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Sammanfattning 

 

Enligt Sveriges miljökvalitetsmål och god byggd miljö måste alla byggnaders energianvändning 

sänkas med 50 % till år 2050. Därför behöver många byggnader speciellt de byggnader som är 

byggda under miljonprogrammet renoveras och energieffektiviseras. Vilket i detta arbete 

kommer en byggnad avsedd för gymnastik som finns i Sörbyskolan i Gävle att 

energieffektiviseras. Denna skola är nästan 50 år gammal och är i behov av renovering för att 

kunna stå kvar i cirka 50 år till. I detta examensarbete kommer det undersökas om det är lönsamt 

att renovera denna byggnad genom att sänka kostnader för uppvärmning av utrymmen och 

tappvarmvatten. Målet är att undersöka lönsamma energiåtgärder, som föreslås till det 

kommunala företaget Gavlefastigheter AB, som äger och förvaltar denna skola. Arbetet börjar 

med en litteraturstudie samt en undersökning, som ligger till grund för byggnadens 

energikartläggning. I undersökningen har ritningar studerats och mått kontrollerats, 

konstruktionsmaterial och dessas tjocklekar uppskattats, inomhustemperaturer uppmätts och 

Blower door metoden tillämpats. Energisimuleringar med datorprogrammet BV2 har utförts för 

att uppskatta olika åtgärders inverkan på energianvändningen. Lönsamheten har bedömts med 

Payback-metoden. Utförande av detta examensarbete ledde till ett förbättringsresultat bland 

annat genom att minska köldbryggeverkan och bättre U-värden. Genom olika metoder som 

användes i arbetet uppnår man en lönsam energiåtgärd. Resultatet kan därför rekommenderas till 

Gavlefastigheter. AB. 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV 

 

 

Abstract 
 

According to Sweden’s environmental quality objectives (Miljömål) all the buildings energy 

usage must be reduced by 50 % till 2050. Therefore many buildings especially those which were 

built during the million program (miljonprogrammet) should be renovated and become energy 

efficient. In this work the gymnastic hall of Sörby School -located in Gävle, Sweden- is 

considered to be more energy efficient. The school is more than 50 years old and it has to be 

renovated to be used for another 50 years. The aim of this study is to analyze if the building 

renovation is viable and profitable through reducing warming cost of the spaces and hot tap 

water. The objective is to examine economic energy measures, which can be recommended to 

Gavlefastigheter AB; the communal firm which owns and manages the school. The work starts 

with a literature study and at the same time investigation of the construction which conducted to 

a basic energy audit of the building. During the investigation, drawings were studied, the 

building’s measurements were controlled, constructions materials were estimated, indoor 

temperature measured and Blower Door method was run. Energy simulations were performed 

with help of BV
2
 building energy simulation program in order to examine the outcome of 

different energy saving measures. Profitability of the measures was evaluated by payback 

method. The conducted case study led to improvement suggestions owing to lower thermal 

bridge and U-values. An economic energy efficiency measure can be reached by implementing 

the methods, used in this case study. The results are recommended to the property manager 

company, i.e. Gavlefastigheter AB.    
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1. Inledning 

Sveriges har miljökvalitetsmål om god byggd miljö där energianvändningen av byggnaderna ska 

sänkas med 50 % till år 2050 i jämförelse med användningen 1995 (Miljömål, 2014). För att 

åstadkomma detta räcker det inte med att resa nya energieffektiva byggnader, eftersom varje ny 

byggnad generellt ökar byggnadsbeståndets energianvändning och därmed utsläpp som bidrar till 

klimatförändringar. Energieffektiviseringar måste även göras i äldre byggnader i beståndet. 

Möjligheter för detta finns när nedgånga byggnader måste renoveras.  

När renoveringen/underhållsarbeten sker, ska man passa på att energieffektivisera byggnaden. 

Det kan då vara lönsamt genom att energiåtgärdernas merkostnad kan på sikt täckas genom 

framtida energibesparingar.   

 

Detta arbete handlar om energieffektivisering av Sörbyskolans gymnastiksal. Eftersom skolan är 

nästan 50 år gammal finns behovet av att renovera dess byggnader för att det ska kunna stå kvar i 

50 år till. Det behövs minska på energikostnader och förluster.  

 

1.1. Bakgrund 
För att minska problem av global uppvärmning och klimatförändringar behövs det att spara på 

energi och minska koldioxid utsläpp. Inom EU står byggnader för cirka 40 % av den totala 

energiförbrukningen och 35 % utsläppen av växthusgaser. (Hong et al., 2014).   

 

Byggnader har identifierats ha stora potentialer utifrån att sänka energianvändningen som i sin 

tur sänker utsläpp. Men det är inte alldeles enkelt – funktionskrav som ställs på byggnader är nu 

mer komplexa än förr, nu i termer av hållbarhet och god inomhusluft, samtidigt som 

investerings-och driftskostnaderna ska vara låga (Alanne et al., 2013). 

 

Risholt et al. (2013)utförde undersökningar som handlar om hållbarhetsanalys i anknytning till 

bostadsrenovering. I analysen ingår energi, ekonomi och hem kvalité effekter. Hem kvalité 

handlar om estetisk och termisk komfort hos byggnader.  När en byggnad renoveras ska 

luftkvaliteten och termisk komforten förbättras samt att estetisk utveckling ska kunna ske hos 

byggnader. Artikeln ger en översyn av befintliga metoder för Multicriteria hållbarhetsanalys och 

diskuterar relevansen av hållbarhetsindikatorer för renovering av privatägda bostäder. 

Multicriteria hållbarhetsanalys innebär att värdera byggnadens hållbarhet vid renovering på 
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grund av dess prestanda, ekonomi, användbarhet och sociala inverkan. Den sociala, ekonomiska 

och miljömässiga prestanda ska värderas över byggnadens livslängd, t ex hållbarhet måste 

inkludera byggnadens funktionalitet och tekniska egenskaper. Energibesparingsaspekten är alltså 

en mindre del av helheten. 

 

Kurnitski et al. (2014) beskriver att det behövs pålitliga bevis angående nationella energier 

vägkartor och handlingsplaner för att kunna grunda ett tekniskt sätt och förbättra 

energibesparingar, inomhusklimat och kostnadseffektivitet vid energiprestanda. Sådana tekniska 

och ekonomiska uppgifter kan då användas i och med olika ambition att förutse 

energianvändnings utvecklingstrender i byggnadsbeståndet. Vilket det behövs investeringar, 

direkta och indirekta ekonomiska effekter för att hitta mest tillämpliga åtgärder för 

genomförandet.  

 

En stor del av byggnadsbeståndet, speciellt bostäder, är byggda under miljonprogrammet åren 

1965 – 1975. Dessa byggnader restes under förutsättning att kvantitet var viktigare än kvalitet 

(Hall and Vidén, 2005). Byggnader som är byggda under dessa år är intressanta för 

energieffektiviseringsprojekt eftersom de har många gemensamma likeheter såsom dålig 

energistatus, byggnads- och installationsteknik och de är i behov av renovering. På grund av 

byggnadernas behov av renovering och dess påverkan för en bättre energianvändning stödjer 

därför Energimyndigheten med resurser för att se vilka energiåtgärder man ska satsa på och vilka 

konsekvenser de får på innemiljö, beständighet och varsamhet (Bebostad, 2013).  

 

I kampanjen ”Renovera energismart” av Energimyndigheten, Boverket och Naturvårdsverket, 

vilken påbörjades 2010, riktas kampanjens budskap till fastighetsägare och förvaltare (av 

flerbostadshus) om att det långsiktigt är dyrare att inte energieffektivisera byggnader från 

miljonprogrammet än att undvika dessa (Renovera energismart, 2011). Budskapet torde även 

riktas mot lokaler och där inräknat skolor resta under miljonprogrammets era. Just 

skolbyggnader har en viktig roll att uppfylla – dessa ska vara föredömen i anknytning till 

energibesparingar i samhället, enligt EU-direktiv (de Santoli et al., 2014).  
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Sörbyskolan 

Sörbyskolan består av sex byggnadskroppar och alla dessa byggnader är i behov av renovering. 

Den köpta energin (värme och elektricitet) och vattenförbrukningen mäts på ett ställe hos hela 

fastigheten. Därför saknas energistatik för de enskilda byggnaderna på skolan.  

 

Skolan kommer att renoveras med början på sommaren 2015. I anknytning till renoveringen bör 

energieffektiviseringsåtgärder utföras.  

 

I det här examensarbetet kommer fokus och undersökningar utföras på endast en byggnad ut av 

alla sex byggnader som finns och det är byggnaden för gymnastikverksamhet, d.v.s. som 

innehåller gymnastiksal, omklädningsrum, duschrum, förråd, lärarrum samt teknikutrymmen.  

 

Gympasalen är en speciell byggnad då det är stor omslutande area och volym med liten Atemp 

och hög användning av tappvarmvatten vilket medför hög energianvändning.  “Nästan all 

bebyggelse under miljonprogrammet behöver renoveras om inte det ska rivas. I samband med 

renovering är det lämpligt att utföra energiåtgärder. För att få till stånd en omfattande och 

långsiktigt hållbar energieffektivisering bör åtgärder i klimatskal och ventilationssystem 

inkluderas. De sänker också byggnadens effektbehov när det är som kallast vilket ger den största 

miljönyttan.” (Naturskyddsföreningen, 2014).  

Sörbyskolans gympasal så kallad byggnad F enligt dess struktur är en rektangelformad byggnad 

med en sal för idrott och resten delad till omklädningsrum, duschrum och lärarrum. 

Högsta höjden på byggnaden är 6,45 m med bredden 24,8 m och längden 32,0 m. Byggnaden 

byggdes 1962 i rödbrunt tegel och betong i stort sätt. Gympasalen används för det mesta för 

studenterna på Sörbyskolan, men också kan den bokas för andra fritidsorganisationer efter 

skoltid. I figur 1 visas en karta över skolområdet och hur byggnaderna är placerade. 
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Figur 1: Karta över Sörbyskolan.(Bild GavleFastigheter AB). 

