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Sammanfattning 
Det svenska byggnadsbeståndet är i stort behov av att energieffektiviseras. Framförallt 

byggnader som är gjorda under det så kallade miljonprogrammet som innebar att en 

miljon bostäder skulle byggas under 1960-talet och början på 1970-talet. Gimmel 

Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger 24 stycken lamellhus på Granbergshöjden i 

Bollnäs. Dessa byggnader är uppförda under denna period och är dåligt värmeisolerade 

samt har fuktläckage från takkonstruktionen. Gimmel Fastigheter planerar utifrån detta 

att byta takkonstruktion från de horisontella taken till ett sadeltak och samtidigt 

tilläggsisolera vindsbjälklaget. År 2020 ska den svenska energiproduktionen bestå av 

50% förnybara energikällor vilket gör att Gimmel vill installera antingen solfångare för 

tappvarmvattenuppvärmning eller solceller för produktion av elektricitet till byggnadens 

fastighetsel om detta är lönsamt. 

 

Med hjälp av investeringskalkyler som visar återbetalningstider och 

lönsamhetsberäkningar, energiberäkningar och energisimuleringar som visar mängden 

energi som sparas samt dimensionering av lämpligt solenergisystem ska detta arbete 

hjälpa Gimmel i beslutet om att utföra ändringen för deras byggnader. 

Investeringskalkylerna består av livscykelkostnadsberäkningar, 

återbetalningsberäkningar och annuitetsberäkningar. Energisimuleringarna utförs med 

energisimuleringsprogrammet BV
2
 där beräknade och vid platsbesök inventerade 

värden används. Dimensioneringen av solenergisystem har utförts med ett kalkylblad 

erhållet från företaget Sol & Energiteknik AB. 

 

Resultatet från arbetet visar att vid byte från horisontella tak till sadeltak är det mest 

lönsamt att tilläggsisolera vindsbjälklaget med 300 mm lösull. Återbetalningstiden för 

denna tilläggsisolering skulle vara 10,2 år och energiförlusterna från takkonstruktionen 

skulle bli 6 163 kWh/år mindre. Vid installation av solenergi bör taket minst ha en 30° 

lutning för att utvinna tillräckligt med energi. Undersökningarna visar att solfångare är 

lämpligast att investera i och då 18 m
2
 som är anslutna till en 1000-1200 liter stor 

ackumulatortank. Solfångarsystemen skulle stå för ungefär 20 % av det årliga behovet 

av energitillförsel för varmvattenberedning och minska den köpta fjärrvärmen med 

mellan 7600 och 8600 kWh/år. 

 

Undersökningen visar att det är lönsamt att tilläggsisolera vindsbjälklaget för att minska 

energianvändningen i byggnaden. Det visas också att solenergi för dessa byggnader är 

svårt att få lönsamt. Dels för att investeringskostnaden är stor men också för att 

soltimmarna är få och den avvikelse från rakt söderläge som byggnaderna har.  



 

 

 

Abstract 
The Swedish building stock is in great need of energy efficiency. Especially 

constructions from the so-called million homes program which means that a million 

homes were built in the 1960s and the early 1970s. Gimmel Fastigheter is a real estate 

company that owns 24 properties located at Granbergshöjden in Bollnäs Sweden, which 

are built during this period. The properties are poorly insulated and also have leakage 

from the roof. Gimmel Fastigheter are planning based on this, to change from horizontal 

roofs to a pitched roof and at the same time add additional insulation at the attic floor. 

In 2020, 50% of the produced energy should be come from renewable energy sources. 

Knowing that, Gimmel has decided to install either solar collectors for domestic hot 

water heating or photovoltaic cells for production of residential electricity if it’s 

profitable. 

 

With the help of calculations that shows the investments pay-off time and profitability, 

calculations and simulations of decreased energy usage and sizing of suitable solar 

power system, this work will help Gimmel in their decision of making the changes or 

not. Investment calculations are made with life-cycle cost calculations, the pay-off 

method and equivalent annual cost method. Energy simulations are made by using BV
2
 

which is a simulation software calculating the properties energy usage from calculated 

data and at the site gathered data. The sizing of solar collectors has been made by a 

spreadsheet received from the company Sol & Energiteknik AB. 

 

The results of the work show that if the horizontal roofs were replaced by pitched roofs 

the most profitable additional insulation to use is 300 mm loose fill thermal insulation. 

The pay-back time of the additional insulation would be 10,2 years and the energy 

losses through the roof would be decreased with 6163 kWh/year. When installing solar 

energy the roof should at least have a 30° slope to make the system produce enough 

energy. The surveys show that solar collectors are the most profitable to invest in and 

that 18 m
2
 collectors that are connected to a 1000 to 1200 litre storage tank would be 

used. The solar collectors would account for approximately 20 % of the annual needed 

energy related to domestic hot water heating and reduce the purchased energy by 7600 

to 8600 kWh/year. 

 

The survey shows that it’s profitable to add additional insulation to the attic floor to 

reduce the energy usage in the building. It’s also shown that solar energy for these 

particular properties is difficult to make profitable. Partly because the investment cost is 

high but also because the hours of sunshine are few and the deviation from straight 

south-facing are too crucial. 



 

 

  



 

 

Förord 
Detta examensarbete är det avslutande projektet i min utbildning till Byggnadsingenjör 

vid Högskolan i Gävle. Programmet Byggnadsingenjör med inriktning arkitektur och 

miljö är 180 högskolepoäng varav detta examensarbete står för 15 högskolepoäng. 

Fallstudien som utförts är gjord i sammarbete med Gimmel Fastigheter för ett av deras 

lamellhus på Granbergshöjden i Bollnäs. Där vill jag rikta ett stort tack till Marina 

Stagård med personal dels för möjligheten att utföra mitt examensarbete på en verklig 

byggnad men också för deras hjälpsamhet då jag varit på plats samt den hjälp jag fått 

via mailkontakt. Ett stort tack riktas även till Jan Akander på Högskolan i Gävle. Som 

handledare för detta projekt har Jan tagit sig tid och bidragit med relevant information 

och delat med sig av sin kunskap i ämnet. 

 

Att utföra detta projekt har givit mig djupare kunskaper om arbetet med 

energieffektiviseringar och solenergi, vilket är relevant för mitt kommande arbete som 

byggnadsingenjör. Under arbetets gång har jag skapat mitt eget sätt att tänka i ämnet 

och framförallt insett att detta är något jag vill jobba med i framtiden. Dessa tio 

avslutande veckor i min utbildning har varit lärorika och är starten på arbetslivet. 

 

Gävle, 24 maj, 2015. 

 

 

 

 

 

Emil Olsson 



 

 

Begreppsdefinitioner 
Atemp = Den invändiga golvarean som är avsedd att värmas till mer 

än 10°C. 

 

Diffusion= Fukt går från ett fuktigare medium till ett medium med lägre 

fuktighet. 

 

kWh= Kilowattimme, ett mått på den energi som används. Prefixet 

kilo är 10
3
. 

 

Percentil= Ett avvikande resultat från standardvärdena. 

 

TWh=  Terawattimme, samma som kWh. Prefixet tera är 10
12

. 

 

U-värde= Beskriver ett materialskikts värmeisoleringsförmåga. 

Tidigare hade värdet beteckningen K-värde. Enheten är 

W/m
2
*K. 

 

Ångspärr= Ångspärren hindrar fukt från att vandra från ett fuktigare 

utrymme till ett torrare. Ångspärren är ofta en plastfolie som 

placeras i konstruktionen. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I Europa byggdes det under 1960 och i början av 1970-talet många byggnader. I Sverige 

kallades detta miljonprogrammet och det gick ut på att en miljon bostäder skulle byggas 

för att tillgodose det stora bostadsbehovet som fanns i landet. Behovet av att bygga 

många bostäder på kort tid gjorde att den tekniska kvalitén på byggnaderna ofta var låg 

och den utvändiga miljön var dålig. I dessa byggnader är värmeisoleringen ofta 

undermålig enligt dagens krav och konstruktionslösningarna lika så. Dessa 

problemfyllda byggnader har gjort att priserna för att bo där sjunkit och personer som 

bor i dessa områden har ofta ekonomiska eller sociala problem. I länder som 

Storbritannien, Holland och Frankrike har flera av dessa områden demolerats på grund 

av sina problem. För att höja standarden i dessa områden måste investeringar i 

energieffektiviserande syfte göras (Hall & Vidén, 2006).  

 

I Sverige står hushållen för ungefär 22 % av den totala energianvändningen och 

regeringen har som mål att till år 2020 minska klimatpåverkande utsläppen med 40 %. 

Regeringen har också som mål att detta år ska energiproduktionen bestå av 50 % 

förnybara energikällor. I takt med människors miljömedvetenhet har användningen 

minskat, men behöver fortsatt blir mindre. Detta görs genom fortsatta 

energieffektiviseringar och anslutning till fjärrvärmenätet i större utsträckning, inte bara 

för flerbostadshus utan också för villor och småhus (Naturvårdsverket, 2014b). Enligt 

Energimyndighetens energistatistik för flerbostadshus 2013 användes 26,4 TWh för 

uppvärmning av byggnader och varmvatten där fjärrvärme står för 92 % av 

uppvärmningen i flerbostadshusen. Att installera solenergi kan vara ett sätt att minska 

den köpta energin och minska byggnadens klimatpåverkan. Detta eftersom solenergi är 

världens renaste energikälla då den både är ren och gratis. Väl fungerande tekniker för 

att värma vatten, luft och utrymmen finns, men också tekniker för att framställa el 

(Devanarayanan & Kalidasa Murugavel, 2014). 

 

1.2 Problembakgrund 
Detta examensarbete utförs åt Gimmel Fastigheter i Bollnäs som vill utforma nya tak till 

byggnaderna på Granbergshöjden. Flerfamiljshusen har för närvarande horisontella tak 

som är dåligt värmeisolerade och flertalet av byggnaderna har genom takkonstruktionen 

drabbats av fuktläckage. Därför vill nu Gimmel Fastigheter ha hjälp med att utforma ett 

sadeltak som förbättrar takets funktion vad gäller energianvändning och klimatskydd. 

Vid utförandet ska takets lutning bestämmas för att vara lämpligt vid användning av 

solceller eller solfångare samt vara ekonomiskt fördelaktigt. Vid utförandet av arbetet 

kommer beräkningar för byggnadens U-värden och specifika energianvändning att 

göras. Livscykelkostnadsberäkningar och investeringskalkyler kommer också att göras, 

det för att se vilken isoleringstjocklek som är optimal att tilläggsisolera med. Även en 

enklare dimensionering av solenergisystem kommer att utföras. Utifrån litteraturstudier 

och investeringskalkyler kommer också en bedömning för om solceller eller solfångare 

är fördelaktigt att investera i göras. 
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Utifrån problemen med den otillräckliga värmeisoleringsmängden och fuktläckaget har 

följande frågeställning utformats. 

 Hur kan ett energieffektivt och ekonomiskt fördelaktigt sadeltak utformas med 

lämplig lutning för användning av solfångare/solceller? 

 Är de ekonomiskt att investera i solenergi för byggnaderna på Granbergshöjden 

och finns det några bidrag att få i samband med detta?  

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är att studera lönsamheten i att byta takkonstruktion hos en 

byggnad och samtidigt energieffektivisera byggnaden genom att tilläggsisolera 

vindsbjälklaget samt investera i solenergi. 

 

1.4 Mål 
Målsättningen med att utföra detta arbete är att komma fram till handlingar som 

Gimmel Fastigheter kan använda som underlag för deras arbete med byten av tak på 

byggnaderna på Granbergshöjden 1-24 i Bollnäs. Vid arbetets slut förväntas följande 

handlingar vara utförda. 

 Investeringskalkyler som visar optimala tilläggsisoleringstjockleken och 

solenergisystemens lönsamhet och återbetalningstider. 

 Resultat från energiberäkningar och energisimuleringar som beskriver 

byggnadens nya specifika värmebehov. 

 Bedömning av lämpligt solenergisystem samt en enklare dimensionering med 

beräknat energiutbyte. 

 

1.5 Avgränsning 
Då projektet görs åt ett företag i Bollnäs avgränsar det användbarheten av resultaten till 

liknande hus i närheten av Bollnäs. Eftersom beräkningar och simuleringar är baserade 

på kostnader från lokala aktörer ses det ej jämförbart med arbeten på andra ställen i 

Sverige. Klimatdata som är använd i energisimuleringarna är baserade på 

normalårsklimat för Gävleborgs län. Projektet kommer också avgränsas på så sätt att 

endast en av de 24 byggnaderna undersöks. Den byggnaden som undersöks är en av de 

byggnaderna som är lämplig för användning av solenergisystem samt innehar 12 

lägenheter. Alla delar i rapporten kommer alltså inte vara användbar för de lägenheter 

som innehar fler eller färre än 12 lägenheter samt en placering som inte gör det lämpligt 

att installera solenergisystem.  
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2 Beskrivning av studieobjektet 
 

2.1 Gimmels vision för området 
Gimmel Fastigheter har i Bollnäs bostäder i områdena Ren, Granberg och Bollnäs 

innerstad. På Granbergshöjden finns 292 lägenheter och vakansgraden är 10 %. 

Gimmels vision är att med invändiga renoveringar av de vakanta lägenheterna och byte 

av takkonstruktion för byggnaderna göra området attraktivare för att få fler hyresgäster. 

