i konstruktionen skulle se i princip likadana 
ut om som för det befintliga fallet. Detta beror på att den kapillära fukttransporten är 
dominerande. Eftersom konstruktionen saknar luftspalt kan fukten som tränger in kapillärt att 
överföras till bakomliggande skikt. 

7.5.3 Utvändig isolering 
En simulering är genomförd på åtgärdsförslaget som erhållits av beställaren. 
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Figur 3: Temperatur & RF fördelning i träregel i skikt mellan tegelskikt i anslutningsdetalj 
G133 

 

Kommentar: 
RF i träreglarna och övriga materialskikt bakom det utvändiga isolerskiktet blir betydligt lägre 
än för övriga fall. Den utvändiga putsen i kombination med cellplasten bidrar till att bryta den 
kapillära transporten som annars skulle ske genom fasadteglet då detta är i kontakt med fukt i 
form av slagregn. Isoleringen förhindrar också att temperaturen i fasadteglet stiger och driver 
fukt in mot de kallare bakomliggande skikten. Konstruktionen bör utföras med luftspalt så att 
fukt som eventuellt tränger in bakom det utvändiga isolerskiktet kan ventileras bort. 

8 Utvärdering av träregel i takkonstruktion med 
utvändig isolering. 
Fuktförhållandena i träregeln i detalj K134 E134 har undersökt med hjälp av HEAT 2D v2.71 
Temperaturen i regeln har jämförts med ånghalten för ett normalår med förhöjd ånghalter som 
motsvarar 95% fraktilen för varje månad. 
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Analyserad regel 
 
Figur 4: Åtgärdsförslag till tak-vägganslutning 

8.1 Förutsättningar & antagande 

• Klimatdata för Söderhamnhar använts eftersom det är den klimatdata som finns 
tillgänglig som mest liknar klimatet för Gävle. 

• Extrem år med månadsmedelvärde för ånghalt som motsvarar 95 % fraktilen för 
ånghalten i detta område.  

• Effekter av värmelagringsförmågan i materialen har försummats. 
• Fukttillskottet till vindsutrymmet antas vara obefintligt. 
• Temperatur & ånghalt i vindsutrymmet antas vara samma som utomhusklimatet. 
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Relativ fuktighet i befintlig regel före åtgärd 

Vs(Ts)  [g/m3] Vs(Tu) [g/m3] RF %
Jan 3,76 3,07 82
Feb 3,91 3,22 83
Mar 4,95 4,17 84
Apr 6,41 5,68 87
Maj 8,94 8,28 93
Jun 12,22 11,78 96
Jul 13,55 13,23 98
Aug 12,68 12,22 96
Sep 9,96 9,35 94
Okt 7,71 7,03 91
Nov 5,49 4,78 87
Dec 4,21 3,49 83  
 
Relativ fuktighet i regel efter åtgärd. 

Vs(Ts) Vs(Tu) [g/m RF [%]
Jan 6,76 3,07 45
Feb 6,89 3,22 47
Mar 7,81 4,17 53
Apr 9,23 5,68 61
Maj 11,35 8,28 72
Jun 14,65 11,78 80
Jul 14,83 13,23 89
Aug 14,13 12,22 86
Sep 12,15 9,35 77
Okt 10,34 7,03 67
Nov 8,38 4,78 57
Dec 7,22 3,49 48  
 
Kommentar: 
Beräkningen visar att ånghalten minskar i träregeln efter åtgärdsutförandet. De höga värdena 
före åtgärd beror på den låga temperaturen i regeln. Åtgärdsförslaget medför en ökad temperatur 
kring regeln vilket ger lägre relativ fuktighet då ånghalten är konstant. Resultaten från 
beräkningen visar också att det finns risk för att RF blir hög i träregeln under 
sommarmånaderna. För att minska den relativa fuktigheten i träregeln bör regeln isoleras så att 
den förblir varm. 
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9 Slutsatser 
Vid tilläggsisolering av klimatskalet fås olika resultat för invändig respektive utvändig 
isolering. Den invändiga isoleringen ger i de fall vi räknat på bättre U-värden för väggar än vid 
utvändig isolering, men i och med att man inte kommer åt köldbryggorna med denna metod får 
dessa sämre egenskaper än vid utvändig tilläggsisolering. 
 
Fukt 
Resultatet från simuleringarna visar att den kapillära fukttransporten dominerar som 
fukttransportmekanism. Genom att isolera invändigt kommer temperaturen i materialskikten 
som ligger utanför den invändiga isoleringen att minska. Detta kan bidra till högre RF värden i 
träreglarna men skillnaden är förhållandevis liten i jämförelse med den kapillära transporten 
genom fasadteglet. När temperaturen ökar på fasaden under varma dagar kan temperaturen på 
fasadytan överstiga temperaturen längre in i konstruktionen vilket ger en ångtransport in i 
konstruktionen. För att bryta den kapillära transporten mellan tegel och övriga skikt bör en 
luftspalt införas bakom fasadteglet. Denna ska vara tillräckligt stor för att förhindra kontakt 
mellan brukstuggor och bakomliggande isolering och träreglar. En luftspalt blir också 
nödvändig för att ventilera bort fukt som har trängt in i konstruktionen.  
 
Utvändig isolering med cellplast skyddar den bakomliggande tegelfasaden. Isoleringen 
minimerar mängden fukt som når tegelskiktet då fasaden utsätts för slagregn. Den minskar 
också temperatursvängningarna i tegelskiktet vilket förhindrar höga temperaturer som kan driva 
fukt in i konstruktionen.  En luftspalt rekommenderas även i fallet med utvändig isolering 
eftersom denna gör det möjligt för fukt som eventuellt tränger in bakom cellplastskiktet att 
ventileras bort. 
 
Träregeln som ligger i anslutning med tegelväggen under isoleringen på taket ligger i ett utsatt 
läge och RF i regeln är hög under sommarmånaderna. Genom att isolera regeln så att den hålls 
varm minskar risken för att den blir fuktskadad. 
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Tmedel från SMHI 
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Solstrålning mot vertikala ytor från SMHI 
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