 

Denna byggnad är väldigt speciellt med tanke på dess användning, alltså stor area som är i behov 

av mycket luftomsättning för att få en bra luftsmiljö och att tappvarmvatten används väldigt 

mycket. Totalt finns det 4 omklädningsrum med duschrum som har 4-5 stycken duschar. Det 

finns även två fläktrum enligt ritningar men det har inte funnits möjlighet att se. Okulär 

besiktning har även gjorts i ett väldigt litet krypgrund och på taket.För att se mer ritningar 

rekommenderas bilagor. Se bilaga A 
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Figur 2: Sektions karta på gymnastiksalen.(Bild GavleFastigheter AB). 

Eftersom byggnaden är så pass gammal finns det inga speciella områden för personer med olika 

funktionshinder att kunna ta sig in i salen. Enligt krav från BBR måste alla människor med olika 

funktionshinder kunna ta sig in och ut i en byggnad samt kunna orientera sig i området med de 

utrustningar och byggnation som krävs.  

Därför har tidigare gjorts ett litet ombyggnation på en sida av byggnaden där en dörr har byggts 

för att personer med funktionshinder till exempel personer i rullstol ska ha möjlighet att ta sig in 

i gympa salen via den. Men vid undersökningar som gjordes med hjälp av Blower Door och IR-

kamera(värmekamera) kunde man se tydligt väldigt mycket luftotätheter runt denna dörr som i 

sin tur medför mycket energiförluster. Tyvärr finns det inga bra möjligheter att skapa en bättre 

entré som personer med funktionshinder skall kunna använda sig av den. Byggnaden består av 

mycket isolering men i dagsläget finns det mycket otätheter och köldbryggor speciellt runt om 

fönstern, hörnen, taket och dörren. Figur 2 visar varje sida av byggnaden. 

 

1.2. Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att i slutet av projektet kunna komma fram till en lönsam 

åtgärd för att rekommendera till Gavlefastigheter AB. Skolanslivslängd är ca 50 år till och för att 

byggnaden ska kunna användas i så många år till behövs det renovering inom 

energieffektivisering för att minska både på energikostnaderna samt att det är ekonomisk värd att 

renovera så snart så möjligt istället att ta bort hela byggnaden. Gympasalar är speciella 

byggnader då det är höga tak, behov av mycket luftomsättningar och god luftsmiljö, samt stor 

användning av varmvatten. 

Målet med detta arbete är att minska de stora energiförlusterna och minska kostnaderna på 

energin och uppnå ett bättre klimatskal.   
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2. Metodologi 
Det har används olika metoder vid utförande av detta arbete. För att uppnå den kunskap som 

behövs inom detta ämne gjordes en litteraturstudie. Litteraturstudien gjordes för att skaffa en 

grund, bl. a för att studera vilka energieffektiviserande alternativ finns, vad som gjorts i liknande 

projekt och vilka erfarenheter och rekommendationer som lagts fram.  

Grovt sett har arbetet bestått av tre faser, i vilka olika metoder har tillämpats. I den första fasen 

har information om energieffektivisering samt om byggnaden inhämtats. Med denna information 

som grund, har energisimuleringar genomförts för att studera vilka energibesparingsåtgärder ger 

mest effekt och slutligen har kostnadsberäkningar utförts för att bedöma 

energibesparingsåtgärdernas lönsamhet.  

Eftersom det finns 6 byggnader på fastigheten så finns ingen information om energi- och 

tappvattenanvändning för enskilda byggnader. Därför är det nödvändigt att inhämta precis indata 

för energiberäkningar. Information om byggnaden insamlades bl. a genom att studera befintliga 

ritningar och att utföra undersökningar på plats. Dessa gjordes framförallt för att ta fram indata 

till energisimuleringsprogrammet. Genom ritningsläsning och mätningar har klimatskärmsareor 

beräknats. Blower door metoden har använts för att uppskatta byggnadens luftläckage och IR-

kamera för att detektera köldbryggor. Inneluftstemperaturer har uppmätts. Det har även gjorts 

inventeringar för att avläsa vilken effekt som elektriska installationer har och bedömningar om 

lokalernas nyttjande.  

I projektets nästa fas utfördes energisimuleringar som till stor del baserades på 

undersökningarnas resultat. BV2 har använts vid utförande av energisimuleringar och med 

Comsol Multiphysics beräknades köldbryggeverkan. Olika åtgärders energibesparingar kunde 

uppskattas.  

Lönsamheten hos åtgärder utgår från hur mycket en åtgärd kostar i förhållande till framtida 

energibesparingar, med så kallad Payback-metoden (Aktiespararna, 2012). Energibesparingarna 

beräknas med BV2 och Wikells Sektionsdata för att uppskatta investeringskostnaderna. “Wikells 

Sektionsdata är ett effektivt kalkylprogram för entreprenörer, konsulter och beställare inom 

Bygg-, El-, VVS-branschen.” (Byggfaktadocu & Wikells, 2014). 
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2.1. Metoder 

2.1.1. Besiktningar  

För att samla indata till energiberäkningar behöver platsbesök utföras. Det som undersöks vid 

platsbesöket är:  

 Klimatskärmsareor samt dessas U-värden; 

 Fönstertyper och dessas solenergiinsläpp; 

 Ventilationssystemet, luftflöden, dess styrning, effektivitet och energianvändning; 

 Värmesystemets sort, effektivitet och energianvändning; 

 Tappvarmvattenanvändning; 

 Installationers energianvändning genom dessas märkeffekt och användning; 

 Undersökning av andra värmetillskott. 

 

Ventilationssystemet – flöden kan mätas. Men i det här fallet är det svårt, eftersom det inte går 

att nå ventilationsdonen. Därför har OVK’s värden använts.   

”OVK står för obligatorisk ventilationskontroll. Med detta menas en tillfredsställande 

inomhusmiljö som ingår i det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö” där spelar 

ventilationskontrollen en viktig roll. Målet är att år 2015 ska samtliga byggnader, där människor 

vistas ofta, eller under längre tid, ha en dokumenterat fungerande ventilation. Det är också viktigt 

att i samband med ventilationskontrollen föreslå vad som kan göras för att minska 

energiåtgången för ventilationen utan att det medför sämre inomhusklimat.” ( Boverket, 2013). 

 

Okulär besiktning ger mycket information, det går att hitta och se saker som är nytt eller har 

ändrats men finns inte med på ritningar. Genom okulär besiktning blir arbetet mer noggrant, för 

att den dubbel kollas med ritningar och information som redan finns. 

 

2.1.2. Blower Door & IR-kamera 

Blower door metoden är ett sätt att uppskatta brister hos en byggnads klimatskärm. Med hjälp av 

IR-tekniken kan man ta bilder av osynlig infraröd strålning och mäta den exakta temperaturen. 

Den infraröda strålningen omvandlas till en elektrisk signal som sedan kan bearbetas för att 

skapa värmebilder eller användas för temperatur beräkningar.Ett sådant teknik kallas för IR-

termografti. Med Blower Door kan man med hjälp av IR-kamera leta efter luftläckage och 

köldbryggor. Via Blower door kan en lokal uppnå ett undertryck för att undersökning kan ske 
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inom, samt att det luftflöde som produceras kan mätas. Lokalen trycksätts till 50 Pa och ett mått 

på lokalens omslutande areas luftotäthet fås. Enligt Europeiska standarden SS-EN13829 (2000) 

räknas sådana mätningar inom det riktlinjer som krävs, samt att Boverkets Byggregler 19 (BBR 

19) 6:531 kräver utförande av detta för att se till att byggnaderna uppnår en bra lufttäthet så 

mycket som det går (Energibyråns, 2014).  

2.1.3. Comsol Multiphysics 

Finita elementprogrammet Comsol Multiphysics används för att beräkna Psi-värdet, som 

karaktäriserar köldbryggor, som i BV2-simuleringar ges för att beräkna energiförlusten som 

köldbryggor skapar. Varje Psi-värde beräknas enligt SS-EN ISO 10211:2007  ”Köldbryggor i 

byggnadskonstruktioner - Värmeflöden och yttemperaturer - Detaljerade beräkningar”.  

Genom att använda Comsol så kan man simulera byggnaden i 2-D och beräkna byggnadens 

köldbryggor.  

 

2.1.4. BV
2
 

Den funktion som programmet BV2 har är att beräkna byggnadens behov av kyl-, värme- och 

elenergi. Man kan simulera alla sorters byggnader och dessas energianvändning via programmet. 

Det finns flera alternativ att välja inom både värmeproduktion och klimathållningssystem. Det 

finns flera fördelar med programmet så som att kunna redovisa lönsamhet, ekonomi, och 

energianvändning. BV2 beräknar specifik energianvändning enligt BBR-krav ”. Det som BV2 

bygger på är en simuleringsmodell med värmelagring, internvärme, solinstrålning, luftläckage, 

mm för att ge tillförlitliga resultat, och har använts sedan 1996.” (Bv2, 2014).   

BV2 valdes med tanke på dess funktion och fördelar till detta arbete.  

 

“Fördelen med att använda BV2 är att modellen är enkel och överskådlig. Risken för att indata 

blir felaktig är liten. Det blir enkelt att ändra egenskaper hos komponenter i modellen, 

tillexempel parametrar som är kopplade till åtgärdspaketen. Beräkningarna är mycket snabba och 

användaren får direkt resultat.” (EKG-rapporten, 2012).  

2.1.5. Payback-metoden 

Denna metod används för att ta reda på hur lång tid det tar för att få tillbaka 

investeringskostnaderna. Metoden är väldigt vanligt och används speciellt i mindre företag och 

av privatpersoner. En investering är lönsam om den har en payback tid som är kortare än ett 
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förutbestämt värde. Oftast är detta värde det samma som investeringens ekonomiska livslängd 

(Aktiespararna, 2012).  

 

Payback-metoden utgår efter denna formel: 

                  
                     

               
   

                     

                                
      

 

 

 

2.2. Genomföranden 

2.2.1. Besiktningar och mätningar 

Vid besöket av byggnaden utfördes besiktningar. Ritningsmått för både byggnaden och fönster 

kontrollerades genom mätningar med lasermätare och tumstock. För att kunna beräkna U-värden 

behövdes konstruktioner undersökas på grund av att K- och sektionsritningar saknas. Därför 

började man att titta i alla hål och sprickor som finns för att kunna uppskatta materialtjocklekar 

samt genom att knacka på olika delar av klimatskärmsytor för att veta vad det är för material. 

Samma metod användes för golvet och taket. Se bilaga A för ritningar. Fönstertyper undersöktes 

och mättes i själva idrottshallen och i lärare-, dusch- och omklädningsrummen.  