Under 2015 kommer merparten av de vakanta lägenheterna genomgå någon typ av 

renovering för att sedan hyras ut. Gimmel har ägt lägenheterna på Granbergshöjden 

sedan 2014 och vid köpet av byggnaderna var skicket på dessa varierande och märkbart 

dåligt på vissa ställen. Marina Stagård (personlig kommunikation, 28 april, 2015) säger 

att renoveringar och förbättringar på byggnaderna görs med visionen att få ett gott 

anseende och frånkomma det nuvarande lite sämre anseendet för området. 

 

2.2 Byggnadsbeskrivning 
Lamellhusen som ligger på Granbergshöjden 1-24 i Bollnäs är flerfamiljshus som 

inrymmer allt från 10 till 22 lägenheter. Lägenheternas storlekar är uppdelade mellan 

1:or, 2:or, 3:or samt ett fåtal 4:or. Byggnaderna består av två plan där övre planet nås 

genom tre trapphus. I området finns separata tvättstugor och kvarterslokaler vilket gör 

att byggnaderna endast används som bostäder. Bild 1 är en översiktsplan som visar 

områdets utformning där det rödmarkerade huset symboliserar den byggnad som 

fallstudien behandlar. De gulmarkerade byggnaderna är hus där installation av 

solenergisystem är möjliga utan skymmande påverkan av till exempel träd och andra 

byggnader. 

Bild 1. Översiktsplan Granbergshöjden. (Ritning erhållen av Gimmel) 

 

För att få en lägre vakansgrad, mer estetiskt tilltalande byggnader och förbättra den 

specifika energianvändningen, är en renovering av takkonstruktionerna ett steg i 

processen. De nuvarande byggnaderna använder 176 MWh fjärrvärme för att värma 

byggnaden och tappvarmvattnet. Det används också 2000 kWh fastighetsel som 
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används till bland annat frånluftsventilation och cirkulationspumpar. Byggnaden har en 

uppvärmd golvarea om 835 m
2
 som tar upp 430 m

2
 markarea. Byggnadsåret för 

byggnaden är 1972 och dess karaktärsdrag med trappuppgångar utan hiss, horisontella 

tak och typiska fasader gör byggnaden till ett typiskt lamellhus från miljonprogrammet. 

Varje lägenhet har en uteplats som är avskild från omkringliggande lägenheter. Denna 

uteplats nås från separata balkongdörrar och är avskild från trapphusen. 

 

Enligt Björk, Kallstenius & Reppen (2002) är typiska drag för lamellhus att de är 

byggda parallellt eller i rät vinkel mot varandra med få eller inga fönster på gavlarna 

samt horisontella eller svagt lutande tak. Lamellhusen består av två eller tre våningar 

och saknar hiss. Balkongerna är utanpåliggande eller indragna i fasadlivet. 

 

 
Bild 2. Entrefasad med trapphus i nordöstlig riktning. (Egen bild) 

 
Bild 3. Sydvästfasad. (Egen bild) 
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3 Lagkrav och energiteori vid ändring av byggnad 
 

3.1 Lagstiftning och föreskrifter 
Om en ändring på en byggnad ska utföras finns det en mängd lagar och regler som 

tillämpas. Kapitel 2.3 redovisar några av de gällande lagar och föreskrifter som finns 

och anses relevanta för detta arbete. Utöver dessa nationella lagar och föreskrifter 

förekommer också regionala bestämmelser som bör tas i beakt innan arbetet påbörjas. 

För närvarande har inte Bollnäs kommun någon gällande detaljplan för området och 

översiktsplanen förespråkar heller inte några speciella försiktighetsåtgärder. 

3.1.1 Svenska miljömålen 

Det finns i Sverige 16 miljökvalitetsmål som beskriver det svenska arbetet för att få en 

bättre miljö. För varje miljökvalitetsmål görs utvärderingar och uppföljningsarbeten av 

ansvarig myndighet.  Miljömålen har som syfte att visa hur de stora miljöproblemen ska 

lösas till 2020. De miljökvalitetsmål som berör byggbranschen är bland annat målen En 

god bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan. Varje miljökvalitetsmål är indelade i 

olika indikatorer som djupare beskriver hur miljökvalitetsmålen ska nås 

(Naturvårdsverket, 2013). 

 

För miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö ansvarar Boverket och följs upp med 27 

indikatorer. Den bebyggda miljön ska tillgodose människors och samhällets behov 

genom att erhålla goda miljöer och på så sätt bidra till en hållbar utveckling 

(Naturvårdsverket, 2015).  

 

Riksdagen definierar miljökvalitetsmålet enligt följande: 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska 

lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas (Naturvårdsverket, 

2015). 

 

Naturvårdsverket ansvarar för miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan som 

beskrivs genom 13 indikatorer. Målet med detta miljökvalitetsmål är att minska 

utsläppen av växthusgaser som koldioxid. Utsläppen av växthusgaser bidrar bland annat 

till att jordens medeltemperatur stiger och förbränning av fossila bränslen är stort 

bidragande till detta. I hushåll förbränns olika naturresurser för till exempel 

uppvärmning av byggnader och elektricitet till apparater (Naturvårdsverket, 2014b). 

 

En indikator som påverkar båda miljökvalitetsmålen är indikatorn Energianvändning. 

Enligt Naturvårdsverket (2014b) står hushållens energianvändning för 22 % av totala 

energianvändningen i Sverige. Genom att energieffektivisera hushållen minskar den 

totala energianvändningen och utsläppen lika så. 

3.1.2 Boverkets byggregler - BBR 

Boverket är den statliga myndighet som ansvarar för byggande. Boverket har en 

regelsamling som heter Boverkets byggregler, även kallad BBR. Denna regelsamling 

gäller både vid uppförande av nya byggnader men även vid ändring av befintliga 



 

6 

 

byggnader. I BBRs nionde avsnitt beskrivs föreskrifter och allmänna råd om 

energihushållning (Boverket, u.å.). 

 

Gävleborgs län tillhör klimatzon II där den specifika energianvändningen för icke 

eluppvärmda flerbostadshus ska vara 100 kWh/m
2
 Atemp och år. Byggnaders specifika 

energianvändning får reduceras utifrån den energin installerade solfångare eller solceller 

bidrar med. Vid omfattande ändringar av byggnader där ändringar i klimatskärmen 

utförs rekommenderar Boverket (2015) att U-värden i Tabell 1 eftersträvas. Enligt BBR 

kan ett enkelt sätt att minska byggnadens specifika energianvändning vara att 

tilläggsisolera vindsbjälklaget. Om vindsbjälklaget ska tilläggsisoleras måste det vara en 

så kallad kallvind. Vilket betyder att vindbjälklaget inte är avsett att vara uppvärmt. Om 

vinden tilläggsisoleras måste hänsyn till den risk för fuktskador som finns tas. Om ett 

vindsbjälklag tilläggsisoleras ska det vara tillräckligt ventilerat för att fuktig luft ska ha 

möjlighet att transporteras bort. 

  

Tabell 1. Av boverket rekommenderade U-värden vid ändring. (BBR, 2015) 

 

3.1.3 Varsamhet vid ändring 

Vid ändring av byggnader kräver Boverket (2015) att ändringen ska utföras varsamt. 

”Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och byggnadstekniska, historiska, 

kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara.” Detta gäller 

enligt 8 kap. 17§ PBL och gäller vid alla ändringar, såväl tillbyggnationer som 

ombyggnationer och övriga ändringar. De nuvarande horisontella taken kan ses som 

typiska för denna typ av hus och tidsålder vilket kan vara ett problem vid ändring (Björk 

et al. 2002). Hall & Vidén (2006) påstår dock att endast en tredjedel av byggnader från 

miljonprogrammet har platta tak, vilket gör att en ändring från platt tak till sadeltak inte 

kommer förändra något tidstypiskt på byggnaden. 

 

3.2 Teoretisk bakgrund 

3.2.1 Byggnaders energibalans 

En byggnad har tre typer av värmeförluster vilka är transmissionsförluster, 

ventilationsförluster och varmvattenförulster. Transmissionsförluster sker genom 

byggnadens klimatskärm där värme transporteras från högre till lägre temperaturer. 

Mängden värme som transmitteras beror på värmeisoleringsmängden samt hur stor ytan 

är. Enligt Sandin (2010) försöker alla temperaturskillnader att utjämnas. 

Värmetransporter sker genom tre huvudsakliga sätt vilka är konvektion, strålning och 

ledning. Konvektion sker genom att en vätska eller gas, vilket ofta i byggnadsfysiken är 

luft, strömmar förbi en yta och antingen bortför värme från en varm yta eller tillför 

värme till en kallare yta. Strålning sker mellan alla ytor och material där ytans 

egenskaper och dessas placeringar i förhållande till varandra spelar stor betydelse för 

hur mycket som strålas mellan materialen. Ledning av värme sker i fasta material där 

den varma delen leder värme till den kalla delen. Värmeisolering förhindrar 
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värmeledning från konstruktionens varma inneryta till dess kalla ytteryta. En 

konstruktions värmegenomgångskoefficient, även kallat U-värde, beskriver hur många 

watt som passerar genom en ytenhet av konstruktionen vid en grads skillnad mellan 

inne- och utetemperaturen. Multipliceras U-värdet med konstruktionsdelens area och 

temperaturskillnaden mellan inne- och utemiljön fås den totala värmeförlusten för 

konstruktionsdelen. Något som också påverkar byggnadens värmeförluster är 

köldbryggor. En köldbrygga är en del i klimatskärmen där mer värme läcker ut än 

genom en värmeisolerad byggnadsdel. Köldbryggor i klimatskärmen kan till exempel 

vara genomföringar av material som leder värme bättre än det ursprungliga materialet. 

Det kan också vara ställen där värmeisoleringen lokalt har minskats, till exempel kan 

detta vara vid regelhörn eller fönsteranslutningar. Generellt ska köldbryggor beräknas 

men även ett schablonvärde om 20 % av U*A-värdet kan användas (Boverket, 2012). 

 

Mängden värme som förloras genom ventilationsförluster beror dels på 

temperaturskillnaden mellan ute- och inneluften samt vilket luftflöde 

ventilationssystemet har. Mängden värme som förloras genom ventilationen beror också 

på klimatskärmens luftotäthet. Ventilationen spelar en viktig funktion för bortförande av 

koldioxid och lukter men också för bortförande av fukt. Förlusterna från 

ventilationssystemet går att beräkna genom att ta hänsyn till ventilationssystemets flöde, 

temperaturskillnaden och tiden. 

 

Vid användning av tappvarmvatten måste det vatten som transporteras bort som 

avloppsvatten ersättas med nytt kallt vatten. Det nya vattnet har en lägre temperatur än 

det gamla redan uppvärmda vattnet vilket gör att värmeförluster uppstår. 

Värmeförlusterna via avloppet beräknas genom det använda varmvattnet och 

temperaturskillnaden mellan det utgående och inkommande vattnet (Sandin, 2010). 

 

Den tillförda värmen beräknas vara lika med värmeförlusterna och den tillförda värmen 

kan vara till exempel fjärrvärme som köps för att användas till varmvattenberedning och 

radiatoruppvärmning. Den köpta värmen kan reduceras utifrån gratisvärme från 

apparater och människor samt från solinstrålning. Gratisvärme från personer och 

solinstrålning kan enligt Tabell 11 uppgå till ca 8 % respektive 7 % av 

uppvärmningsbehovet. 

 

Den köpta energin är alltså den värme som behöver köpas för att tillgodose 

transmissionsförlusterna, ventilationsförlusterna och varmvattenförlusterna. Den interna 

värmegenereringen från människor, hushållsapparater, belysning och solinstrålning med 

mera får tillgodoräknas och byggnadens energibalans kan beskrivas genom Bild 4 där de 

blåa pilarna visar förlusterna och de röda pilarna visar värmetillskottet. 
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Bild 4. Byggnaders energibalans. (Lunds Universitet, 2013, s.23) 

3.2.2 Fukt och takkonstruktioner 

I mitten av 1950-talet kom nya takmaterial som skulle garantera täthet från 

vattengenomträngning. I takt med detta blev också taklutningen mindre för att tillslut bli 

helt horisontella. För horisontella tak måste faktumet att vatten kan ligga kvar under 

längre perioder tas med i beräkningarna. På grund av detta ställs höga krav på att 

takbeläggningen måste vara vattentät.  Det visade sig dock att dessa takmaterial inte var 

helt vattentäta och horisontella tak drabbades i stor utsträckning av fuktläckage (Sandin, 

2010). 

 

Även branta tak med kallt vindsutrymme har resulterat i stora fuktproblem. Under den 

rådande energikrisen på 1970-talet tilläggsisolerades många byggnader. Efter en tid gick 

det dock att se tecken på att en stor del av byggnaderna hade mögelpåväxt på 

undersidan av yttertaket. Det kunde konstateras att mögelpåväxten berodde på att 

vindsutrymmet blev kallare vintertid och att vindsbjälklaget var otätt för diffunderande 

fukt och luftläckage från innemiljön. Under vintern uppstår det ett övertryck på 

övervåningen och detta gör att fuktig luft läcker ut genom vindsbjälklaget. Är då 

vindsbjälklaget otätt och fuktig luft kan strömma upp på vinden ökar luftfuktigheten i 

takt med att vinden är kallare. Detta gör att kondens kan bildas på yttertaket och med 

mögel som efterföljd (Sandin, 2010). 