 

Andra undersökningar som utfördes vid besöket av skolans gymnastiksal är bland annat styr och 

reglerstrategi för värme, ventilation och belysning. Genom fortsatt undersökning även i andra 

byggnader av skolan kunde man se att uppvärmningssystemet försörjs från hus A, alltså den 

största byggnaden av hela skolan. Byggnadens uppvärmning är via fjärrvärme med nattvärme 

som mellan 00:00-09:00 är inställd på 21,9 °C. I övrigt är temperaturen detsamma som 21,9 °C. 

 

Via OVK får man tillexempel reda på vad det är för ventilationssystem som i det här fallet är 

roterande FTX-system som är närvarostyrt. Temperaturen på ingående luft är 18 grader med total 

flödet på 1440 L/s. Eleffekten är 4,4 kW.  

 

Via undersökningar och besiktningar beräknades alla mått, volymer och areor. 

Byggnaden är delad i två delar där A1 är den största ytan och har arean 541,3 m
2
 och A2 som är 

den andra delen med mindre yta med en area på 233,5 m
2
. Volymen för hela byggnaden räknades 
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fram till 4462 m
3
, Aomslutande för hela byggnaden är 2 223 m². För att se mer information 

rekommenderas bilagorna, se bilaga A. Se även figur 3, en planritning över hela gymnastiksalen. 

 

Figur 3: Planritning för gymnastiksalen och duschutrymmen i nedre planet. (Figur Gavlefastigheter AB). 

 

Blower Door metoden  

Blower door och IR-kamera är andra hjälpmedel som användes vid ytterligare undersökningar av 

gymnastiksalen. Blower door användes för att beräkna klimatskärmens lufttäthet och IR-kamera 

för att se vad det är för brister i klimatskärmen såsom köldbryggor och luftläckage.  

IR-kameras andra funktioner är att uppskatta material i väggar tillexempel lättbetong är sådant 

material som det gick att uppskatta vid undersökningen.  

 

I genomförandet av Blower Door provningen tryckssattes gymnastiksalen. Eftersom den ingång 

som finns in till själva salen var för bred för Blower Door dörren, sattes utrustningen upp i 

anknytning till en uppgång från ett omklädningsrum. Ytterdörren i anknytning till 
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omklädningsrummet hölls öppen. Resultaten för testet visar på en otäthetsfaktor på 1,6 l/s∙m² vid 

50 Pa tryckskillnad.  

 

Flödesexponenten, som indikerar vilken typ av luftströmning som sker genom otätheterna var 

0,66. Resultatet tyder på att byggnaden är otät, eftersom senare byggnormer t ex. (SBN 80) 

tillåter maximalt 0,8 1,6 l/s∙m². Flödesexponetens belopp tyder på att strömningen är  

huvudsakligen turbulent, d.v.s. att otätheterna är relativt stora.  

 

Eftersom Blower Doors mätningar ger luftströmning vid 50 Pa måste omräkning ske för 

luftströmning genom otätheterna på grund av termik och vind. Beräkningar av dessa utfördes 

med hjälp av ett kalkylprogram. Indata som används för BV2’s luftläckage blir därmed att 

luftläckage på grund av termik är 0,0088 luftomsättningar per timme och på grund av 

vindpåverkan 0,024 luftomsättningar per timme.  

 

Figur 4 är en diagram som visar värden för undertryck i samband med flöden. Lutningen i 

diagrammet visar luftomsättningen. 

 

Figur 4: Flödet mot Undertryck värdena 
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Resultatet inkluderar otäthetsfaktor, blower doors exponent (slutning) och luftomsättning enligt 

tabell 1. 

 

Tabell 1:Resultat för undertryck testet för Sörbyskolan 

 Resultat   Resultat 95 % konfidens Osäkerhet 

Korrelatio

n, r[%] 
99,94 

95 % konfidens 

gränsen 
 

Luftflöde 

50 Pa, 

V50 [l/s] 

3405 3320 3495 +/-2,5 % 

Intercept, 

Cenv  

[l/s.Pa
n
] 

257,5 233,0 284,0  

Luftomsät

tning vid 

50 Pa, n50 

[/h] 

2,750 2,465 3,031 
+/-

10,3% 

Intercept, 

CL  

[l/s.Pa
n
] 

260,17 236,0 287,0  

Otäthetsf

aktor vid 

50 Pa, q50 

[l/s.m
2
] 

 

1,582 1,419 1,745 
+/-

10,3% 

Sluttning, 

n 
0,6574 0,6267 0,6882  

Specifik 

Läckaget 

vid 50 

Pa, w50 

[m
3
/h.m

2
] 

4,396 3,942 4,849 
+/-

10,3% 

 

Via undersökningar och mätningar som utfördes kan man se att det läcker mest från hörnen, runt 

fönstren och dörren. Se figur 5,6,7 och 8. 

 

För hela Blower door testsrapporten se bilaga B 

För ytterligare IR-bilder se bilaga C 
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Figur 5: Luftläckage vid fönster 

 

Figur 6: Köldbryggeverkan vid fasaden 

 

Figur 7: Luftläckage vid dörren och kombination av köldbryggeverkan och luftläckage vid pelare i hörnet 
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Figur 8: Köldbryggeverkan vid pelaren och vid längden av fasaden 

 

Temperaturer 

Temperaturmätningar för innetemperatur mättes med hjälp av Mitec logger. Mätningen går ut på 

att för varje 5:e minut av 4 avlästa värden ta ett medelvärde av innetemperaturen med hjälp av 

loggarna. För ett av omklädningsrummen uppmättes min. temp till 18,2 °C, medeltemp till 19,1 

och max temp till 23,7 °C graders. Det uppmättes även Ca 3 meter upp vid en högtalare, i 

gymnastiksalen mot en innervägg med en min. temp på 16,1 °C, medeltemp på 18,3 och 

maxtemperaturen på 23,7 °C.  

 

2.2.2. Belysning  

Belysningstyper har via besiktningar och undersökningar tagits fram och i tabell 2 nedan 

redovisas vad det är för typ, effekt, antal och dess placering i byggnaden. 

 

Tabell 2: Belysning 

Plats Typ Effekt Antal 

Omklänningsrum 120 lysrör 36 10 

Duschrum Smålampor 14 16 

Gymnastiksal lysrör 36 48 
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2.3. Energisimuleringar 

2.3.1. BV2 & U-värden 

Med hjälp av besiktningar har U-värden för alla delar av gymnastiksalen beräknats fram i en 

Excelfil. Det som har beräknats är U-värden för väggar, tak, golv, fönster och dörrar/ portar.  

Samma metod användes för beräkning av de nya materialvalen för att minska på byggnadens 

energiförluster. Efter att ha fått ut alla U-värden för olika delar har det används i BV
2
 för att göra 

en energisimulering av byggnaden, både för den nuvarande byggnaden och den nya som är 

förslag till energieffektivisering av gymnastiksalen. För beräkning av U-värden användes det 

olika tabeller, såsom Tabellsamling för beräkning av transmissionsförluster (U-värden), 

”Isolerguiden Bygg 06” (Anderlind. G. & Stadler. C., 2006) och ”Tillämpad byggnadsfysik” 

(Petersson, 2001). 

 

Andra värden som har lagts till i programmet är bland annat solfaktorn för fönstren, 

tappvarmvatten, klimathållningssystem, internvärme, uppvärmningssystem och värden för 

termik- och vind otäthet.  

 

Byggnadens klimat upphållnings system är CAV-system (Constant Air Volume) och kommer att 

behållas kvar. Byggnadens uppvärmningssystem är fjärrvärme. 

 

Det går 2,2 kWh energianvänding under 5 minuter bad och dusch för tappvarmvatten enligt 

Göteborg Energi AB.  (2014). För mer information om byggnaden se energideklarationen i 

Bilaga H. 

 

För Material och U-värde se bilaga D 

För BV
2
 se bilaga E 

 

2.3.2. Solfaktor 

För att beräkna solfaktorn behövs det att ta hänsyn till rörlig och fast solavskärmning. Rörliga 

solavskärmningar är alltså persienner och gardiner som hindrar solinstrålningen medan fast 

solavskärmning är alltså byggnader, träd, m.m.  
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Vid beräkning av solfaktor används formeln nedan två gånger en gång för två-glasfönster och en 

gång för tre-glasfönster, enligt Sverby (2013) 

Solfaktor= fast avskärmning x rörlig avskärmning x solfaktor för två-glasfönster 

Solfaktor= fast avskärmning x rörlig avskärmning x solfaktor för tre-glasfönster 

 

2.3.3. Comsol Multiphysics med köldbryggor 

I Comsol Multiphysics används Värmeöverföring ”2D steady state model” för att beräkna Psi-

värdet för köldbryggor. Eftersom det saknas K-ritningar och det inte var möjligt att veta 

väggarnas konstruktion har antaganden gjorts, bland annat utifrån termograferingen. Till 

exempel antags det att det förekommer två typer av pelare. En pelare i hörnet av fasaderna och 

en annan pelare i längden av väggarna. För att kunna beräkna köldbryggor bör man anta två fall. 

Vid ett fall bör alla väggar och pelare sitter ihop som kallas för det verkliga fallet. I det andra 

fallet separeras väggarna från varandra och kallas för referensfallet. 

Beräkningsmetoden för köldbryggor är att dela värmeflödesskillnaden mellan befintlig fall och 

ett referens fall med temperatursskillnaden för inne-och ute temperatur. De värden som räknades 

för en pelare i hörnen och pelare i ytterväggarna användes för alla andra pelarna i hörn och för de 

i längden av väggarna som en schablonsvärde. De indata som behövdes i Comsol Multiphysics är 

pelarnas mått och U-värden för väggarna.  

Pelaren i hörnen antogs att ha en mått på 40x40 cm² och den andra pelaren för 30x30 cm² med 

ett medelvärde för höjden på sex meter.Se bilaga F för Comsol resultat 

 

2.4. Kostnadsberäkningar 
För att göra en bedömning av lönsamt energiåtgärd behövdes det utföras en kostnadskalkyl med 

hjälp av programmet Wikells Sektionsdata. I Sektionsdata valdes det nya material som är förslag 

till energieffektiviseringen och vad som ska rivas/tas bort. Via Sektionsdata får man en översikt 

på hur mycket totalt det kan kosta för varje del, till exempel för nymaterial, för det som ska rivas, 

löner, fönstren. Investeringskostnaden av detta används i Payback-metoden. De kostnader som 

ingår i beräkningen är merkostnaden som energiåtgärderna utgör.  