 

Vid tilläggsisolering av vindsbjälklag är det viktigt att tänka på hur detta utförs. Vid 

tilläggsisolering måste det kontrolleras att det finns en korrekt utförd ångspärr. Om 

vinden är ouppvärmd går det bra att tilläggsisolera vindsbjälklaget och ångspärren ska 

placeras på konstruktionens varma sida, vilket för ouppvärmda vindar är på insidan av 

vindsbjälklaget. Ångspärrens funktion är att förhindra att kondens uppstår på den kalla 

sidan av konstruktionen. Det är också viktigt att vinden är korrekt ventilerad, för att 

eventuell fukt som kan finnas i utrymmet ska kunna transporteras bort. Om 

vindsutrymmet ventileras via takfoten är det viktigt att en luftspalt finns som 

transporterar luften längs yttertaket och genom vindsutrymmet. Luftspalten bör vara 25 

mm och illustreras i Bild 5 (Isover, u.å.). 
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När vindsbjälklag värmeisoleras kan tre typer av mineralullsisolering användas. Dessa 

typer av mineralullsisolering är lösull, skivor och mattor. Isoleringstyperna består i stort 

sätt av samma uppbyggnad men användningsområdena skiljer sig något. Mattor 

levereras i rullar med varierande bredder beroende på användningsområde och rullas ut 

på underlaget som ska värmeisoleras. Tjockleken för mattorna är 30 till 195 mm. Skivor 

levereras i varierande format och tjockleken på dessa skivor är 45 till 195 mm. En likhet 

för skivor och mattor är att de innehåller ett bindningsmedel som håller ihop 

mineralullen. Till skillnad från skivor och mattor saknar lösull detta bindemedel vilket 

gör att materialet effektivare isolerar trånga utrymmen där det kan vara svårt att komma 

åt. Lösullen levereras antingen i säckar eller löst format och sprutas sedan på plats. Vid 

isolering av vindsbjälklag är lösull ett vanligt isoleringsmaterial (Burström, 2007). 

 
Bild 5. Korrekt utformning av ventilerad takfot. (Isover, u.å.) 

3.2.3 Energianvändning i hushåll 

Energimarknadsinspektionen (2014) har i en undersökning tagit fram data om hur det 

rådande konsumtionsmönstret för elanvändningen i Sverige ser ut. I Figur 1 visas 

elanvändningen i ett småhus baserat på timvis elanvändning en arbetsdag i februari. 

Tabellen visar tydligt att elanvändningen är störst mellan 6 och 8 på morgonen samt 

mellan 17 och 20 på kvällen. I tabellen redovisas förbrukningskurvor för 

medianhushållet samt förbrukningskurvor för den åttionde och tjugonde percentilen. 

 
Figur 1. Elanvändning i småhus på dagsbasis. (Energimarknadsinspektionen, 2014, s.9) 
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Energiförbrukning för användning av varmvatten går att se i Figur 2 och beskriver 

varmvattenanvändningen under ett dygn i en lägenhet. Den största 

varmvattenanvändningen är också här på morgonen mellan 8 och 11 samt på kvällen 

mellan 18 och 23 (Energimyndigheten, 2013). Enligt Svebys brukarindata för bostäder 

(2012) används ungefär 25 kWh/m
2
 för uppvärmning av tappvarmvatten per år. 

 

 
Figur 2. Energianvändning i lägenheter på dagsbasis. (Energimyndigheten, 2013, s.22) 

3.2.4 Solenergi 

Den solenergi som träffar vinkelrätt mot ett materials yta, en klar dag, är i Sverige 

ungefär 1090 W/m
2
 och benämns som solarkonstanten. Värdet på solarkonstanten 

varierar beroende på var i världen solstrålningen beräknas. Solens strålar räknas som 

kortvågig strålning och beroende på den yta som solstrålarna träffar absorberas olika 

mycket energi. För svart asfalt är absorptansen cirka 0.9 samtidigt som absorptansen för 

nysnö är cirka 0.15. Hur mycket värme som absorberas av materialet kan beräknas med 

hjälp av materialets absorptans, solarkonstanten samt vinkeln mellan ytans normal och 

strålningsriktningen.  För att få maximal värmeeffekt av solstrålingen ska tänkt system 

placeras med så liten avvikelse från solstrålningens infallsvinkel som möjligt (Sandin, 

2010).  

 

Solfångarsystemets placering är en viktig del i hur stort utbytet blir. Enligt Andrén 

(2001) går det att enligt Tabell 2 beräkna hur stor skillnad det blir i produktion om 

systemets placering avviker från 45° och rakt söderläge. För detta projekt betyder det att 

årsutbytet skulle försämras med 8 % då riktningen på husen är sydvästligt placerade och 

med en taklutning på 30°. 

 

Tabell 2. Omräkningsfaktorer för verkningsgrad 

Taklutning 15° 30° 45° 65° 

Riktning     

Söder 0,91 0,99 1 0,96 

Sydväst/Sydost 0,87 0,92 0,93 0,89 

Väst/Öst 0,79 0,78 0,75 0,69 
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3.2.4.1 Solceller 

Det finns två typer av solceller som är en teknik för att utvinna elektricitet från solens 

energi. Den ena typen är tunnfilmssolceller och den andra typen är mono- och 

polykristallina kiselceller. Tunnfilmssolcellerna är tunna skivor i halvledarmaterial. 

Dessa plattor är tunna och det går därför åt mindre material vid tillverkningen och gör 

denna typ av solcell billigare. Tunnfilmssolcellerna har en lite sämre verkningsgrad än 

de kristallina kiselcellerna. De mono- och polykristallina kiselcellerna är lite tjockare 

moduler där flera celler är seriekopplade för att få en bättre verkningsgrad. De mono- 

och polykristallina kiselcellerna är effektivare och har bättre verkningsgrad än 

tunnfilmssolcellerna (Bozzola, Kowalczewski & Andreani, 2014). Solceller på 

marknaden omvandlar ungefär 13-15 % av den infallande solenergin till elektricitet och 

när cellerna är monterade i moduler försämras verkningsgraden ytterligare något 

(Green, Andersson, & Hedström, 2000). 

 

En ny teknik som utvecklats är något som på engelska heter Building Integrated 

Photovoltaics, detta är takintegrerade solceller vilka fungerar som takmaterial samtidigt 

som det är solceller. Konstruktionen kan användas som takmaterial, fasadmaterial och 

takfönster. Denna konstruktion är eftertraktad eftersom den har stora fördelar. Ett 

exempel är att vanligt takmaterial inte behöver användas vilket minskar kostnaderna vid 

ett planerat takbyte med tänkt solenergiinstallation (Temby et al., 2014). 

3.2.4.2 Solfångare 

Solfångare tar tillvara på solens energi och omvandlar den till värme. Solfångare finns i 

två typer av teknik som båda är kopplad till en ackumulatortank där det uppvärmda 

vattnet lagras för senare användning. Ackumulatortanken är en viktig del i systemet 

eftersom den gör det möjligt att använda det uppvärmda vattnet vid ett senare tillfälle. 

Ackumulatortankens storlek dimensioneras utifrån antalet installerade solfångare och 

vilket varmvattenbehov som finns. Enligt Adsten, Perers & Wäckelgård (2002) 

beräknas energiproduktionen utifrån tre fall. Den energiproduktion som beräknas är då 

för vatten som är avsett att värmas till 25, 50 och 75°C. Då vattnet är avsett att värmas 

till 25°C används det till poolvärme. Värms vattnet till 50°C är det avsett att användas 

som varmvatten i bostadshus. Är avsikten att värma det till 75°C används vattnet till 

uppvärmning av byggnaden. Den ena solfångartekniken är så kallade 

vakuumrörssolfångare som består av flertalet värmeabsorberande rör. Varje rör är 

uppbyggt med ett yttre glasrör och ett inre glasrör. Mellan dessa rör råder det vakuum 

vilket fungerar som isolering. När solen strålar in genom första glaset absorberas 

värmen av det inre glaset som omvandlar solenergin till värme. Det inre röret innehåller 

en kondensatorvätska, ofta etanol, som på grund av vakuumtillståndet förångas vid 40-

50°C. Den förångade etanolen stiger via en så kallad heatpipe till en kondensator som 

kyler ångan och den kondenserar tillbaka till vätska. Väl i kondensatorn värms vattnet 

och transporteras sedan till ackumulatortanken. Etanolen sjunker sedan till botten av det 

inre glasröret och processen börjar om (Fiaschi, D. & Manfrida, G., 2012). 

Vakuumrörssolfångare är fördelaktigt i det nordiska klimatet då dem producerar mer 

värme än plansolfångare på vinterhalvåret (Sol & Energiteknik, u.å.b). Bild 6 visar 

vakuumsolfångare med heatpipe. 
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Bild 6. Vakuumsolfångare med heatpipe.(Sol & Energiteknik, u.å.b) 

 

Den andra tekniken för att ta tillvara på solens värme är en lite enklare och mer 

beprövad teknik, vilket är via plana solfångare. Ett plant solfångarsystem är uppbyggt i 

flera lager där ytskiktet är en glasskiva som skyddar en svart absorberande platta. Den 

absorberande plattan ligger ovanpå rör där vatten flyter genom. Rören ligger 

nedbäddade i en isoleringsbädd för att se till att så mycket värme som möjligt tas 

tillvara på av de vattenledande rören (Stanciu, 2014). Bild 7 visar en plansolfångare och 

dess uppbyggnad. 

 
Bild 7. Plansolfångare. (Stanciu, 2014) 

 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP (2008) certifierar solfångarsystem, som en 

oberoende tredjepart, för att öka tillförlitligheten hos tillverkaren. SP certifierar 

solfångarsystem enligt flertalet certifieringssystem där P-märkning och Solar Keymark 

är två system. P-märkning är SPs egna certifiering och Solar Keymark är europeiska 

standardorganisationens certifieringsmärkning. För att produkten ska få P-märkning 

måste den genomgå olika provningsmetoder som utförs av SP. Dessa provningsmetoder 

är bland annat vind- och snölastprov, täthet mot regn och frystest. Certifiering med P-

märkning och Solar Keymark har några skillnader men går i princip ut på samma sak. 

Alltså att en oberoende tredjepart utför provtagningar av en produkt för att säkerställa 

dess funktion.  
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Solfångares verkningsgrad är beroende och varierande på solstrålningens intensitet samt 

de värmeförluster systemet har. Figur 3 visar hur verkningsgraden för plan- och 

vakuumrörssolfångare påverkas av temperaturskillnaden mellan solfångarens absorbator 

och den omgivande temperaturen. Kurvorna visar att plansolfångare har en högre 

verkningsgrad då skillnaden mellan solfångarens och omgivande temperatur är låg men 

sjunker i takt med att temperaturskillnaderna blir större. Vakuumrörssolfångare har en 

lägre högsta verkningsgrad än plansolfångare men påverkas mindre av 

temperaturskillnaden vilket gör att vakuumrörssolfångare utvinner mer energi när 

temperaturskillnaden mellan solfångaren och omgivande luften är stor. Vad gäller 

dimensionering av solfångarsystem är en bra tumregel att solvärmen ska dimensioneras 

för att uppfylla 40 % av uppvärmningsbehovet för tappvarmvattnet under 

sommarmånaderna (Andrén, 2001). Vidare säger Johansson, P. (personlig 

kommunikation, 20 april, 2015) som är säljare på Sol & Energiteknik AB att när de 

dimensionerar solvärmesystem för flerbostadshus strävar de efter att dimensionera 1,5 

m
2
 solfångare per lägenhet. När ackumulatortanken för solfångarsystemet ska 

dimensioneras menar Andrén (2001) att för varje m
2
 solfångararea som installeras ska 

ackumulatortanken dimensioneras för 50-75 liter. 

 

 

Figur 3. Plansolfångares och Vakuumrörssolfångares verkningsgrad. (Andrén, 2001) 

3.2.4.3 Bidrag till installation av solenergi 

Enligt Energimyndigheten (2015) finns det sedan 2009 ett statligt stöd att få vid 

installation av solceller. I och med det har intresset för installation av solceller och 

användning av solenergi ökat. För företag som installerar solceller går det att få stöd 

med 30 % av investeringskostnaden medan för övriga aktörer som installerar solceller 

kan få upp till 20 % i stöd. Det maximala stödet som går att få är 1,2 miljoner kr per 

installerat solcellssystem. De stödberättigade kostnaderna får dock högst uppnå 37 000 

kr per installerad kilowatt elektrisk toppkraft. 
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Sedan 1 januari 2015 är det förutom det statliga stödet för investering i solceller möjligt 

att få skattereduktion för varje kWh som säljs via elnätet. Skattereduktionen som är 

möjlig att få är 60 öre/kWh, men högst 30 000 kWh/år. Detta görs för att den sålda 

strömmen ska vara jämförbar med kostnaden för den köpta elen. För företag gäller dock 

samma regler som för privatpersoner, vilket gör att om solceller installeras på flera 

byggnader gäller fortfarande 30 000 kWh/år som tak. Detta gör att för stora 

anläggningar inte kan anskaffas (Skatteverket, u.å.). 