Se bilaga G för Sektionsdata 
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2.4.1. Golvvärme 

Golvvärme finns inte med i programmet Sektionsdata utan fick reda på kostnaden via 

telefonkontakt till Flooré AB, företag som levererar vattenburen värmegolv med bygghöjden 25 

mm. Värmegolvet valdes på grund av att vid renovering och tilläggsisolering av ytterväggar ska 

radiatorerna tas bort. Kostnaden till 25 mm golvvärme system är 700 kr/m
2
, inkl. moms, priset 

anges utan moms i beräkningen. För varje 5 m
2
 tar en timmes arbete för att installeras. 

Arbetslönen kostar 184 kr/timme enligt Sektionsdata.  
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3. Ändringsförslag  

Det har valts att göra förbättringar för byggnaden för att minska på energiförlusterna. För de 

delar som ändringsförslag har valts är väggar, tak, golv och fönstren. 

Vägg A,B, D: 

För vägg A, B och D har samma material valts som ändringsförslag medan för vägg C är det 

annorlunda på grund av att väggen är i anslutning till duschrum. 

Mineralull + träreglar 0,095 m 

Plastfolie 0,02 m 

Plywood 0,015 m 

Gipsinvändigt 0,013 

Vägg C: 

Mineralull + stålreglar 0,095 m 

Mineritskiva 0,02 m 

Våtrumsskiva Glasroc Hydro 0,0125 m 

Fuktspärr  

Kakel 0,008 m 

Golvkonstruktion 

För golvet av gymnastiksalen har endast golvvärme valts som ändringsförslag. 

Takkonstruktion 

Taket har redan mycket isolering men är i behov av att isoleras ytterligare för att minska på de 

stora otätheterna genom att välja dessa material: Träullitskivor 0,15 m och Plastfolie 0,02 m. 
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4. Resultat 

4.1. Material & U-värden 

Tabellen nedan redovisar skillnaden för U-värden mellan den totala ändringsförslaget och den 

befintliga byggnaden. Vid beräkning av U-värden för alla material i byggnaden kan man se alla 

dess mått och U-värden enligt tabeller och bilagor i mer detalj. Se bilaga B. 

 
Tabell 3: U-värdeberäkningar för befintliga och ändringsförslaget. 

  

Befintlig U-värde Ny U –värde 

(W/m
2
.k) (W/m

2
.k) 

Vägg A 0,3 0,1 

Vägg B och D 0,3 0,2 

Vägg C 0,5 0,2 

Tak 0,2 0,2 

Golv 0,1 0,1 

 

4.2. BV
2
 

Resultatet till energisimulering för gymnastiksalen redovisas enligt nedan. I tabell 4 och 5 

redovisas skillnaden för före och efter förändringsarbetet. I tabell 5 redovisas specifik 

energianvändning för ändringsförslaget på 118 kWh/m
2
 och i tabell 4 är specifik 

energianvändningen 178 kWh/m
2
 för befintliga byggnaden. För mer detaljer rekommenderas 

bilagor.  

 

För U-värdeberäkningar och resultat från BV2 för den befintliga byggnaden se bilaga E 

 

För U-värdeberäkningar och resultat från BV2 för ändringsförslaget se bilaga E 
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Tabell 4: Resultat från den BV2 för befintliga byggnaden. (Bild BV2). 

 

 
Tabell 5: Resultat från BV2 för ändringsförslaget. (Bild BV2). 
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4.3. Kostnader    

Nya material har valts i kalkylprogrammet Wikells Sektionsdata, det har även valts de 

material som ska tas bort eller bytas ut och arbetskostnaderna. Programmet ger en översikt på 

den totala investeringskostnaden för ändringsförslaget till gymnastiksalen.  

Den totala investeringskostnaden blev 1 016 108 kr. I Sektionsdata har kostnadsberäkningar 

gjorts för varje del, alltså ytterväggar, fönster, dörrar, tak m.m. 

Tabellen nedan är en sammanställning av hela arbetet i sektionsdata. 

Se bilaga G för detaljerade beräkningar. 

Tabell 6: Totala investeringskostnader för gymnastiksalen. (Bild Sektionsdata) 

 

 

4.4. Payback-metoden 

Vid beräkning av payback-metoden har två alternativ används som tidigare nämnt och resultatet 

redovisas nedan. 

4.4.1. Alternativ 1: 

Den totala energibesparingen, alltså via BV2 ger upphov till en kostnadsbesparing. I alternativ 1 

har summan från befintliga jämförts med den nya besparingen då i den befintliga simuleringen är 

det värden på allt som redan finns medan för den nya simuleringen är det värden för 

ändringsförslaget.  

Den totala energibesparingen för den gamla simuleringen är värmeenergin Qg=154 kWh/m²∙år 

och för den nya Q=101 kWh/m²∙år. Gävle energi har en energipris på 0,6 kr/kWh och byggnaden 

har 1549 som Atemp. Energibesparingen blir (154- 101=53) kWh/m²∙år och investeringskostnaden 

totalt är 1 016 108 kr. 

Payback tid: 1 016 108/(53*1549*0,6)= 20 år 
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4.4.2. Alternativ 2: 

I det här fallet valdes annorlunda jämförelse. Genom att ändra U-värden för vägg A, B och D till 

befintlig U-värde och behålla den nya U-värden för vägg C blev: 

Payback tid: 251 000/(7*1549*0,6)= 38 år 

Även ändrat U-värde för vägg C, B och D till befintlig medan ny U-värde för vägg A behölls. 

Payback tid: 246 000/(10*1549*0,6)= 26 år 

 

4.5. Fönster och Solfaktor 
Enligt beräkningen nedan blir resultatet för tre-glasfönster 0,04 och resultatet för två-glasfönstern 

blir 0,31. Solfaktorvärden är ett schablonsvärde för tre-glas fönster enligt Sveby (2013). 

Tabell 7: Beräkning av solfaktor med befintliga fönster och de nya fönstren.  

Solfaktor med befintliga fönster Solfaktor med nya fönster 

Solfaktor= fast avskärmning x rörlig 

avskärmning x solfaktor för två-

glasfönster 

Solfaktor= fast avskärmning x rörlig 

avskärmning x solfaktor för tre-glasfönster 

0,1*0,71*0,61= 0,31 0,1*0,71*0,56= 0,04 

 

 
4.6. Fönster 

Fönstren har bytts från två-glas med U-värde 2,0 till tre-glas fönster med U-värde 1,1. 

4.7. Golvvärme 
En total kostnad för golvvärme systemet till gymnastiksalen blir 462 400 kr. 

Tabell 8: Beräkning av kostnaden till golvvärme. 

Golvvärme: 700 kr/m
2
 inkluderad moms, Arbetslön per timme: 184 kr, Agolv: 

774,8 m
2
,  

Area per antal timmar: 5 m
2
/h 

Kostnaden för golvvärme användning i gympasalen: 

 (774,8/5)*184+(700*0,8)*774,8= 462 400 kr 
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4.8. Comsol Multiphysics 
I tabellerna nedan redovisas beräknade värden för pelare i hörn, längd och värden för 

köldbryggor vid pelarna. Tabellerna underlättar förståelsen av skillnaderna för både befintliga 

och nya värden. Medelvärde för Gävles temperatur antogs vara -20 °C utomhus under kallaste 

perioden och inomhustemperatur till +20 °C. Befintliga byggnaden fick köldbryggor vid pelarna 

i längd 0,912 (W/m.k) och i hörnet 0,593 (W/m.k). Värden för nya köldbryggor vid pelaren i 

längd blev 0,119 (W/m.k)och i hörnet 0,019 (W/m.k). Se bilaga F. Se även figur 9 och 10. 

 

Tabell 9: Befintliga byggnaden 

Köldbryggor 

vid pelare i 

Värme flöde (W/m) 
Värme flöde 

skillnaden  

Temperatur 

skillnaden 

Köldbryggor 

vid pelaren 

referens 

fallet 

befintliga 

fallet 
(W/m) (°C) (W/m.k) 

 Längden  22,836 59,312 36,476 40 0,912 

 Hörnet 22,836 46,544 23,708 40 0,593 

 

Tabell 10: Ändringsförslag 

Köldbryggor 

vid pelare i 

Värme flöde (W/m) 
Värme flöde 

skillnaden 

Temperatur 

skillnaden 

Köldbryggor 

vid pelaren 

referens 

fallet 

befintliga 

fallet 
(W/m) (°C) (W/m.k) 

 Längden  7,866 12,620 4,754 40 0,119 

 Hörnet 11,202 11,976 0,774 40 0,019 
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Figur 9: Köldbrygga vid pelare i hörnet 

 

 
Figur 10: Köldbrygga vid pelare i längden 

Utan tilläggsisolering 

Med tilläggsisolering 

Utan tilläggsisolering Med tilläggsisolering 
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5. Diskussion 
Detta arbete har varit väldigt intressant och lärorikt samt att det är många aspekter som påverkar 

varandra för att kunna få en energiåtgärd lösning till Sörbyskolans gymnastiksal. Här kommer 

det diskuteras om varje moment och hur varje del påverkar slutsatsen och rekommendationerna. 

 

5.1. U-värden och material 

5.1.1. Väggar 

Som det har redovisats i resultat kan man se att de nya material för väggarna ger en bättre U-

värde och minskar på energiförlusterna. Även byte av fönstertyperna och dörren till den östra 

delen av byggnaden. Det fanns många olika tankar kring val av material till väggarna, en metod 

som tänktes från början var enstegstätningsmetoden, där väggar tilläggsisoleras utvändigt med 

cellplast som sedan putsas. Denna metod har sina fördelar och nackdelar. Om 

enstegstätningsmetoden hade valts för att bygga utvändigt på fasaderna till den här byggnaden 

skulle det finnas risk för fuktskador. Det har byggts och byggs fortfarande väldigt mycket 

enstegstätning byggnader trots att det förekommit omfattande skador på byggader i Skåne 

(Nyteknik, 2009). De gamla byggnader med äldre konstruktion av enstegsmetoden skapar 

fuktskador eftersom vädret i Skåne är oftast blåsigt och när det regnar blåser regnet mot väggen 

vilket medför att vattnet stannar i väggen och skapar fukt. På bilden nedan till vänster ser man att 

den äldre metoden av enstegstätning har en cellplast och puts över, det är detta som underlättar 

fuktskador och mögel. Detta problem hittades av SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut år 2007 

och kom med en lösning till de som ville fortsätta att bygga med enstegsmetoden. Bilden till 

höger visar den lösning som behövs för att hindra fuktskador men det är en dyrare konstruktion. 