 

För installation av solfångare finns det längre inget bidrag att få sedan 13 december 

2011. Det går istället att använda ROT-avdrag för installation av solvärme. För 

installation av solvärme går det att göra ROT-avdrag på upp till 50 % av 

arbetskostnaderna för installationen av solvärmesystem. ROT-avdraget får dock inte 

nyttjas av företag vilket gör att inga investeringsbidrag finns för företag som vill 

investera i solvärme. Arbetskostnaderna uppgår till ungefär 30 % av den totala 

kostnaden och omfattar då installation av solfångare, varmvattenberedare och 

ackumulatortank. ROT-avdrag går också att få vid installation av solcellssystem, men 

då får inget annat bidrag nyttjas så som statligt stöd för solceller (Svensk Solenergi, 

u.å.). 
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4 Metod 
 

4.1 Litteraturstudie 
För att få en mer djupgående och vetenskaplig bakgrund till problemet har en 

litteraturstudie utförts. I litteraturstudien har framförallt olika sätt att ta tillvara solens 

energi studerats. Vid utformandet av rapporten har vidare information om solenergi 

studerats för att ha underlag till att bedöma vilken teknik som är fördelaktig. I 

litteraturstudien har information sökt i databaser så som Discovery, Diva och Google 

Scholar med sökord som solar collectors, building integrated photovoltaics och optimal 

tilt. Förutom litteraturstudien om solenergi har en ytterligare litteraturstudie gjorts. 

Denna studie syftar till att bidra med den kunskap som krävs för att utföra nödvändiga 

beräkningar i projektet. Energimyndighetens hemsida och Europeiska Unionens 

officiella journal har använts som referenser vid beräkningar av livscykelkostnader. 

Vidare har tidigare utförda examensarbeten och kurslitteratur använts som referenser för 

arbetsgång och energiberäkningar. 

 

4.2 Platsbesök 
Vid flertalet tillfällen har bostadshusen på Granbergshöjden besökts för insamling av 

relevant information. För att vid senare tillfällen ha material att utföra energiberäkningar 

och energisimuleringar har information om takets konstruktion vad gäller uppbyggnad 

och värmeisolering uppmätts. Det har också mätts vilka yttermått byggnaden har samt 

hur stora fönster- och dörrareor som finns. Vidare har också väggtjocklekar noterats för 

antagande av väggmaterial vid kommande U-värdesberäkningar. Information om 

byggnadens ventilationssystem och uppvärmningssystem har gjorts genom att studera 

byggnadens energideklaration och genom samtal med ansvarig fastighetsskötare. 

 

4.3 Energiberäkningar 
För att se den befintliga värmeisoleringsförmågan i byggnaden har energiberäkningar 

utförts för taket. Enligt Sandin (2010) beräknas värmegenomgångskoefficienten, även 

kallat U-värdet genom ekvation 1. 

 

𝑈 =
1

𝑅𝑠𝑖+𝑅1+𝑅2+⋯+𝑅𝑛+𝑅𝑠𝑒
  (W/m

2
*K)   ekvation 1 

 

där 

 

R=d/λ (m
2
*K/W) 

 

Där: 

d = skiktets tjocklek (m) 

λ = skiktets värmekonduktivitet (W/m*K) 

R1...Rn = värmemotstånd för takskiktet (m
2
K/W) 

Rsi = det inre värmeövergångsmotståndet (m
2
K/W) 

Rse = det yttre värmeövergångsmotståndet (m
2
K/W) 
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I de fall konstruktionsritningar som beskriver hur byggnaden är uppbyggd med 

värmeisolering och andra konstruktionselement finns bör energiberäkningar för hela 

byggnaden göras. I detta fall saknas dessa ritningar och därför har U-medelvärden för 

väggar och övriga konstruktionsdelar antagits utifrån Boverkets BETSI-undersökning. 

 

BETSI var ett projekt för bedömning av svenska byggnadsbeståndets energianvändning, 

tekniska status och innemiljö, utfört av Boverket på uppdrag från regeringen. I denna 

undersökning presenteras information om den tekniska statusen i det svenska 

byggnadsbeståndet. Undersökningen har gjorts för byggnader i 30 kommuner där bland 

annat småhus och flerbostadshus undersökts. Vidare har byggnaderna delats in i fem 

åldersklasser som har ett intervall på ungefär 10 år. Kraven för att byggnaderna skulle 

undersökas var att byggnaderna skulle vara permanent bebodda, ha en area större än 

50m
2
 Atemp och taxeringsvärde som var högre än 50 000 kr. I undersökningen utfördes 

kontroller av bland annat byggnadernas grund, fasad, tak och energianvändning 

(Boverket, 2010). 

 

4.4 Energisimuleringar 
För att se vilken energianvändning byggnaden har idag och även hur den förändras med 

det tilläggsisolerade vindsbjälklaget används energisimuleringsprogrammet BV
2
. För att 

simulera byggnadens energianvändning behövs information om bland annat byggnadens 

form, U-värden samt dörr- och fönsterantal och dess placering. BV
2
 tar också hänsyn till 

byggnadens placering, dels för att se om byggnaden klarar de krav som finns i BBR 

men också för att se hur byggnaden påverkas av de klimat som råder (CIT Energy 

Management AB, 2010). 

 

Fördelen med att använda BV
2
 är att programmet ger en överskådlig bild av 

energianvändningen och är enkelt att använda. Risken för felberäkningar är små och om 

en ändring i programmet görs visas de nya resultaten direkt. Det som krävs av 

användaren vid energisimuleringar i BV
2
 är att konstruktionsdelarnas U-värde beräknas 

och att mått och antal för komponenterna finns dokumenterade (Länsstyrelsen 

Gävleborg, 2012). 

  

Konstruktionen som simulerats i BV
2
 är gjord så lik lamellhusen på Granbergshöjden 

som möjligt. För att i senare tillfälle utföra livscykelkostnadsberäkningar har i BV
2
, 

takets U-värde ändras till de värden som räknats ut för respektive takkonstruktion och 

en ny simulering har utförts. På detta sätt har förändringen hos köpt 

uppvärmningsenergi studerats. I BV
2
 kan också solfångares energitillskott beräknas 

utifrån konstruktionens uppvärmningsbehov och placering. Resultatet av solfångarnas 

energitillskott kan användas för att dra av kWh från byggnadens specifika 

energianvändning. 
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4.5 Investeringskalkyler 
I tidiga stadier av en projektering kan det vara bra att göra investeringskalkyler som 

visar om investeringen är lönsam. Det finns framför allt två syften med 

investeringskalkyler och den ena är att beräkna en investerings lönsamhet. Det andra 

syftet med att göra en investeringskalkyl är att rangordna olika lösningar för att se vilket 

alternativ som är mest lönsamt. Återbetalningsmetoden, även kallad pay-off metoden 

och annuitetsmetoden är två sätt att beräkna en investerings lönsamhet. De olika 

metoderna skiljer sig lite åt då pay-off metoden är en enkel kalkyleringsmetod som 

beräknar den tid det tar för det årliga penningöverskottet att återbetala 

grundinvesteringen. Återbetalningstiden ska inte vara större än vad livslängden är men 

måste också överrensstämma med företagets krav om återbetalningstid. 

Annuitetsmetoden beräknar en investerings lönsamhet där lönsamhetsbedömningen görs 

utifrån den förväntade livslängden. Precis som i pay-off metoden beräknas det årliga 

överskottet och ställs i förhållande mot annuiteten av grundinvesteringen. Annuiteten 

beskriver den årliga genomsnittliga kapitalkostnaden, med andra ord hur mycket av 

grundinvesteringen som betalas av per år. Är resultatet av annuitetsberäkningen större 

än noll är investeringen lönsam. Är resultatet större än noll betyder det att räntan 

tillgodoses och resultatet visar investeringens årliga överskott (Ax, Johansson & 

Kullven, 2009). Pay-off metoden missgynnar energieffektiviserande åtgärder då 

metoden inte tar hänsyn till besparingen efter återbetalningstiden. Till skillnad från pay-

off metoden tar annuitetsmetoden hänsyn till överskottet under hela livstiden. Det gör 

att annuitetsmetoden är fördelaktig att användas som underlag vid beslutstagande 

(Länsstyrelsen Gävleborg, 2012). 

 

Vid framtagande av investeringskalkylerna för tilläggsisolering och nybyggnad av 

takkonstruktion har byggföretaget Ängabyggen AB lämnat ett kalkylförslag som 

presenteras under kapitel 5.1. Efter kontakt med företagets kalkylator har denne lämnat 

offertförslag som använts vid beräkningar. Vad gäller framtagande av 

investeringskalkyler för solfångarsystemen har företaget Sol & Energiteknik AB 

använts. Använda priser för investeringskostnader av solfångarsystem har hämtats från 

företagets hemsida och en broschyr som presenterar företagets priser på respektive 

system (Sol & Energiteknik, u.å.d). 

4.5.1 Livscykelkostnader 

Livscykelkostnadsberäkningar som förkortas LCC är en metod som används för att se 

vad en investerings totalkostnad blir under hela installationens livstid. För 

tilläggsisolering av ett vindsbjälklag jämförs flertalet alternativ för att se vilket 

alternativ som har den ekonomiskt optimala isoleringstjockleken.  

Vid beräkningar av LCC görs beräkningarna enligt ekvation 2 (Energimyndigheten, 

2011). 

 

LCC[tot] = investeringskostnaden + LCC[energi] 

LCC[energi] = årliga energikostnaden * nuvärdesfaktorn ekvation 2 

 

Vid beräkningen av LCC[energi] används en så kallad nuvärdesfaktor. 

Energikostnaderna för hela produktens livslängd räknas med nuvärdesfaktorn om till 

dagens penningvärde (Energimyndigheten, 2011). Vid beräkning av nuvärdesfaktorn 

går det att göra en känslighetsanalys som använder minst två räntesatser vid beräkning. 

Känslighetsanalysen ska enligt Europeiska Unionen (2012) använda en real kalkylränta 

på 4 % i byggnadsrelaterade energiinvesteringar men ska också använda en högre 
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räntesats som är mer än 4 % samt en lägre räntesats som ligger i intervallet mellan 2 och 

4 %. Vid beräkning av nuvärdesfaktorn används förutom en räntesats också en 

procentsats för den reella energiprisökningen. Energiprisökningen beräknas enligt 

ekvation 3. 

 

p = √
𝑃𝑛

𝑃1

𝑛
-1     ekvation 3 

 

där 

 

p = reella energiprisökningen i % 

n = antal år 

Pn = energipris år n 

P1 = energipris år ett 

 

För att få den förväntade investeringskostnaden för tilläggsisolering av vindsbjälklaget 

har byggbolaget Ängabyggen i Kilafors kontaktats. Ängabyggen har bidragit med en 

offert för vad hela takbytet kommer att kosta samt m
2
-priser för tilläggsisolering vilka 

ligger till grund för LCC-beräkningarna. 

 

Om energipriset ändras kommer också kalkylräntan att förändras. Därför beräknas en 

nettoränta enligt ekvation 4 och denna nettoränta används i ekvation 6. 

 

f = 
𝑟−𝑝

1+𝑝
     ekvation 4 

 

4.5.2 Pay-off metoden 

För att beräkna vilken återbetalningstid gjorda investeringar har används pay-off 

metoden. Om inbetalningsöverskottet från investeringen är lika stort varje år över hela 

livslängden kan pay-offtiden beskrivas enligt ekvation 5. 

 

Återbetalningstiden = 
𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑒𝑛

Å𝑟𝑙𝑖𝑔𝑡 𝑖𝑛𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑜𝑡𝑡
  ekvation 5 

4.5.3 Annuitetsmetoden 

För att beräkna det årliga över- eller underskottet en investering avkastar kan 

annuitetsmetoden beskrivas med ekvation 6. 

 

Över-/underskott per år = Inbetalningsöverskott – Annuiteten ekvation 6 

 

Annuiteten = Grundinvesteringen * Annuitetsfaktorn 

 

Annuitetsfaktorn = 
𝑓

1−(1+𝑟)−𝑛 

 

där  

 

r = kalkylräntan 

n = antal perioder (år) 

f = nettoräntan 
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4.6 Solenergi 
Dimensionering av solfångarsystemet har gjorts med hänsyn till resultaten från 

investeringskalkylerna och utifrån 1,5 m
2
 solfångararea per lägenhet. Johansson, P. 

(personlig kommunikation, 20 april, 2015) säljare på Sol & Energiteknik har bidragit 

med ett kalkylblad som beräknar det årliga och månadsvis fördelade utbytet från 

solfångarsystemen. Detta kalkylblad är baserat på statens tekniska forskningsinstitut 

SPs beräkningsmetod. Dock har värden som fåtts i kalkylbladet modifierats utifrån de 

omräkningsfaktorer för verkningsgraden som presenteras i kapitel 4.5.5. 
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5 Genomförande 
 

5.1 Energianvändning 
Den energianvändning som byggnaderna på Granbergshöjden idag använder är 211 

kWh/m
2
 och år och finnsbeskriven i energideklarationen. Fjärrvärmen som används för 

att värma upp byggnadens 835 m
2
 Atemp är 176 047 kWh/år varav 37 900 kWh/år 

används för uppvärmning av tappvarmvattnet. Uppvärmningen av tappvarmvattnet står 

således för nästan en fjärdedel av den förbrukade fjärrvärmen. Energideklarationen går 

att se i sin helhet i Bilaga 1 där information om att byggnaden har ett 

frånluftsventilationssystem och att fastighetselen som används är 2 000 kWh/år finns. 

 

Vid inventeringen av byggnaden noterades information enligt Tabell 3 där allt från 

fönsterenas mått och antal noterats till information om ventilationen och 

uppvärmningssystem. Dessa inventerade värden har använts vid energisimuleringarna i 

BV
2
.  

 

Tabell 3. Inventerade värden. 

Areor [m
2
]  

Norr/Söder fasad 267 

Öst/Väst fasad 62 

Norr fönsterarea 32 

Söder fönsterarea 43 

Area dörrar 43 

Tak/Golvarea 430 

  

Uppvärmningssystem Fjärrvärme 

Ventilationssystem Frånluftssystem 

Effekt ventilationssystem 0,5 l/s * m
2 

Luftläckage i byggnaden 0,2 l/s * m
2
 

Köldbryggepåslag 20% av U*A 

Användning av hushållsel 30 kWh/m
2
 

Material norr/söderfasad Träregelvägg 

Material öst/västfasad Betongstomme 

Material vindsbjälklag Betong 

Takstolstyp Uppstolpat 

Vridning från rakt söderläge 43 grader 

  

Takkonstruktion  

Material på vindsbjälklag 30 mm mineralull 

Uppifrån och ner 150 mm mineralull 

 200 mm betong 

 

För att utföra energisimuleringar i BV
2
 måste data för byggnadens konstruktion 

beräknas och matas in. Den indata som använts för energisimuleringarna i BV
2
 går att 

skåda i Tabell 3. För beräkning av takets U-värde har beräkning enligt Tabell 4 utförts 

med värden för värmekonduktividet hämtade ur Praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010). 
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Tabell 4. U-värdesberäkning för taket. 

U-värde tak 

 Tjocklek Värmekonduktivitet Värmemotstånd, R 

Yttre värmeövergångsmotstånd, Rse - - 0,04 

Horisontellt yttertak - - 0,2 

Isolering 0,18 0,036 5 

Betong 0,2 1,7 0,118 

Inre värmeövergångsmotstånd, Rsi - - 0,1 

Summa   5,46 

    

Totalt U-värde 0,183 W/m
2
*K  

 
Då ritningar för den befintliga konstruktionen saknas och en inventering för beräkning 

av U-värdet ej varit möjlig att göra har U-värden för vägg, fönster och dörrar antagits. 

U-värden har antagits utifrån värden beskrivna i Boverket (2010) Teknisk status i den 

svenska bebyggelsen. De antagna U-värdena som använts i energisimuleringarna går att 

se i Tabell 5. 

 

Tabell 5. Antagna U-värden för byggnaden. 

U-värden [W/m
2
*K] 

  U-värde 

Väggar 0,48 

Fönster 2,3 

Dörrar 2 

Grund 0,2 

 

För vidare utredning har bland annat Svebys brukarindata bostäder använts för 

beräkning av hushållselen. Sveby (2012) säger att 30 kWh/m
2
 används och att 70 % av 

denna elektricitet går att tillgodoräkna som värmetillskott. Vidare säger Sveby att 

energin för varmvattenuppvärmning i normalfallet är 25 kWh/m
2
 och år, vilket är 

mycket lägre än de 45 kWh/m
2 

och år som används i byggnaderna idag. 

 

5.2 Solenergi 
 

5.2.1 Dimensionering 
Vid dimensionering av solfångarsystem har vakuumrörssolfångare och plansolfångare 

med certifiering enligt Solar Keymark från Sol & Energiteknik använts. Med 

utgångspunkt att täcka 40 % av tappvarmvattnets uppvärmningsbehov under sommaren 

dimensioneras systemet enligt 1,5 m
2
 solfångararea per lägenhet. Det betyder att totalt 

18 m
2
 solfångare skulle vara aktuellt att installera på berörda byggnader. Vid 

installation av Sol & Energiteknik ABs solfångarsystem skulle det betyda att fem 

vakuumsolfångare installeras eller nio plansolfångare. Dock har en korrigering gjorts 

eftersom investeringskalkylerna påvisar att fem vakuumsolfångare eller 11 

plansolfångare är mest lönsamt. 
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5.2.2 Solceller eller solfångare 
För att dimensionera solenergisystemen och välja mellan installation i antingen solceller 

eller solfångare har en bedömning om vilket system som är mest fördelaktigt gjorts. 

Bedömningen har gjorts utifrån byggnadens energianvändning i dagsläget samt 

framkommen information om hur el och varmvatten används i hushåll under hela 

dygnet. Om solel ska installeras är det tänkt att den används till att minska den köpta 

elen som räknas till fastighetsel. Eftersom det framkommer i Energimyndighetens 

(2014) undersökning att den största elanvändningen är på tider då inte solen lyser och 

genererar el gör det att överskottsel måste säljas. Det gör att den låga förbrukningen av 

fastighetsel tillsammans med att de boende inte förbrukar el när den produceras gör 

installation av solceller ofördelaktigt och inte lönsam. Solfångare används för att 

reducera den köpta fjärrvärmen och värmer tappvarmvattnet. Eftersom varmvattnet kan 

lagras kan det användas när brukarna använder som mest tappvarmvatten, alltså på 

morgon och kväll. Därför anses det mest fördelaktigt att installera solfångare eftersom 

den solenergin kan användas av de boende när de använder som mest energi på morgon 

och kväll. Solvärmesystemet kommer också vara kopplat med fjärrvärmesystemet för 

att få den värme som behövs utöver solfångarnas värmetillskott. Solel kan bara 

användas på dagen när solen lyser och varmvattnet kan användas när som helst då det 

kan lagras. Därför är endast dimensionering gjord för solfångarsystemen och dess 

energiproduktion och inte för solcellers energiproduktion. I Tabell 6 och 7 går det att se 

för- och nackdelar med respektive system. Genom dessa tabeller tas det ett beslut om att 

solfångare är mest lönsamt och kommer dimensioneras för gällande byggnad. 

 

Tabell 6. För- och nackdelar med solfångare. 

Solfångare 

Fördelar Nackdelar 

Går att lagra värme för senare användning Ackumulatortankar tar stora utrymmen 

Minskar den köpta fjärrvärmen Dyr investering 

 Inga bidrag att nyttja 

 

Tabell 7. För- och nackdelar med solceller. 

Solceller 

Fördelar Nackdelar 

Kan sälja överskottsel Producerad el måste användas direkt 

Minskar köpt fastighetsel Mindre bra i bostadshus där lite el används dagtid 

Bra i kontorsbyggnader där el används dagtid  

Tar mindre plats än solfångarsystem  
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6 Resultat 
 

6.1 Optimal tilläggsisolering 
Det kalkylförslag som använts investeringskalkyler samt beräkning för totalkostnad 

beskrivs i Tabell 8. Kalkylförslaget innehåller förslagna priser för rivning av befintligt 

tak, tilläggsisolering av vindsbjälklag, byggnation av ny takkonstruktion, takfot och 

takstolar samt omkostnadsavgifter som deponiavgift och sophantering. Hela 

kalkylförslaget går att se i Bilaga 2. 

 

Tabell 8. Kalkylförslag från Ängabyggen AB. 

Kalkylförslag [kr] 

Hakställningar 60 654 

Befintligt tak rivs 246 460 

Byggnation av nytt tak 526 749 

Tilläggsisolering 300mm 60 824 

Omkostnader 30 000 

Totalt 924 687 

 

Den nuvarande värmeisoleringen är 180 mm tjock och utöver det är den optimala 

tilläggsisoleringstjockleken för takkonstruktionen 300 mm lösullsisolering vilket också 

går att se i Tabell 9. Genom tilläggsisolering med 300 mm lösull minskar den köpta 

energin under livslängden med ca 88 000 kr och totalkostnaden för den köpta energin 

och investeringskostnaden är 149 010 kr. Tilläggsisolering med 300 mm lösull är alltså 

ungefär 3 000 kr billigare att investera i än 200 eller 400 mm. Dessutom är det 70 000 

kr billigare än det oisolerade bjälklaget. För LCC-analysen har 4 % kalkylränta och 2,23 

% energiprisökning använts. 

 

Tabell 9.  Resultat från livscykelkostnadsberäkningar. 

Livscykelkostnader [kr] 

Tilläggsisoleringstjocklek [mm] LCC[energi] LCC[investering] LCC[total] 

0 210120 0 210120 

200 108184 44505 152689 

300 88187 60824 149010 

400 73082 78131 151213 
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Med pay-off metoden har återbetalningstiden för de olika alternativa 

isoleringstjocklekarna beräknats. Resultaten för tilläggsisoleringens pay-offtid och 

annuitet visas enklast genom Tabell 10 och det går där att se kortaste återbetalningstiden 

för 200 mm lösull. Resultaten visar också att samtliga alternativ har kortare 

återbetalningstid än halva livslängden vilket i praktiken gör alla alternativen godtagliga. 

Beräkningarna med annuitetsmetoden visar att alla alternativ för tilläggsisoleringen är 

lönsamma och genererar ett överskott på mellan 2 700 kr till 2 900 kr. Denna kalkyl 

visar det högsta överskottet för 300 mm lösullsisolering då detta alternativ har ett 

överskott på 2 877 kr/år.  

 

Tabell 10. Pay-offtider och annuiteter 

Pay-offtid och annuitet 

Isol.tjocklek [mm] Pay-offtid [år] Annuitet 

200 8,9 2726 

300 10,2 2877 

400 11,7 2740 

 

6.2 Solfångarsystem 
Vad gäller återbetalningstiden för solfångarsystemen har dessa en längre 

återbetalningstid än halva livslängden vilket ofta gör att dessa investeringar undviks 

men är inte helt uteslutande då återbetalningstiden är kortare än livslängden. 

Livslängden är satt till 30 år vid beräkningarna för solfångarsystemen. 

Återbetalningstiden för solfångarsystemen går att se i Tabell 11 där 5 vakuumsolfångare 

respektive 11 plansolfångare visar på kortast återbetalningstid. 

 

Tabell 11. Solfångares återbetalningstider. 

  Vakuumsolfångare Plansolfångare 

Antal 5 7 11 9 10 11 12 

Återbetalningstid 

[år] 

16,5 17,5 18,5 20 19,3 17,1 19,4 

 

Enligt Kovacs och Pettersson (u.å.) kan livslängden för solfångarsystem variera mycket 

men ska hålla i minst 20 år och i många fall även i 30 eller 40 år innan dess funktion 

försämras. Därför har annuietsberäkningar för 20, 30 och 40 år utförts för att se 

livslängdens påverkan av lönsamheten. Resultaten från detta går att se i Tabell 12 som 

visar att ju längre livslängd solfångarsystemen har desto större ekonomiskt överskott går 

att få. 

 

Tabell 12. Solfångares annuiteter. 

 Vakuumsolfångare, 5 st Plansolfångare, 11 st 

Livslängd 20år 30år 40år 20år 30år 40år 

Annuitet -940kr/år 213kr/år 748kr/år -1496kr/år 80kr/år 812kr/år 
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Vad gäller annuitetsberäkningarna för solfångarsystemen visar det sig att 5 

vakuumsolfångare producerar tillräckligt med varmvatten i 43° avvikelse från rakt 

söderläge samt med lutning på 30° från horisontalplanet för att ge ett ekonomiskt 

överskott om ca 200 kr per år. Vad gäller det plana solfångarsystemet genererar 9 

solfångare inte tillräckligt med varmvatten för att få ett överskott enligt 

annuitetsmetoden, vilket betyder att lösningen ej är lönsam. Däremot visar det sig att 11 

plansolfångare genererar tillräckligt med varmvatten för att ge ett ekonomiskt överskott 

under livslängden. Till dessa beräkningar kommer en kostnad för installation och 

ackumulatortank. Enligt Energimyndigheten (2014) kan kostnader för en 500 liter 

ackumulatortank variera mellan 15 000 och 47 000 kr. 

 

6.3 Nuvärdesfaktorn med känslighetsanalys 
Den känslighetsanalys som gjorts för att se hur investeringen påverkas av en högre och 

lägre kalkylränta än föreslaget har använt 40 år som kalkylperiod och en real 

energiprisökning på 2,23 %. Beräkningen för den reala energiprisökningen har gjorts 

enligt ekvation 3 med värden baserad på Energimarknadsinspektionens undersökning 

Fjärrvärmeföretagens redovisning (2012). Genom känslighetsanalysen har 

nuvärdesfaktorer i Tabell 13 erhållits. Med dessa värden påverkas den köpta energins 

kostnad markant och vid 3 % kalkylränta blir den köpta energin under 40 år 15 000 kr 

dyrare och vid 6 % kalkylränta blir den köpta energin 21 000 kr billigare vid den 

optimala tilläggsisoleringen på 300 mm lösull. Ändras kalkylräntan går det också att se 

en förändring i vilken isoleringstjocklek som är optimal. Vid en kalkylränta på 3 % blir 

inte längre 300 mm lösull optimalt utan istället 400 mm lösull. Lika så blir 200 mm 

lösullsisolering det mest optimala om kalkylräntan är 6 % istället för 4 %. Förändringen 

av vilken tjocklek på tilläggsisoleringen som är optimal visas i Tabell 14 där gröna 

värden är de optimala. 

 

Tabell 13. Nuvärdesfaktorer för känslighetsanalys. 