(Nyteknik, 2009; Bofast, 2007).  
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Figur 11: Enstegsmetoden med äldre konstruktion. (Bild Bofast). 

Eftersom risken för fuktskador finns och det är dyr konstruktion vid val av lösningsförslaget 

enligt SP är det inte en bra lösning till det här fallet. Samtidigt om det ska byggas utvändigt är 

det extra kostnader för att göra utseende inomhus finare också. Alltså då blir det ytterligare 

kostnader för att åtminstående bygga en ny vägg inomhus. Men fördelen hade varit att man byggt 

utvändigt och gjort det fint estetiskt och sparat mer yta för inomhus. 

 

Det som valdes tillslut och verkar vara en bra lösning för gymnastiksalen är att bygga invändigt 

istället. I bilagor redovisas val av material och minskade U-värden som är en förbättring för 

byggnadens energieffektivisering. De material och konstruktioner har valts på grund av mer 

fördelar som den har och mindre nackdelar. Nackdelen är att den påverkar inomhusytan av 

idrottshallen men ändå inte så mycket eftersom det är en stor byggnad. I gymnastiksalen finns 

fortfarande golvutrymme som kräver standardmått för olika sporter, t ex basketball, volleyboll 

och innebandy. Fördelarna är bland annat billigare val samt att det verkar vara den bästa 

lösningen enligt resultatet. Att endast bygga invändigt gör att det inte behövs bygga två gånger 

alltså en gång utvändigt och igen en gång till invändigt för att kunna få ett bättre utseende. 
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Figur 12: Fasaden på nor, väst och söder av byggnaden 

Material som har valts för vägg A, B och D (se figur 1) skapar ett snyggt utseende. De gamla 

radiatorerna som finns på vägg A ska tas bort, de har ändå inga bra funktioner. Vägg A har olika 

material med olika tjocklekar och höjder vilket är väldigt ojämnt och tråkigt utseende för endast 

en vägg.  
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Figur 13: Vägg A med radiatorer och olika tjocklekar  

 

Ribbstolarna är också tänkt att tas bort och monteras tillbaka på nya väggen eller montera nya 

ribbstolar för vägg A. Plywood som byggs innan gips invändigt ger en bättre och starkare vägg. 

All material som har valts är tänkt utifrån byggnadens egenskaper och alla rums funktioner. 

För vägg C är det annorlunda material och konstruktion eftersom det finns duschrum och för att 

inte skapa fukt samt få ett snyggare utseende tycks detta vara en bra lösning. 

Risholt et al. (2013) har även visat sin studie att estetik, energi och ekonomi är några viktiga 

aspekter som påverkar byggnadens kvalité. Alltså enligt resultat kan man åstadkomma att dessa 

material för väggar medför mindre energiförluster, bättre köldbryggor, lägre energikostnad och 

snyggare byggnad invändigt. Figur 13 visar hur vägg A ser ut i nu läget och i figur 12 kan man 

se en bild från olika sidor av fasaden, norr, söder och väster. 
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5.1.2. Golv 

Då gamla radiatorer är tänkt att tas bort från vägg A behövs det något som ger värme. 

Golvvärmesystemet är bra lösning, de gamla radiatorerna värmer inte upp så bra medan 

golvvärme kan värma hela salen då det är en stor area. Kan vara speciellt bra för personer som 

befinner sig omklädnings och duschrummen. Däremot finns nackdelen att det kan skapas fukt i 

golvet på grund av detta val. Men för att hålla innetemperaturen varmt är golvvärme systemet 

den enda bra lösning till en sådan speciellt byggnad som gymnastiksalen. Att golvvärme valdes 

med 25 mm och inte tjockare beror på att det ökar höjden på golvet då behövs det att ändra 

innerdörrarna, annars kan det vara farligt om någon råkar ramla på grund av denna 

höjdförändring. Det finns även golvvärme med en tjocklek på 13 mm, men ju högre desto bättre 

effekt. På golvvärmen kommer det att vara 16 mm spånskiva och Taraflex Sportmatta Multi-Use 

5,0 mm i blåfärg. Taraflex Sportmatta Multi-Use har en bra stötsupptagning  

(Unisport 2014). 

 

5.1.3. Tak 

Taket har däremot bra isolering efter tidigare tilläggsisolering, men är väldigt otät. Därför valdes 

att taket invändigt förses med 0,2 mm åldersbeständig pe-folie för lufttätning och därefter med 

ett skikt träullscementskivor som minskar ljudnivån. ”Träullscementskivor består av träull (35 

%), kalkstensmjöl (17 %) med cement eller magnesium som bindemedel (48 %)” (Bokalders, 

2014). 

De goda egenskaperna med detta material är såsom (Byggtjänst, u.å.): 

- Ljudabsorption utan efterhandsmontage 

- Värmeisolering 

- Värmetröghet 

- Kondensupptagande 

- Fuktbeständighet 

- Brandsäkerhet 

- Tål aggressiva miljöer 

- Lågemitterande  



 

 

30 

 

5.1.4. Fönster & Dörrar 

Gamla 2-glas fönster ska bytas till 3-glas fönster för att minska energiförlusterna. I den befintliga 

byggnaden finns det totalt 32 stycken fönster för omklädnings och duschrummen. I det här fallet 

för att minska på energikostnader valdes det endast 8 stycken fönster att ersätta med. Två stycken 

fönster i varje omklädningsrum och inga i duschrum, tycker inte att det finns något behov av 

fönster i de rummen. De nya 3-glas fönstren har lägre U-värden och för att hindra insynen i 

rummen kan gardiner/ persienner används, detta är förslag men har inte valts att ha med i detta 

arbete. Det finns förnärvarande åtta stycken stora fönster i idrottshallen som har tagits bort i det 

här arbetets nya förslag. Anledningen är att det minskar otätheter, köldbryggor och 

energiförluster runt om fönstren och om elströmmen försvinner finns ändå en ytterdörr till öster 

av fasaden som kan användas både för att ta ut sig samt att släppa in ljus. De stora fönstren som 

finns idag påverkar energiförluster och köldbryggor som man kan se via IR-bilderna. De medför 

ändå inga direkta solinsläpp, salen får det mesta belysningen via de stora lamporna som behöver 

finnas även efter renovering av taket. Nedan visas en bild på vägg A med solljus insläppet. 

 

 

Figur 14: Fönster vid vägg A 
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Entré dörrarna kan behållas som är positivt för att behålla kostnaderna nere.  

Medan den dörr som finns i östra delen av fasaden och ska användas för funktionshindrande 

personer byts mot en dörr med lägre U-värde. Men det är svårt att säga hur lufttät det kan bli med 

den nya dörren eftersom den gamla dörren släppte in väldigt mycket luft från runt om den 

speciellt från nedre delen av dörren och hade en dålig U-värde. Dörren är samtidigt väldigt tung 

med tanke på om en person med rullstol ska behöva ta sig in via den. Det kanske kan vara bra att 

installera en dörröppnare vid sidan om dörren vilket är väldigt praktisk och bra lösning för de 

med funktionshinder om de inte har någon vän eller lärare som måste komma och öppna dörren 

för dem. Detta är också ett förslag. 

 

5.2. BV2 
Enligt bilderna 9 och 10 samt bilagorna för befintliga och nya från BV2 kan man se att 

ändringsförslaget till Sörbyskolans gymnastiksal är en bra energiåtgärd. U-värdena minskas 

vilket medför en bättre specifik energianvändning och uppnår BBRs krav. Medan för den 

befintliga specifik energianvändning är det högre och uppfyller inte dagens BBR-krav. Via de 

materialförslag som har valts uppnår byggnaden mindre energiförluster som medför lägre 

energikostnader. Det sparas 53 kWh/m
2
∙år totalt. 

 

5.3. Comsol Multyphisics 
Enligt tabellerna för köldbryggor i resultatet och bilagor uppnås det ett väldigt bra Psi värde. 

Detta är väldigt bra förbättring, och att det minskas så mycket är positiv åtgärd för 

köldbryggornas fall. Det är det bästa resultatet som har uppnåtts. 

 

5.4. Sektionsdata 
Det saknas vissa materialkostnader, så som golvvärme vilket blev ytterligare arbete för att ta reda 

på kostnaden och göra beräkning för golvvärme. Programmet är annars väldigt lätt och intressant 

att jobba med. Det underlättar arbetet så att man inte behöver söka upp varje materials kostnader 

och göra separata beräkningar för varje del. 

Via sektionsdata får man också en ungefärlig arbetskostnad per timme och även kostnader för 

rivning och uppsättning som sammanställer den totala investeringskostnaden enligt resultatet. 
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5.5. Payback-metoden 
Det som redovisades i resultat visar att det är ett lönsamt energiåtgärdsförslag för den totala 

investeringskostnaden. Det motsvarar 20 år för att få tillbaka de pengar som har spenderats inom 

projektet vilket betyder att man hinner tjäna på åtgärderna eftersom byggnaden är tänkt vara kvar 

i 50 år till. Det är rymligt med 20 år för ett sådant renoveringsprojekt och anses vara bra lösning 

för hela byggnaden. Men det som är mindre lönsamt är beräkningen för varje vägg som visar att 

för vägg C tar det längre tid att tjäna på åtgärderna. Men bättre åtgärd för resten av väggarna som 

tar 26 år.   

 

5.6. Vetenskapliga artiklar 
Hong et al. (2014) visar i sin studie bedömning av de ekonomiska och miljömässiga effekterna 

av användningen av NRE (new and renewable energy) för val av optimal NRE systemet i 

utbildningslokaler. De har utgått från två skolor för deras undersökningar. Det har även gjorts 

LCC studier för CO2 utsläpp via material eller energiförbrukning. En av de skolor som de har 

undersökt hade från början solcellssystem, men undersökningen visade att borrhålsvärmesystem 

är mer lönsamt åtgärd när det gäller ekonomi och miljöaspekter än vad solcellssystemet 

medförde. I en annan skola med solceller från början visade ett tvärtom resultat. Alltså i det här 

fallet är solcellssystem en bättre lösning gällande ekonomi och miljö än vad 

borrhålsvärmesystem gjorde. Resultatet av NRE studie visar att det är byggnaders egenskaper 

som påverkar vilken system som är relevant lösning. 