Nuvärdesberäkning 

Nuvärdesfaktor Real 

Kalkylränta 

23,39 3% 

20,08 4% 

15,33 6% 

 

Tabell 14. Matris för känslighetsanalys 

Förändring av optimal isoleringstjocklek och LCC[tot] med olika 

kalkylräntor 

 Kalkylränta 3% 4% 6% 

Tjocklek tilläggsisolering     

200  170346 152522 126911 

300  163403 148874 127997 

400  163141 151101 133799 
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6.4 Energibalans 
Efter energisimuleringar med BV

2
 visar det att om byggnaden skulle tilläggsisoleras 

med 300 mm lösull sjunker den specifika energianvändningen för byggnaden till 203 

kWh/m
2
 och år. Fortsatt sjunker den specifika energianvändningen för byggnaden till 

190 kWh/m
2
 om ett solfångarsystem på 19 m

2
 installeras. Detta medför alltså att med 

tilläggsisolering och solfångarsystem installerat skulle byggnadens specifika 

energianvändning sjunka från 211 kWh/m
2
 till 190 kWh/m

2
. Värden för 

energisimuleringen går att se i Bilaga 4 där den nya specifika energianvändningen för 

byggnaden presenteras följt av de totala värmeförlusterna och värmetillskotten i 

byggnaden. 

 

Som byggnaden ser ut idag fås värmetillskott genom Tabell 15. Denna tabell visar att 

värmetillskottet från radiatorer är den största källan till värme samtidigt som 

gratisvärme från personer, solstrålning och apparater är stora delar av energitillskottet. 

Energitillskotten i byggnaden på Granbergshöjden ser procentuellt ut som i Figur 4 där 

byggnadens energitillskott består av värme från radiatorer, solstrålning, personer, 

apparater, köpt värme till varmvatten och köpt fastighetsel. 

 

Tabell 15. Energitillskott i byggnaden 

Energitillskott i byggnaden [kWh/år] 

Radiatorer 142835 60% 

Solinstrålning 17143 7% 

Personvärme 18370 8% 

Apparater 17535 8% 

Köpt värme till varmvatten 37900 16% 

Köpt fastighetsel 2000 1% 

Energi till byggnaden 235783 100% 

 

 

 
Figur 4. Värmetillskott i byggnaden 
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Energiförlusterna som uppstår specifikt för byggnaden på Granbergshöjden innan 

tilläggsisolering av vindsbjälklaget visas genom Tabell 16 och Figur 5 där förlusternas 

storlek i kWh/år samt dess procentuella del av totala förlusten kan studeras. Här är det 

ventilationssystemet som står för de största värmeförlusterna följt av fasaderna som står 

för en fjärdedel av förlusterna. Transmissionsförlusterna står i dagsläget för 50 % av de 

totala förlusterna. De totala transmissionsförlusterna från byggnaden är 106 997 

kWh/år. 

 

Tabell 16. Energiförlust i byggnaden 

Energiförlust i byggnaden  [kWh/år] 

Transmission i fasad 52446 24% 

Transmission i fönster 22988 11% 

Transmission dörrar 11323 5% 

Transmission tak 10513 5% 

Transmission golv 9728 5% 

Ventilation 84494 39% 

Vädring 3340 2% 

Luftläckage 18612 9% 

Värme från byggnaden 213443 100% 

 

 
Figur 5. Värmeförluster i byggnaden 

 

Efter att byggnaden tilläggsisoleras med 300 mm lösull ändras byggnadens energibalans 

enligt Tabell 17 och Figur 6 där takets totala del av värmeförlusterna i stort sätt är det 

enda som förändras. Taket står efter tilläggsisoleringen för 2 % av byggnadens totala 

värmeförluster. 
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Tabell 17. Värmeförluster i byggnaden 

Värmeläckage i byggnaden  [kWh/år] 

Transmission i fasad 52496 25% 

Transmission i fönster 23004 11% 

Transmission dörrar 11339 5% 

Transmission tak 4350 2% 

Transmission golv 9736 5% 

Ventilation 84519 41% 

Vädring 3340 2% 

Luftläckage 18629 9% 

Värme från byggnaden 207414 100% 

 

 

 
Figur 6. Värmeförluster i byggnaden 

 

6.5 Solenergi 

6.5.1 Solceller 

I en undersökning som Energimyndigheten (2010) har gjort utfördes mätningar och 

beräkningar för hur lönsamma olika solcellssystem skulle vara samt hur mycket el de 

producerar. Undersökningen visar ett blandat resultat där det system som producerar 

mest el är monokristallina kiselceller från Exotech AB. Dessa solceller utvinner 4,0 

kWh en dag i mars, 7,7 kWh en junidag, 7,2 kWh en dag i september och 1,4 kWh en 

novemberdag. Systemet har en bruttoyta på 9,1 m
2
 där 7 moduler är sammankopplade. 

För detta system är det uppskattade årsutbytet 1180 kWh/år. Ett tunnfilmssolcellssystem 

från Glacell AB har också undersökts och visar sig ha en sämre verkningsgrad och 

utvinner endast 2,4 kWh en dag i mars, 4,2 kWh på en dag i juni, 3,8 kWh en dag i 

september och 0,6 kWh en novemberdag. Det beräknade årsutbytet för denna är 658 

kWh/år och system har en bruttoarea på 8,1 m
2
.  

 

Om användningen av fastighetsel skulle vara konstant över årets alla dagar betyder det 

att behovet av el skulle vara ungefär 5,5 kWh/dag och det går då att se att de 

monokristallina kiselcellerna producerar för mycket el under sommarhalvåret samtidigt 

25% 

11% 

5% 

2% 
5% 

41% 

2% 
9% 

Transmission i fasad

Transmission i fönster

Transmission dörrar

Transmission tak

Transmission golv

Ventilation

Vädring

Luftläckage



 

29 

 

som de under vinterhalvåret skulle behöva köpa en större mängd av fastighetselen. Vad 

gäller tunnfilmssolcellerna har de inte tillräcklig effekt för att producera tillräckligt med 

el någon av årets dagar men under sommarmånaderna skulle ungefär 75 % av behovet 

täckas. 

6.5.2 Solfångare 

Andrén (2001) beskriver genom en tabell olika solfångare som är P-märkta och deras 

beräknade årsutbyte i kWh/m
2
 solfångararea. I denna tabell visas värden från 

plansolfångare som har en årsproduktion på 300-450 kWh/m
2
 solfångararea samtidigt 

som vakuumsolfångare har en årsproduktion på 600 kWh/m
2
 solfångararea. Företaget 

Sol & Energiteknik har också använts som referens och jämförelse mellan 

vakuumrörssolfångare och plansolfångare. Företaget säljer Solar Keymarked solfångare 

av båda typer och i Tabell 18 redovisas den produktion en modul vakuumrörssolfångare 

med referensarea 2,33 m
2
 respektive plansolfångare med referensarea 1,91 m

2
 förväntas 

ha månadsvis under ett år och i 45° lutning i rakt söderläge. Tabellen visar också den 

produktion varje m
2
 solfångare producerar. 

Vakuumsolfångaren har en bruttoarea på 4 m
2
 och väger 80 kg. Plana solfångare från 

samma företag har en bruttoarea på 2,15 m
2
 och väger bara 32 kg. 

 

Tabell 18. Solfångarmoduls produktion 

 Produktion vid 45° åt söder 
[kWh/modul] 

Produktion vid 45° åt söder  
[kWh/m2] 

  Vakuum Plan Vakuum Plan 

jan 29 15 7,3 7 

feb 73 37 18,3 17,2 

mar 144 73 36 34 

apr 195 99 48,8 46 

maj 245 125 61,3 58,1 

jun 244 124 61 57,7 

jul 232 118 58 54,9 

aug 205 104 51,3 48,4 

sep 149 76 37,3 35,3 

okt 88 44 22 20,5 

nov 36 18 9 8,4 

dec 19 9 4,8 4,2 

Tot 1659 842 414,8 391,6 
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Utbytet för 5 vakuumrörssolfångare respektive 11 plansolfångare skulle månadsvis 

kunna se ut som i Tabell 19, där tabellvärden är omräknade utifrån omräkningsfaktorn 

för verkningsgraden i Tabell 2 och redovisar vakuumrörssolfångares och 

plansolfångares månadsproduktion, dock ska hänsyn tas till att soltimmarför Stockholm 

har använts. Ackumulatortankens storlek behöver vara mellan 1000 och 1200 liter för 

att tillgodose behovet om 50 liter per installerad m
2
 solfångararea. Beräkningen för den 

årliga produktionen av varmvatten och ackumulatortankens volym går att se i Bilaga 3. 

 

Tabell 19. Möjlig årsproduktion för solfångarsystem 

Produktion vid 30° sydväst 

[kWh] 

  Vakuum Plan 

jan 132 147 

feb 337 376 

mar 660 737 

apr 898 1003 

maj 1129 1261 

jun 1122 1254 

jul 1069 1195 

aug 944 1054 

sep 687 767 

okt 403 450 

nov 165 184 

dec 86 96 

Totalt 7631 8524 

 

Med den värmeproduktion som fås i samband med installation av vakuumrörssolfångare 

eller plansolfångare likt de i Tabell 17 går det att studera i vilken skala dessa 

solfångarsystem försörjer byggnadens uppvärmningsbehov för tappvarmvattnet. Figur 7 

visar månadsvis vilket behov för uppvärmning av tappvarmvatten som finns samt hur 

mycket av det behovet som kan tillgodoses med vakuumrörssolfångare alternativt 

plansolfångare. Det totala varmvattenbehovet är enligt energideklaration 37 900 

kWh/år, vilket betyder att ungefär 3158 kWh används för värmning av tappvarmvatten 

per månad. 
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Figur 7. Solfångarsystems varmvattenproduktion 

 

Med installationen av Intelli-heat solfångarsystem kan under sommarhalvåret en stor del 

av behovet för att värma tappvarmvatten tillgodoses med solfångare. Enligt Tabell 20 

står solfångarsystemen under maj-augusti månad för ungefär 30 till 40 % av 

uppvärmningsbehovet för tappvarmvattnet och totalt under hela året står 

solfångarsystemet för 20 % av tappvarmvattnets uppvärmningsbehov. 

 

 

Tabell 20. Solfångarsystems del av totala varmvattenbehovet 

Del av varmvattenbehovet 

  Vakuum Plan 

jan 4% 5% 

feb 11% 11% 

mar 21% 23% 

apr 28% 32% 

maj 36% 40% 

jun 35% 40% 

jul 34% 38% 

aug 31% 33% 

sep 22% 24% 

okt 13% 14% 

nov 5% 6% 

dec 3% 3% 

Totalt 20% 22% 

 

  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

Månadsvis uppvärmningsbehov i kWh 

Totalt varmvattenbehov

Vakuumsolfångares
produktion

Plansolfångares produktion



 

32 

 

6.6 Sammanställt resultat 
För att ge ett tydligare resultat från detta projekt har ett kapitel med sammanställt 

resultat uppförts. Detta kapitel kommer att påvisa de slutgiltiga investeringskostnaderna 

och den sänkta energianvändningen som blir till följd av ny takkonstruktion med 

tilläggsisolering samt installation av solfångare. 

 

Tabell 21 beskriver den totala investeringskostnaden för takbyte, tilläggsisolering och 

solfångarsystem. I tabellen framgår också den besparing i kWh som fås under livstiden 

för respektive investering. Även den besparing som fås i kWh per investerad krona 

visas. Noteras bör att antingen vakuumrörssolfångare eller plansolfångare används 

vilket gör att den solfångartyp som inte används avräknas. Utöver dessa kostnader 

tillkommer installationskostnader och en investeringskostnad för ackumulatortank. 

Enligt Energimyndighetens (2014) kan kostnaden för ackumulatortankar variera mellan 

15 000 och 47 000 kr. 

 

Tabell 21. Total investeringskostnad 

  Investering 

[kr] 

Besparing 

[kWh] 

Besparing 

[kWh/kr] 

Takbyte 863 863 - - 

Tilläggsisolering 60 824 400666 6,6 

Vakuumsolfångare 108 809 228930 2,1 

Plansolfångare 100 058 255720 2,6 

Tot utan 

solfångare 

924 687   

Tot med vakuum 1 033 496   

Tot med plan 1 024 745   

 

Om en tilläggsisolering med 300 mm lösull skulle utföras medför det en potentiell 

besparing om 61 110 kr under den 40 åriga livstiden för isoleringen och 10 017 kWh/år 

i sparad energi. Återbetalningstiden för investeringen skulle vara 10,2 år och annuiteten 

för investeringen skulle vara 2 877 kr/år. Skulle dessutom ett solfångarsystem 

installeras skulle den köpta energin minska med mellan 7 500 och 8500 kWh/år med en 

återbetalningstid på 16,5 år för vakuumrörssolfångare respektive 17,1 år för 

plansolfångare. Annuiteten för systemen skulle vara 213 kr/år för vakuumsolfångare 

med 30 år som livslängd och 80 kr/år för plansolfångare med 30 år som livslängd. 