 

Gymnastiksalen har varken solceller och borrhålsvärmesystem, men det som är intressant med 

denna artikel är dess undersökning av CO2 utsläpp via material eller energiförbrukning i skolor. 

Det som är mest intressant är att både skolor har från början solcellsystem men resultatet av 

undersökningen är olika då för en skola är det mest lönsamt åtgärd att ha solcellsystemet kvar 

medan för den andra är borrhålsvärmesystem en bättre lösning kring ekonomi och miljöaspekter. 

Det är jätteviktigt att tänka på en förbättring av miljön. LCC är också en bra kostnadsberäknings 

metod vilket har gjorts i artikeln skriven av Hang et.al 2014.  

 

Sunikka-Blank and Galvin (2012) tar upp i sin artikel det som kallas Prebound och Rebound 

effekt. "Rebound" i lågenergihus får ofta högre energianvändning än förväntat, eftersom de 

boende höjer innetemperaturen eftersom uppvärmningskostnaden är låg. Prebound-effekt innebär 
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att man i högenergibyggnader oftast har låg inomhustemperatur för att minska energikostnaden. 

När byggnaden energieffektiviseras så höjer den boende innetemperaturen eftersom 

uppvärmningen kostar mindre så. Detta betyder att man beräkningsmässigt får hög 

energibesparing men i verkligheten inte kommer att uppnå dessa beräknade värden. I artikeln 

undersöktes påföljden av olikheterna i faktisk energiförbrukning mellan olika bostadsinnehavare 

i termiskt likartade bostäder. Syftet med arbetet är att tydliggöra de tekniska och ekonomiska 

möjligheterna för energisparpotentialen i energieffektivisering av äldre bostäder och förmågan 

för icke tekniska lösningar, såsom beteende, t ex vad folk väljer att ha för innetemperatur 

(Sunikka-Blank and Galvin, 2012).  

 

Sunnikka-Blank och Gavin (2012) kom i sin undersökning fram till att Prebound-effekten kan 

vara 30 – 40 %, dvs att den förväntade energibesparingen blev 30-40% lägre än förväntat.  

 

Pre-bound-effekten kan även förekomma i anknytning till gymnastiksalsbyggnaden. Dock är det 

mindre troligt att beloppet blir 30-40% eftersom de människor som vistas i lokalerna inte har 

möjlighet att ställa in temperaturer, ventilation osv själva. Det de kan styra är hur länge de kan 

duscha och vilken temperatur duschvattnet har. I övrigt är de andra faktorerna automatiserade 

eller satta.  

                                                                        

I bakgrund nämndes undersökningar som Alanne et al. (2013) har gjort för deras artikel. De 

redovisar att för varje designkoncept, beräknades levererade energiförbrukning, differenser i 

kostnaderna för investeringar, och återbetalningstiden. Levererad energi består av energi för 

uppvärmning, ventilation och belysning, och energi för varmvatten och för användning av olika 

elektriska apparater och tekniska system, även när det gäller inflytande och effektivitet hos 

apparater (Alanne et al., 2013). Vilket stämmer bra med de metoder och undersökningar som har 

gjorts för Sörbyskolans gymnastiksal. Denna artikel valdes för att det finns många likheter med 

Sörbyskolans energieffektivisering. De tar upp liknande metoder och undersökningar, som visar 

ett trovärdigt arbete. 
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6. Slutsatser & rekommendationer 
Via undersökningar, resultat och diskussion går det att dra en slutsats av hela detta arbete. Den 

nuvarande byggnaden har omfattande energiförluster, köldbryggor och luftotätheter. För att 

minska detta behövs det att utföras ändringsförslag som har redovisats under arbetets gång. De 

material och förändringar som har valts är den bästa lösningen för en sådan speciell byggnad 

som gymnastiksalen med en livslängd på 50 år till. Detta förslag är mer miljövänligt, bidrar 

mindre energianvändning och energikostnader. Det valdes att bygga invändiga väggar för att 

hindra risk för fuktskador och slippa dyra renoveringskostnader. Totalt sparas energi 50 

kWh/m^2.år med en paybackstid på 20 år. 

Det ger en finare utseende för de som befinner sig i gymnastiksalen och får dem att trivas. En 

snygg och fräsch byggnad medför att människor som befinner sig i byggnaden vill behålla den så 

få fin och rent som det går. Gymnastiksalen får en bättre luftomsättning och köldbryggorna 

uppnår ett väldigt bra Psi-värde. Byggnaden har för närvarande många fönster som egentligen 

inte behövs, det skapar bara otätheter och ökar på energiförluster. Visst släpper de in en del ljus 

men den största belysningen kommer från lysrör och lampor eftersom de är ogenomskinliga 

(frostade) fönster. På bottenvåningen finns buskar som täcker för fönstren vilket gör att det 

släpps in mindre ljus än vad det redan görs. Fönstren i idrottshallen släpper in väldigt litet ljus för 

det har ändå täckts med solskydd, då tycker man att det kan tas bort när det ändå inte går att få så 

mycket solljus och är inte heller bra för de som tillexempel spelar volleyboll, basket, m.m. och 

blir bländad av dagsljuset. Därför har fönstren i gymnastiksalen och i duschrummen tagits bort i 

förslaget. Tre-glas fönster har valts med lägre U-värde. Även dörren till östra byggnaden byts ut 

mot en bättre U-värde och kan även användas som nödutgångsdörr och vid behov av att släppa in 

ljus om strömmen går av. 

Rekommendationer till företaget Gavle Fastigheter AB är detta ändringsförslag med hänsyn till 

ovanstående slutsats och rapportens resultat. Enligt Payback-metoden kan företaget tjäna in 

investeringspengarna under 20 år om det väljs hela lösningen. Annars vid val av att ändra för 

endast en vägg såsom vägg C tar det längre tid och är mindre lönsamt. Syftet och målet med 

detta arbete har varit att minska på energikostnaderna vilket kan uppnås med detta förslag.   
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Bilaga A: Ritningar 
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Bilaga B: Otäthets mättningar och beräkningar 
Blower door metodens resultat för Sörby skolan:  

 
Building Air Leakage Test Results 

In Compliance with Swedish European Norm EN13829 - Sweden 

 

Building Details  
Building Address:  

 Sörbyskolan gymnastiksal 

 

Test technician:  SL 

Test company:  University 

of Gavle 
 

Elevation:                  50 m 

Height above ground:                 7 m 

Building Volume, V:                4 462 m³ 

Total envelope area, AT BAT 2 153 m² 

Floor Area:                                       774.8 m² 

Building exposure to wind:  Partially 

protected building 
Accuracy of measurements: 10% 

 

  

 

Testing Details 

Fan Model: Retrotec 

2000 

Fan SN: 2000250 Gauge Model: DM-2 Gauge SN: 206990 

 

(lägg till notering) 

Depressurize set  

Date: 2014-04-14    Time: 13:25   to   13:57 

Environmental Conditions:   

Barometric Pressure: 101.3 KPa from Stand. temp. and pressure.     

Wind speed:    2: Light breeze  

 

Temperature:   Initial:  indoors 18 °C    outdoors 11 °C.     

    Final:   indoors  18 °C     outdoors 11 °C. 

 

 

Test Data:   

5 baseline pressures taken for 10 sec each.   

10 induced pressures taken for 20 sec each. 

Baseline, 

initial [Pa] 
-

1.76 

-

2.13 

-

1.78 

-

1.66 

-

1.63 

       

Induced 

Pressure 

[Pa] 

-

14.7 

-

19.6 

-

25.0 

-

30.1 

-

34.5 

-

40.7 

      

Baseline, - - - 0.04 -        
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final[Pa] 0.98 1.76 2.40 3.85 

Door Fan 

Pressure, 

[Pa] 

61.9 93.3 132.

2 

167 213.

6 

262.

1 

      

Total flow, 

Vr [l/sec] 
142

7.7 

175

5.5 

208

8.5 

234

6.8 

265

2.0 

293

8.8 

      

Corrected 

flow, Venv 

[l/sec] 

138

9 

170

7 

203

1 

228

3 

257

9 

285

8 

      

Error [%] 0.4

% 

-

0.1

% 

-

0.1

% 

-

1.5

% 

1.2

% 

0.1

% 

      

Baseline pressure Averages:   initial  [Pa]    ∆P01 -1.79,  ∆P01- -1.79,   ∆P01+ 0.00       

                                              final  [Pa]     ∆P01 -1.79,   ∆P01- -2.25,  ∆P01+ 0.04 

 

Building Gauge Pressure 

  
 

Building Gauge Pressure vs. Flow 
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Depressurize Test Results: 

 Results   
Results 95% confidence 

Uncertai

nty 

Correlatio

n, r  [%] 
99.94 

95% confidence 

limits 
 

Air flow 

at 50 Pa, 

V50    [l/s] 
3405 3320 3495 +/-2.5% 

Intercept, 

Cenv  

[l/s.Pa
n
] 

257.5 233.0 284.0 
 

Air 

changes 

at 50 Pa, 

n50  [/h] 

2.750 2.465 3.031 +/-10.3% 

Intercept, 

CL  

[l/s.Pa
n
] 

260.17 236.0 287.0 
 

Permeabil

ity at 50 

Pa, q50   

[l/s.m
2
] 

 

1.582 1.419 1.745 +/-10.3% 

Slope, n 0.6574 0.6267 0.6882 
 

Specific 

Leakage 

at 50 Pa, 

w50    

[m
3
/h.m

2
] 

4.396 3.942 4.849 +/-10.3% 

Combined Test Data
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 Results 95% Confidence Interval Uncertainty 

Air flow at 50 Pa, V50   [l/s] 3405 3320 3495 +/-2.5% 

Air changes at 50 Pa, n50   [/h] 2.750 2.465 3.031 +/-10.3% 

Permeability at 50  Pa, q50   

[l/s.m
2
] 

1.582 1.419 1.745 +/-10.0% 

Specific leakage at 50  Pa, w50  

[m
3
/h.m

2
] 

4.396 3.942 4.849 +/-2.5% 

Test Notes:  

 

Vi kom bara upp I -40 pa, antagligen pga obalans mellan fläktarna, antagligen pga 

trappan.  

 

En ring var i fläktarna (A). 

 

 

Calibration Certificate 

 Retrotec 2000  2000250.   

Range N K K1 K2 K3 K4 

Open(22) 0.5214 519.618 -0.07 0.8 -0.115 1 

A 0.503 264.996 -0.075 1 0 1 

B 0.5 174.8824 0 0.3 0 1 

C8 0.5 78.5 -0.02 0.5 0.016 1 

C6 0.505 61.3 0.054 0.5 0.004 1 

C4 0.5077 42 0.009 0.5 0.0009 1 

C2 0.52 22 0.11 0.5 -0.001 1 

C1 0.541 11.9239 0.13 0.4 -0.0014 1 

L4 0.48 4.0995 0.003 1 0.0004 1 

L2 0.502 2.0678 0 0.5 0.0001 1 

L1 0.4925 1.1614 0.1 0.5 0.0001 1 

 



 

45 

 

Otäthets beräkningar på grund av termik effekt: 

 
Otäthets beräkningar på grund av vind effekt: 

 

 

Ge byggnadens höjd H [m]: 6 m Otathet-termik
Ge byggnadens omkrets P [m]: 97,9 m Tillbyggnaden uppmätta otäthetskoefficient

Från Blowerdoor fås att L =C/Aoms= 238/2223= 0,10706 l/(m2*s*Pa^b)

Ge byggnadens takarea Atak [m2]: 780 m2 luftotäthetsfaktorn är 

Ge byggnadens golvarea Agolv [m2]: 780 m2

Ge Blowerdoors exponent "beta" b: 0,67 - Hela byggnaden baserat på tillbyggnadens otäthet

Ge Blowerdoors otäthetsfaktor 50Pa: 1,6 l/s*m2 Omräkning av Q=C*dp^b för hela hallen ger att C=

C = 229,90607 l/(s*Pa^b)

Ge otäthetsfaktor vägg: 0,107063 m3/(m2*h*Pa^b)

Ge otäthetsfaktor tak: 0,107063 m3/(m2*h*Pa^b) Omräkning där golvet är tätt

Ge otäthetsfaktor golv: 0 m3/(m2*h*Pa^b) 0,1681337

Ge byggnadens volym [m3]: 4462 m3 Flödet = 39,1311675 m3/h

Temp inne [C] 21 C n= 0,00876987 oms/h

Temp ute [C] 0 C

Otäthet-vind
Ge byggnadens höjd H [m]: 6 m

Ge byggnadenslängdmått [m]: 32,03 m

Ge byggnadens gavelmått [m]: 19,5 m

Ge byggnadens takarea Atak [m2]: 780 m2

Ge byggnadens golvarea Agolv [m2]: 780 m2 Tillbyggnaden uppmätta otäthetskoefficient

Ge Blowerdoors exponent "beta" b: 0,55 - Från Blowerdoor fås att L =C/Aoms= 238/2223= 0,10706 l/(m2*s*Pa^b)

Ge Blowerdoors otäthetsfaktor 50Pa: 1,6 l/s*m2 luftotäthetsfaktorn är 

Ge otäthetsfaktor vägg: 0,134152021 m3/(m2*h*Pa^b) Omräkning där golvet är tätt

Ge otäthetsfaktor tak: 0,134152021 m3/(m2*h*Pa^b) 0,134152

Ge otäthetsfaktor golv: 0 m3/(m2*h*Pa^b)

Ge byggnadens volym [m3]: 4462 m3

Ge vindhastightet [m/s]: 4 m/s

Flödet = 108,680784 m3/h

Formfaktor lovart 0,7 - n= 0,024 Luftomsättning/h

Formfaktor lä -0,5 -

Formfaktor gavel -0,9 -

Formfaktor tak -0,7 -

Hela byggnaden baserat på tillbyggnadens otäthet

Omräkning av Q=C*dp^b för hela hallen ger att C=

C = 187,5928 l/(s*Pa^b)

-0.5

-0.5

+0.7

-1.2

-0.6

-1.0

-0.6

Vindriktning
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Bilaga C: IR-bilder 
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Bilaga D: Material och U-värde för olika delar 
Areor och Volymer för gymnastiksalen: 
 

 
A1 541.3 (m^2) 

       

 

längd 16.9 (m) 

       

 

bredd 32.03 (m) 

       

           

 
A2 233.5 (m^2) 

       

 

längd 7.89 (m) 

       

 

bredd 32.03 (m) 

       Fläktrum som tas bort från två 

sidorna längd 3 (m) 

       

 

bredd 3.2 (m) 

       

 

St 2 

        
 

          

 
A3 173.0 (m^2) 

       

 

bredd 32.03 (m) 

       

 

höjd1 5.4 (m) 

       

           

 
A4 144.2 (m^2) 

       

 

BTG 

tjocklek 0.18 (m) 

       

 

längd 7.89 (m) 

       

 

höjd1 5.4 (m) 

       

 

höjd2 6 (m) 

       

 

längd 16.9 (m) 

       

           

 
A5 206.6 (m^2) 

       

 

Höjd 3 6.45 (m) 

       

 

bredd 32.03 (m) 

       

           

 
A6 144.2 (m^2) 

       

           Plan1 Atemp 774.8 (m^2) 
       

 

Tak 780.6 (m^2) 

       Plan1+Plan2 Atemp tot 1549.6 (m^2) 

       

           Volym bara för lokalen   3248 (m^3) 
       

 
A1 541.3 (m^2) 

       

 

Höjd2 6 (m) 

       

           Aomslutande bara för lokalen   1698.6 (m^2) 
       



 

50 

 

 

längd 16.9 (m) 

       

 

höjd3 6 (m) 

       

 

A5 206.6 (m^2) 

       

 

A1 541.3 (m^2) 

       

 

allt gng  2 

        

           Volym för hela byggnaden   4462 (m^3) 
       

 
A1 541.3 (m^2) 

       

 

A2 233.5 (m^2) 

       

 

Höjd4 

(s2t) 5.2 (m) 

       

 

höjd1 6 (m) 

       

 

    

        

           Aomslutande för hela 

byggnaden 

          

Agolv+A3+A4+A6+A5+Atak   2223.4 (m^2) 
       

 

Agolv 774.8 (m^2) 

       

 

A3 173 (m^2) 

       

 

A4 144.2 (m^2) 

       

 

A5 206.6 (m^2) 

       

 

A6 144.2 (m^2) 

       

 

Atak 780.6 (m^2) 

           

       Övriga areor och U-värde: 
 

     Stora Fönstren 8st 
    Höjd (m) 0.87 

   Bredd/ Längd (m) 1.85 
   Area (m^2) 1.61 
   Antal 8 
   Total Area (m^2) 12.88 
   Info: 2-glas, kopplade träreglar, tätningslist, solinstrålning ca: 5,9% = 0, U= 2,0 

     Omklädningsrums och duschrum 
fönster 

    Höjd (m) 0.73 
   Bredd (m) 1.11 
   Area (m^2) 0.81 
   Antal 32 
   Total Area  (m^2) 25.93 
   U 2.9 
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Alla fönster i 2glas förutom en i 4glas - aluminium pilkongton- bryntes glas AB 

4mm glas, 12 mm luftspalt, 4mm glas 
    

     2-glas fönster i lärarrum  karm till karm 
  bredd (m) 0.99 

   längd (m) 0.94 
   Antal 1 
   Area tot (m^2) 0.92 
   

 
Glas mått 

   bredd (m) 0.775 
   längd (m) 0.74 
   Area tot (m^2) 0.57 
   

     Portarna 
    Höjd (m) 2.1 

   Bredd/ längd (m) 2.09 
   Area (m^2) 4.39 
   U 2 
   Antal 2 
   Total Area (m^2) 8.78 
   

     

     Dörr ( karm till karm) 
    Höjd (m) 1.30 

   Bredd/ längd (m) 2.18 
   Area (m^2) 2.83 
   U 2 
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Befintliga byggnaden: 

 

Sörbyskolans gympasal Lambdavärdesmetoden

Vägg med 8 st fönster

Vägg A Antal Material Tjocklek (m) λ (W/mK)
% av trä/iso 

= %*λ
R(m^2.k/W)

A1 (Från botten) Höjd: 137cm 1 Puts 0.01 1 0.01

2 tegel 0.12 0.6 0.2

3 tegel 0.12 0.6 0.2

4 Träreglar + MU 45*145c600 0.145 0,14/0,036 0.044 3.3

5 Träreglar + MU 45*45c600 0.045 0,14/0,036 0.044 1.0

6 Rse+ Rsi 0.17

Rtot 4.9

Utot 0.2 (W/m^2.k)

A2 Höjd: 119 cm 1 asbestskiva 0.006 0.6 0.01

2 ångspärr

3 tegel 0.12 0.6 0.20

4 Träreglar + MU 45*145c600 0.145 0,14/0,036 0.044 3.30

5 Träreglar + MU 45*45c600 0.045 0,14/0,036 0.044 1.02

6 Rse+ Rsi 0.17

Rtot 4.7

Utot 0.2 (W/m^2.k)

A3 Höjd: 21 cm 1 armerad betong 0.5 1.7 0.29

3 Rse+ Rsi 0.17

Rtot 0.5

Utot 2.2 (W/m^2.k)

A4 Höjd: 270 cm 1 spånskiva 0.014 0.14 0.1

2 min.ull 0.12 0.036 3.3

3 isolering+ tilläggsisol 0.19 0.044 4.32

4 ventil luftsp + steniskiva 0.20

5 Rsi+ Rse 0.17

Rtot 8.1

Utot 0.1 (W/m^2.k)

A5 Höjd: 103 cm 1 Betong 0.3 1.7 0.18

2 min.ull 0.1 0.036 2.8

3 Rsi+ Rse 0.17

Rtot 3.1

Utot 0.3 (W/m^2.k)

Areor (cm^2)

A1

A2 43.8

A3 38.1

A4 6.7

A5 86.4

Total Area för vägg A 33.0

208.0

Totala U-värden för vägg A 0.3 (W/m^2.k)
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Vägg B & D Antal Material Tjocklek (m) λ (W/mK) % av trä/iso = %*λ R(m^2.k/W)