 

För att ge en enklare översikt om hur byggnaden skulle påverkas av denna investering 

har en procenttabell tagits fram för att beskriva hur stor procentuell minskning från 

ursprungsvärdena varje investering har. Tabell 20 visar den procentuella minskningen 

som varje del har efter investeringen. Energianvändningen på grund av 

transmissionsförluster genom taket minskar från 17 261 kWh/år till 7 244 kWh/år. Detta 

gör att energianvändningen blir 6 071 kr billigare per år. Transmissionsförlusterna 

genom takkonstruktionen minskar från 14 % till 6 % och slutligen minskar den köpta 

fjärrvärmen för uppvärmning av tappvarmvatten med 7 631 kWh/år för 

vakuumsolfångare respektive 8 524 kWh/år för plansolfångare. Detta gör att kostnaden 

för uppvärmningen av tappvarmvatten blir cirka 4 500 – 5 000 kr billigare utan att 

hänsyn till investeringen tas. 
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Tabell 22. Procentuell minskning 

Procentuell minskning 

Minskning av transmissionsförluster genom 

tak 

58% 

Uppvärmning av varmvatten (vakuum) 20% 

Uppvärmning av varmvatten (plana) 22% 
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7 Diskussion 
Eftersom priserna för både fjärrvärme och elektricitet stiger är det viktigt att 

energieffektiviserande åtgärder görs. Tilläggsisolering av vindsbjälklaget är ett billigt 

alternativ jämfört med andra energieffektiviserande åtgärder. För de byggnader som är 

gjorda under miljonprogrammet bör en investering i energieffektiviserande åtgärder 

göras då det tydligt går att se brister i värmeisoleringen hos dessa byggnader. Att 

investera i energieffektiviserande åtgärder gynnar både naturen och fastighetsägaren då 

mindre energi förbrukas i längden.  

 

Eftersom solenergi är under utveckling och en relativt ny teknik är fortfarande systemen 

dyra och svåra att få lönsamma. Det statliga bidraget för solcellssystem är ett steg i att 

göra solceller ett konkurrenskraftigt alternativ till den köpta elektriciteten. Men med 

investeringskostnader som fortfarande är så pass höga tror jag företag och 

privatpersoner blir mer återhållsamma i att investera i detta. Vad gäller solfångarsystem 

är också dessa dyra att investera i, ett system som producerar 20 % av det årliga behovet 

kostar ungefär 100 000 kr utan installationskostnader och ackumulatortank medräknat 

och beroende på livslängden blir investeringen kanske inte ens lönsam. Kontentan av 

detta är alltså att för ökad användning av solenergi i Sverige måste först och främst 

investeringskostnaden för dessa system bli lägre, samtidigt som den som investerar i 

detta måste ha möjlighet att få systemet lönsamt och tjäna på investeringen. För att få ett 

solfångarsystem lönsamt spelar byggnadens orientering och taklutning en stor roll. En 

annan faktor som spelar en stor roll för solfångarsystemens lönsamhet är livslängden 

hos systemet. Som Kovacs och Pettersson (u.å.) beskriver kan solfångarens livstid 

variera mellan 20-40 år vilket gör det svårt att förutse lönsamheten och livslängden för 

solfångaren. Om solfångarens livslängd sätts till 20 år, vilket de ska vara gjorda för att 

klara, blir det svårt att ens få solfångarsystem med optimal lutning och orientering att bli 

lönsamma. Om livslängden istället är 30 eller 40 år går det att se en tydlig lönsamhet 

både i system med optimal lutning och orientering samt för system som skiljer från 

denna optimala placering. Vid dimensioneringen av detta system ska det också tas i 

beakt att soltimmarna som använts vid beräkning av energiutbytet är för Stockholm och 

skiljer sig därför från lite från det väntade utbytet i Bollnäs. Det blir också tydligt att 

med den lilla marginal som finns för att få systemen lönsamma spelar avvikelse från 

rakt söderläge och 45° lutning tillsammans med de få soltimmar en stor roll på när det 

är lönsamt att investera i solenergi. 

 

Utifrån de värden som ges i energideklarationen kan det ses som det bästa alternativet 

att installera solfångare på byggnaderna istället för solceller. Eftersom 

solfångarsystemen kan lagra värme för senare användning är det förmånligt eftersom 

solen lyser mest på dagen, och på dagen används knappt någon värme eller el jämfört 

med morgon och kväll när solen inte lyser. Det som kan vara intressant att installera 

solceller till är ett system som ska förse byggnaden med den fastighetsel som används. 

Då fastighetselen bara är 2000 kWh/år kommer inte fullstora system som täcker hela 

sydsidans tak behövas utan endast mindre system. Installeras stora solcellssystem kan 

istället funktionen misstolkas och Gimmel Fastigheter ses som elproducenter som säljer 

sin producerade el till de boende eller via elnätet. Om solfångare istället installeras blir 

det en bättre investering för Gimmel Fastigheter. Detta på grund ut av att värmen från 

solfångarna kan användas vid ett senare tillfälle på dygnet än när solen lyser. 

Installation av solfångare bidrar också till en sänkning av den specifika 

energianvändningen för byggnaden. Det som bör beaktas vid lönsamhetskalkyleringen 

är att ackumulatortankar och installationskostnader inte är medräknade. Dessa kostnader 
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är inte medräknade på grund av att installationskostnaden varierar beroende på vilken 

aktör som utför arbetet samt att ackumulatortankens kostnad och storlek varierar 

beroende på vilken återförsäljare som används. Dessa punkter är ganska stora kostnader 

som inte är medräknade i lönsamhetskalkylerna som redan innan installationskostnader 

och ackumulatorkostnader precis blir lönsamt. 

 

Något som märkbart överstiger standard är byggnadens användning av tappvarmvatten. 

Svebys brukarindata (2012) säger att 25 kWh/m
2
 är en årsschablon som används vid 

beräkning av tappvarmvattnets uppvärmningsbehov. I detta fall skull det betyda att 

21 000 kWh skulle användas till uppvärmning av tappvarmvatten, men enligt 

energideklaration används 37 900 kWh för uppvärmning på Granbergshöjden. Detta är 

en stort bidragande del i den höga energianvändningen för byggnaderna och något som 

bör ses över. Det är också angivet som ett förslag från energiexperten som utfört 

energideklarationen som en energieffektiviserande åtgärd. Då Gimmel har för avsikt att 

invändigt restaurera flertalet av lägenheterna kan detta vara en del i arbetet för att 

ytterligare sänka energianvändningen med relativt små ekonomiska insatser. 

 

De värden som presenteras i Tabell 1 med Boverkets rekommenderade U-värden i 

samband med ändring kan ses som höga värden jämfört med vad som är en optimal 

isoleringstjocklek. För att få det rekommenderade U-värdet 0,13 W/m
2
K krävs en 

tilläggsisolering med 100 mm lösull som ger en total isoleringstjocklek på 300 mm för 

byggnaden på Granbergshöjden vilket inte är i närheten av den isoleringstjocklek som 

är optimal. Den totala isoleringstjocklek som är optimal är alltså näst intill 500 mm 

lösull, vilket är en isoleringstjocklek som är rekommenderad att använda vid 

nybyggnation av småhus. Med de stigande energipriserna och kraven på minskad 

klimatpåverkan kan tyckas att Boverkets krav bör vara lite hårdare för att klara dessa 

mål. Eftersom värdet för takets U-värde är högt jämfört med vad som är optimalt kan 

tänkas att resterande tabell också är högre än vad som är optimalt. Det är alltså något 

Boverket bör se över för att göra framsteg i arbetet med energieffektiviseringar och 

arbeten med att minska klimatpåverkan. 

 

Med en ursprunglig energianvändning för byggnaden på 211 kWh/m
2
 och år är det ett 

värde som är långt ifrån Boverkets nybyggnadskrav på 100 kWh/m
2
 och år vilket gör att 

byggnaden har en hög energianvändning. Minskningen på 21 kWh/m
2
 och år som fås i 

samband med tilläggsisolering och installation av solfångare får byggnadens specifika 

energianvändning att minska men det är fortfarande en bra bit ifrån det värdet som 

Boverket fastslår. Enligt BETSI (Boverket, 2010) är ett medelvärde för specifika 

energianvändningen i bostäder 171 kWh/m
2
 och år vilket är lägre än den specifika 

energianvändningen för Granbergshöjden och gör att fortsatta energieffektiviserande 

åtgärder bör utföras. 
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7.1 Fortsatta studier 
Fortsatta studier och förbättringsåtgärder för byggnaderna kan vara mer djupgående 

utredningar om hur byggnaderna kan energieffektiviseras. Genom energisimuleringarna 

framkom tydliga förändringar i det specifika värmeeffektbehovet när 

frånluftsventilationen byttes ut mot ett till- och frånluftsventilationssystem med 

värmeåtervinning. Vidare anses väggarna vara i stort behov av tilläggsisolering då det 

nuvarande U-värdet är ungefär tre gånger högre än det från Boverket rekommenderade 

U-värdet för väggar. I energibalansen framkommer det också tydligt att 

ventilationssystemet och fasaden står för de största värmeförlusterna vilket gör att 

fortsatta energieffektiviseringar bör göras för dessa. Även installation av 

vattenbesparande produkter bör göras för att sänka energianvändningen ytterligare. 

 

En del i de fortsatta studierna kan också vara att om ett beslut tas att installation av 

solenergi skall göras, undersöka marknaden för solenergiprodukter grundligare för att få 

en bättre bild av vilket system som är mest lönsamt. Alltså vilken tillverkare och 

återförsäljare som levererar det mest förmånliga solenergisystemet sett till 

investeringskostnaden och hur stort energiutbyte som går att få. 
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8 Slutsats 
Vid arbetet med energieffektiviserande åtgärder är tilläggsisolering av vindsbjälklag ett 

billigt sätt att minska energianvändningen. Att tilläggsisolera en byggnad i samband 

med byte av takkonstruktionen kan ses som en liten del av totalkostnaden men kan 

också motivera takbytet utifrån byggnadens energieffektivitet. I fallet på 

Granbergshöjden har byggnaderna problem dels med fuktläckage från taket men även 

med att energianvändningen är hög. Detta gör att en energieffektiviserande investering 

är rekommenderad och kan motiveras utifrån den minskade energianvändningen och 

lönsamheten i detta.  

 

Vid investering i solenergi är solvärme att föredra vid installation på Granbergshöjden. 

Detta eftersom solvärmen som produceras går att lagra i tankar för användning vid 

senare tillfälle och solel måste användas direkt vid produktion, samt den låga 

användningen av fastighetsel och den höga användningen av fjärrvärme. Då 

användningen av el och tappvarmvatten är som störst när solvärme och solel inte 

produceras är solvärme fördelaktigt. Solvärme används således i första hand för 

uppvärmning av tappvarmvattnet och solel används enklast till fastighetsel. I större 

byggnader med installationer som hiss och tvättstugor kan solel vara fördelaktigt. Även 

i kontorsbyggnader och andra byggnader som används dagtid då solcellerna producerar 

el är fördelaktiga att installera solcellssystem på. 

 

För att svara på den inledande frågeställningen bör det nya taket vara riktat i rakt 

söderläge med en lutning på 45° för att vara optimalt vid användning av solfångare eller 

solceller. Taket bör också vara tilläggsisolerat med 300 mm lösull för att vara optimalt 

sett till investeringskalkylerna. Byggnaden på Granbergshöjden kommer dock inte ha en 

optimal utformning av takkonstruktionen men utformningen är godtaglig för 

användning av solenergi. Byggnadens tak avviker från rakt söderläge med 43° och har 

en lutning på endast 30° eftersom 45° anses vara för brant och bidra till merkostnader på 

detta smala hus. Tilläggsisoleringen utförs dock som optimalt, alltså med 300 mm 

lösull. 

 

För lönsamheten med att installera solfångarsystem på byggnaderna anses det vara 

beroende på livslängden för solfångarsystemen. Är livslängden för solfångarsystemen 

30 eller 40 år går det att se en lönsamhet med installation samtidigt som en livslängd på 

20 år skulle generera en förlustaffär. För installation av solfångare finns inget bidrag att 

få förutom det gällande ROT-avdraget som ger avdrag för installationskostnaderna på 

solfångarsystemet. ROT-avdraget gäller dock inte för företag som till exempel Gimmel 

Fastigheter. Ett solcellssystem är inte lönsamt att installera då fastighetselen som 

förbrukas är för liten och investeringskostnaden för solcellssystem är för stora. För 

solcellssystem finns det dock ett statligt stöd som går att få vid installation av solceller. 