1 tegel invändigt 0.12 0.7 0.17

2 mineralull 0.1 0.037 2.70

3 asfapapp

4 tegel utvändigt 0.12 0.7 0.17

5 betong 0.25 1.7 0.15

6 Rsi+ Rse 0.17

Rtot 3.4

Utot 0.3 (W/m^2.k)

Totala U-värde gammal vägg B & D 0.3 (W/m^2.k)

Vägg C
Antal Material Tjocklek (m) λ (W/mK)

% av trä/iso 

= %*λ
R(m^2.k/W)

1 Lätt Betong 0.2 0.12 1.67

3 1/2 Stensfasad 0.24 0.7 0.34

4 Tegel bruk invändigt 0.015 0.7 0.02

5 Rse+Rse 0.17

Rtot 2.2

Utot 0.5

Totala U-värde gammal vägg C 0.5 (W/m^2.k)
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Antal Vägg A Material Tjocklek (m) λ (W/mK) Rm^2k/W

Golvkonstruktion 1 Plywood 0.015 0.14 0.11

2 Trä 0.032 0.14 0.23

3 Massivträ 0.035 0.14 0.25

4 Träreglar

5 Plastfolie

6 Rsi+ Rse 0.17

Rtot 2.4

Utot 0.4

Golv konstruktion för omkl.rum 1 lätt betong 0.2 0.12 1.7

2 Betong 1.7

3 Rse+ Rsi 0.17

Rtot 1.8

Utot 0.5

Plattans invändiga area, A: 541.31 m B'=2*A/P

Perimeter mot uteklimat, P: 65.83 m 16.45 B'>dt

Markens värmekonduktivitet, λ: 2.0 W/mK dt=w+ λ*(Rf+0,17)

Total väggtjocklek, w: 0.27 m 5.45

Värmemotstånd Rf: 2.42 (m^2K/W)

U=λ/(0,45*B'+dt)

0.16

Plattans invändiga area, A: 252.72 m B'=2*A/P

Perimeter mot uteklimat, P: 47.81 m 10.57 B'>dt

Markens värmekonduktivitet, λ: 2.0 W/mK dt=w+ λ*(Rf+0,17)

Total väggtjocklek, w: 0.270 m 4.28

Värmemotstånd Rf: 1.8 (m^2K/W)

U=λ/(0,45*B'+dt)

Utot för golv 0.2 (W/m^2.k) 0.22

Takkonstruktion Antal Material Tjocklek (m) λ (W/mK) R(m^2.k/W)

1 lättbetong 0.125 0.12 1.0

2 Fuktspärr

3 minerull 0.05 0.037 1.4

4 Cellulosafiber 0.35 0.042 8.3

5 ventilerad takkonstruktion 0.25

6 Rse+Rsi 0.17

Rtot 11.1

Utot 0.09 (W/m^2.k)

Gammal U-värde Tak 0.1 (W/m^2.k)



 

55 

 

Ändringsforslag för gymnastiksalen: 

 

Vägg A Antal Material Tjocklek (m) λ (W/mK)
% av trä/iso 

= %*λ
R(m^2.k/W)

A1 (Från botten) Höjd: 137cm 1 Puts 0.01 1 0.01

2 tegel 0.12 0.6 0.2

3 tegel 0.12 0.6 0.2

4 Träreglar + MU 45*145c600 0.145 0,14/0,036 0.044 3.3

5 Träreglar + MU 45*45c600 0.045 0,14/0,036 0.044 1.0

6

Extra Min.ull för att fylla 

mellanrum 0.06 0.036 1.7

7 Rse+ Rsi 0.17

Nya material Rny 2.5

Rtot 9.1

Utot 0.1 (W/m^2.k)

A2 Höjd: 119 cm 1 asbestskiva 0.006 0.6 0.01

2 ångspärr

3 tegel 0.12 0.6 0.20

4 Träreglar + MU 45*145c600 0.145 0,14/0,036 0.044 3.30

5 Träreglar + MU 45*45c600 0.045 0,14/0,036 0.044 1.02

6

Extra Min.ull för att fylla 

mellanrum 0.18 0.036 5.11

7 Rse+ Rsi 0.17

Nya material Rny 2.5

Rtot 12.3

Utot 0.1 (W/m^2.k)

A3 Höjd: 21 cm 1 armerad betong 0.5 1.7 0.29

2

Extra Min.ull för att fylla 

mellanrum 0.00 0.036 0.00

3 Rse+ Rsi 0.17

Nya material Rny 2.5

Rtot 3.0

Utot 0.3 (W/m^2.k)

A4 Höjd: 270 cm 1 spånskiva 0.014 0.14 0.1

2 isolering+ tilläggsisol 0.19 0.044 4.32

3 ventil luftsp + steniskiva 0.20

4

Extra Min.ull för att fylla 

mellanrum 0.30 0.036 8.22

5 Rsi+ Rse 0.17

Nya material Rny 2.5

Rtot 15.5

Utot 0.1 (W/m^2.k)

A5 Höjd: 103 cm 1 Betong 0.3 1.7 0.18

2 mineral ul 0.1 0.036

3

Extra Min.ull för att fylla 

mellanrum 0.10 0.036 2.78

4 Rsi+ Rse 0.17

Nya material Rny 2.5

Rtot 5.6

Utot 0.2 (W/m^2.k)

Nya material 1 min.ull + träreglar 0.095 0,14/0,036 0.044 2.17

2 plastfolie 0.02

3 plywood 0.015 0.14 0.11

4 gips invändigt 0.013 0.06 0.22

Rtot 2.5

Areor (cm^2)

A1 43.8

A2 38.1

A3 6.7

A4 86.4

A5 33.0

Total Area för vägg A 208.0

Totalt  U-värde gammal 0.3 (W/m^2.k)

Total U-värde nya 0.1 (W/m^2.k)
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Vägg B & D Antal Material Tjocklek (m) λ (W/mK) % av trä/iso = %*λ R(m^2.k/W)

1 tegel invändigt 0.12 0.7 0.17

2 mineralull 0.1 0.037 2.70

3 asfapapp

4 tegel utvändigt 0.12 0.7 0.17

5 betong 0.25 1.7 0.15

6 Rsi+ Rse 0.17

Rtot-ny 2.5

Rtot 5.9

Utot 0.2 (W/m^2.k)

Nya material 1

2 min.ull + träreglar 0.095 0,14/0,036 0.044 2.2

3 plastfolie 0.02

4 plywood 0.015 0.14 0.11

gips invändigt 0.013 0.06 0.22

0.143

Rtot-ny 2.5

Totala U-värde gammal vägg B & D 0.3 (W/m^2.k)

Totala U-värden för vägg B & D 0.2 (W/m^2.k)

Vägg C Antal Material Tjocklek (m) λ (W/mK) % av trä/iso = %*λ R(m^2.k/W)

1 Lätt Betong 0.2 0.12 1.67

3 1/2 Stensfasad 0.24 0.7 0.34

4 Tegel bruk invändigt 0.015 0.7 0.02

5 Rse+Rse 0.17

Rtot-ny 2.4

Rtot 4.6

Utot 0.2 (W/m^2.k)

Nya Material 1 min.ull+stålreglar 0.095 0,14/0,036 0.044 2.2

2 mineritskiva 0.02 0.25 0.1

3 Våtrumsskiva Glasroc Hydro 0.0125 0.21 0.06

4 fuktspärr

5 kakel 0.008 0.06 0.1

Rtot-ny 2.4

Totala U-värde gammal vägg C 0.5 (W/m^2.k)

Totala U-värden för vägg C 0.2 (W/m^2.k)



 

57 

 

 

 

Golvkonstruktion Antal Material Tjocklek (m) λ (W/mK) R(m^2.k/W)

Gympasalen 1 Plywood 0.015 0.14 0.11

2 Trä 0.032 0.14 0.23

3 Massivträ 0.035 0.14 0.25

4 Träreglar

5 Plastfolie

6 Rsi+ Rse 0.17

Rtot 2.42

Utot 0.4 (W/m^2.k)

Omkl.rum 1 lätt betong 0.2 0.12 1.7

2 Betong 1.7

3 Rse+ Rsi 0.17

Rtot 1.8

Utot 0.5 (W/m^2.k)

Plattans invändiga area, A: 541.31 m

Perimeter mot uteklimat, P: 65.83 m B'=2*A/P

Markens värmekonduktivitet, λ: 2.0 W/mK 16.45 B'>dt

Total väggtjocklek, w: 0.27 m dt=w+ λ*(Rf+0,17)

Värmemotstånd Rf: 2.42 (m^2K/W) 5.45

U=λ/(0,45*B'+dt)

0.16

Plattans invändiga area, A: 252.72 m

Perimeter mot uteklimat, P: 47.81 m B'=2*A/P

Markens värmekonduktivitet, λ: 2.0 W/mK 10.57 B'>dt

Total väggtjocklek, w: 0.270 m dt=w+ λ*(Rf+0,17)

Värmemotstånd Rf: 1.8 (m^2K/W) 4.28

Utot för golv 0.2 (W/m^2.k)

U=λ/(0,45*B'+dt)

0.22 (W/m^2.k)

Takkonstruktion Antal Material Tjocklek (m) λ (W/mK) R(m^2.k/W)

1 lättbetong 0.125 0.12 1.0

2 Fuktspärr

3 minerull 0.05 0.037 1.4

4 Cellulosafiber 0.35 0.042 8.3

5 ventilerad takkonstruktion 0.25

6 Rse+Rsi 0.17

Rtot-ny 1.9

Rtot 13.0

Utot 0.1 (W/m^2.k)

Ny Material 1 Träullitskivor 0.15 0.08 1.9

2 Plastfolie 0.02

Rtot-ny 1.9

Gammal U värde tak 0.1 (W/m^2.k)

Totalt U-värde Tak 0.1 (W/m^2.k)



 

58 

 

Bilaga E: BV2 resultat 

BV2 resultat för Gammal byggnaden: 
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BV
2
 resultat för renoverade byggnaden: 
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Bilaga F: Comsol Multiphysics 
Examplar på inställningar för gränssikt och subdomän och “mesh” 

beräkning: 
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Examplar på resultat: 
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Bilaga G: Kostnadsbräkning med hjälp av Sektionsdata  
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Bilaga H: Energideklaration 
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Bilaga I: OVK
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