 

Som en sista slutsats och ett råd till Gimmel Fastigheter. Tilläggsisolering av 

vindsbjälklagen på Granbergshöjden är ekonomiskt försvarsbart och något Gimmel bör 

investera i. Att installera solfångare på utvalda byggnader är en stor investering med en 

liten vinstpotential. Med den osäkerhet i hur systemet kan bli lönsamt bör ett tydligt 

kalkylförslag tas in för att ge ett bevis på att det går att få lönsamt. Vidare bör 

vattenbesparande produkter installeras då användningen av tappvarmvatten är högre än 

normalt. Detta är en relativt billig insats och skulle spara energi. 
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Byggnaden - Egenskaper 
Typkod

320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder
Byggnadskategori

 Flerbostadshus

Byggnadens komplexitet 
 Enkel         Komplex nmlkji nmlkj

Byggnadstyp 
Friliggande

Nybyggnadsår

 1972

Atemp (exkl. Avarmgarage) 

 Mätt värde              m2 

 Omvandlat från BOA/LOA 

 Omvandlat från BRA 

 Omvandlat från BTA 

nmlkji 835

nmlkj

nmlkj

nmlkj

Verksamhet 
Fördela enligt nedan: 

Procent av 
Atemp (exkl. 
Avarmgarage) 

Bostäder (inkl. biarea, t.ex. trapphus och uppvärmd källare)  100

Hotell, pensionat och elevhem  

Restaurang  BOA 

 m2 764

LOA 

 m2 
Kontor och förvaltning  

BRA 

 m2 
BTA 

 m2 Butiks- och lagerlokaler för livsmedelshandel  

Butiks- och lagerlokaler för övrig handel  Antal källarplan uppvärmda till >10°C 
(exkl.garageplan) 
0 Köpcentrum  

Vård, dygnet runt  Avarmgarage 

 m2 Vård, dagtid (samt serviceboende, frisersalong o. dyl)  
Antal våningsplan ovan mark

 2
Skolor (förskola-universitet)  

Bad-, sport-, idrottsanläggningar (ej utomhusarenor)  Antal trapphus

 3 Teater-, konsert-, biograflokaler och övriga samlingslokaler  
Antal bostadslägenheter

 12
Övrig verksamhet - ange vad    

    Projekterat genomsnittligt ventilationsflöde i 
lokaler och specialbyggnader 

 l/s,m2 Summa  100

  



  
Energianvändning 

  
  
1 Energi för uppvärmning och varmvatten 
2 El totalt 
3 Värme, kyla och fastighetsel 
4 El exklusive hushållsel och verksamhetsel 
5 Underlag för energiprestanda 

Vilken 12-månadsperiod avser energiuppgifterna? (ange första månaden i formatet ÅÅMM) 

 0701 -  0712   

Hur mycket energi har använts för värme och kyla angivet år (ange 
mätt värde om möjligt)? 
Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade 

Omvandlingsfaktorer för bränslen i tabellen nedan gäller om inte 
annat uppmätts: 
Eldningsolja 10 000 kWh/m3 

      Mätt 
värde 

Fördelat 
värde Naturgas 11 000 kWh/1 000 m3 (effektivt värmevärde) 

Stadsgas 4 600 kWh/1 000 m3 
Fjärrvärme (1)  160 440 kWh  nmlkj  nmlkji Pellets 4 500-5 000 kWh/ton, beroende av träslag och 

fukthalt 
Eldningsolja (2)  kWh  nmlkj  nmlkj

Naturgas, stadsgas (3)  kWh  nmlkj  nmlkj Källa: Energimyndigheten 
För övriga biobränsle varierar värmevärdet beroende av  
sammansättning och fukthalt. Det är expertens ansvar att omräkna 
bränslets vikt eller volym till energi på ett korrekt sätt.  

Ved (4)  kWh  nmlkj  nmlkj

Flis/pellets/briketter (5)  kWh  nmlkj  nmlkj

Övrigt biobränsle (6)  kWh  nmlkj  nmlkj

El (vattenburen) (7)  kWh  nmlkj  nmlkj

El (direktverkande) (8)  kWh  nmlkj  nmlkj Övrig el (ange mätt värde om möjligt) 
Angivna värden skall inte vara normalårskorrigerade 

El (luftburen) (9)  kWh  nmlkj  nmlkj       Mätt 
värde 

Fördelat 
värde 

Markvärmepump (el) (10)  kWh  nmlkj  nmlkj Fastighetsel (15)  2 000 kWh  nmlkj  nmlkji

Värmepump-frånluft (el) 
(11)  kWh  nmlkj  nmlkj Hushållsel (16)  kWh  nmlkj  nmlkj

Värmepump-luft/luft (el) 
(12)  kWh  nmlkj  nmlkj Verksamhetsel (17)  kWh  nmlkj  nmlkj

Värmepump-luft/ 
vatten (el) (13)  kWh  nmlkj  nmlkj Komfortkyla (18)  kWh  nmlkj  nmlkj

Summa 1-13 1 (Σ1)  160 440 kWh     Summa 7-13,15-18 2 (Σ2)  2 000 kWh   

Varav energi till 
varmvattenberedning  37 900 kWh  nmlkj  nmlkji Summa 1-15,18 3 (Σ3)  162 440 kWh   

Fjärrkyla (14)  kWh  nmlkj  nmlkj Summa 7-13,15,18 4 (Σ4)  2 000 kWh   

Finns solvärme?    Ja     Nej 

Om ja, ange total solfångararea     m2 
nmlkj nmlkji       

Ort (graddagar) Normalårskorrigerat värde 
(graddagar) 

Ort (Energi-Index) Normalårskorrigerat värde 

(Energi-Index) 5 

Bollnäs  kWh 173 515 Bollnäs  kWh 176 047

Energiprestanda …varav el Referensvärde 1 
(enligt nybyggnadskrav) 

Referensvärde 2 
(statistiskt intervall) 

 kWh/m2,år
 211  kWh/m2,år

 2  kWh/m2,år
 130  154 -  kWh/m2,år

 188

  



  
Uppgifter om ventilationskontroll 

6 Avser när byggnaden har fler ventilationsaggregat 
  
  
Uppgifter om luftkonditioneringssystem 

  
  
Uppgifter om radon 

  
  
Utförda energieffektiviseringsåtgärder 
  
  
Rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder 

  
  
Övrigt 

  
  
Kontrollorgan och tekniskt ansvarig 

  
  
Expert 

Finns det krav på ventilationskontroll i byggnaden?       Ja     Nej nmlkji nmlkj
Typ av ventilationssystem 

 FTX gfedc  FT gfedc  F med återvinning gfedc

   F gfedcb  Självdrag gfedc   

Är ventilationskontrollen godkänd vid tidpunkten för 
energideklarationen?     Ja     Nej      Delvis 6    % godkänd

 nmlkj nmlkji nmlkj

Finns luftkonditioneringssystem med nominell kyleffekt större än 12kW?        Ja     Nej nmlkj nmlkji
Nominell kyleffekt enligt standard 
SS-EN 14 511-2:2007 

Byggnadens nuvarande kyleffektbehov Area av Atemp som är luftkonditionerad 

 kW  kW  m2 

Är radonhalten mätt?        Ja     Nej nmlkji nmlkj
Radonhalt Typ av mätning Datum för radonmätning  

 Bq/m3 40 Långtidsmätning enligt SSI  1996-03-18

Åtgärdsförslag 
 Styr- och reglerteknisk gfedcb  Byggnadsteknisk gfedc

Minskad 
energianvändning 

Besparingskostnad Minskat utsläpp av 

CO2 
       

 Installationsteknisk gfedc   
 kWh/år 19 610  kr/kWh 0,01  ton/år 0,88

Beskrivning av åtgärden 

 

Byte till centralstyrd innegivareteknik. 

Åtgärdsförslag 
 Styr- och reglerteknisk gfedc  Byggnadsteknisk gfedc

Minskad 
energianvändning 

Besparingskostnad Minskat utsläpp av 

CO2 
       

 Installationsteknisk gfedcb   
 kWh/år 4 060  kr/kWh 0,14  ton/år 0,18

Beskrivning av åtgärden 

 

Vattenbesparingsprodukter. 

Har byggnaden 
deklarerats tidigare? 

Har experten 
besiktigat byggnaden? 

Detaljinformation går att 
finna hos 

  

 Ja     Nej nmlkj nmlkji  Ja     Nej nmlkji nmlkj Byggnadsägare  

Ackrediterat företag 

 Anticimex AB

Organisationsnummer

 556032-9285

Ackrediteringsnummer

 7022:02

Förnamn

 Henrik

Efternamn

 Olsson

E-postadress

 henrik.olsson@anticimex.se

Förnamn

 Marcus

Efternamn

 Gustafson



Datum för godkännande 

 2008-08-08

E-postadress

 marcus.gustafson@anticimex.se



    

  Saker att tänka på … 

att informera om energideklarationen 
Nu när du som byggnadsägare har gjort din energideklaration är du skyldig att informera 
om resultatet till hyresgästerna och övriga som använder huset. Detta gäller inte dig som 
har en villa. 
  
att sätta upp sammanfattningen i entrén 

Sista sidan i energideklarationen, ”Husets energianvändning”, är en sammanfattning. Den 
ska du sätta upp i husets entré eller reception. Du kan välja att sätta upp sista sidan som 
den är eller göra en beständig skylt i t.ex. plast eller aluminium. Materialet väljer du själv, 
men skylten ska utformas enligt Boverkets anvisningar. Se Boverkets webbplats: 
www.boverket.se/energideklaration. Den som inte sätter upp sammanfattningen av 
energideklarationen riskerar att få betala vite. 
  
att fastighetsförvaltaren och fastighetsskötaren också kan informera 

Syftet med energideklaration är att effektivisera energianvändningen för att förbättra 
miljön och rädda klimatet. Du som byggnadsägare har en viktig uppgift att effektivisera 
husets energianvändning. Även hyresgästerna eller de som använder huset kan hjälpa 
till. Se därför till att andra personer som är involverade i husets drift och skötsel, till 
exempel förvaltare och fastighetsskötare, är beredda att informera och förklara för 
hyresgästerna och andra personer som använder huset om energideklarationen och dess 
syfte. 
  
att åtgärderna görs på lämpligt sätt 
Ju fler åtgärder du gör för att minska energianvändningen desto bättre energiprestanda 
får huset. Men, det är också viktigt att tänka på att åtgärderna du gör för att minska 
energianvändningen inte försämrar inomhusmiljön eller påverkar andra viktiga 
egenskaper hos huset. På Boverkets webbplats finns faktablad om olika åtgärder, som 
kan vara bra att visa projektörer och entreprenörer när du gör upphandlingar. 
  
att deklarera så ofta du vill 
Energideklarationen gäller i tio år. Vill du, kan du göra en ny energideklaration när du 
gjort olika energieffektiviseringsåtgärder, har ny årsförbrukning eller när du gjort en ny 
obligatorisk funktionskontroll av ventilationen. 



  

  

Id:20061  

Husets energianvändning 

 
  

    Energideklaration för Granbergshöjden 24a, Bollnäs. 

Detta hus använder 211 kWh/m² och år, varav el 2 kWh/m². 

Liknande hus 154–188 kWh/m² och år, nya hus 130 kWh/m². 

Radonmätning är utförd. Ventilationskontrollen är ej godkänd. 

Detaljinformation finns hos byggnadsägaren. 

Se även: www.boverket.se/energideklaration 

Energideklaration utförd 2008-08-08 av: 

Marcus Gustafson, Anticimex AB 
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Stor



Bilaga 2
Kalkylförslag Granbergshöjden

Mängd Enhet Enhetspris Summa SEK

Yttervägg
AFG.51 Ställning

 AFG.51 Hakställning 164 kvm 369,2 60654

Tot 60654

Yttertak
11.001 Uppstolpat papptak rivs

 BED.4 Papptäckning rivs 430 kvm 44,24 19023

BED.4 22 råspontad panel rivs 430 kvm 70,78 30435

BED.4 Uppstolpad takstol-3 gr rivs 430 kvm 106,17 45653

BED.4 Ventilationshuvarr rivs 430 kvm 353,89 152173

11.041 Nya betongpannor på kombiläkt med prefab 7 8 träfackverk 

JUC.1 Betongtakpannor, ytbeh, röda 464 kvm 226,05 104951,786

JUC.1 Frakt för betongtakpannor 464 kvm 15,2 7057,143

 HSB.1421 Kombiläkt av stål typ KL 1393 m 43,64 60784,286

JSC.112 Underlagspapp VU typ 112 464 kvm 113,23 52571,071

HSD.1331 22 råspontad panel 464 kvm 241,15 111962,500

GSN.17 Prefab träfackverk - 27 grader 464 kvm 234,32 108791,429

11.072 Inklädd takfot

NSJ.142 Takfotsräcke av vfz stål med 1 rör 64 m 405,72 26082

JTB.811 Förz-lackad hängränna ø 125 64 m 288,65 18556

JTB.411 Förz-lackad fotplåt B=250 64 m 322 20700

HSD.1334 22x145 takfotsbräda 64 m 109,87 7063

HSD.141 50x150 takfotskil 64 m 68,08 4377

HSD.113 45x70 reglar 96 m 79,68 7683

ZSD.11 Insektsnät av plast B=600 64 m 71,48 4595

HSD.1334 22x95 gles panel c 110 B=500 64 m 342,56 22022

11.079 Ventilerad takfot

IBF.31 20 Isover mu-board-33 B=1200 64 m 150,27 9617

11.080 Gavelskiva

JTB.45 Förz-lackad gavelskiva B=300 39 m 366,85 14412

HSD.1422 22x145 vindskiva 39 m 207,19 8140

HSD.1422 22x120 vindskiva 39 m 205,09 8057

HSD.1422 50 tryckimp trekantlist 39 m 61,68 2423

Tot 847130



Mängd Enhet Enhetspris Summa SEK

Tilläggsisolering
IBF.41 Isolering av vindsbjälklag ovanifrån

IBF.42 200 sprutad mineralull-42 430 kvm 103,5 44505

IBF.41 Isolering av vindsbjälklag ovanifrån

IBF.42 300 sprutad mineralull-42 430 kvm 141,45 60824

IBF.41 Isolering av vindsbjälklag ovanifrån

IBF.42 400 sprutad mineralull-42 430 kvm 161,7 69531

Omkostnader
AFG Diverse transporter

AFG Container, sophantering 7 mån 3200 22857

BED.43 Miljöavgift för rivet material

BED.43 Deponiavgift 14 ton 435 6214

Tot 29071

Kalkylförslag
Hakställningar 60654

Befintligt tak rivs 246460

Byggnation av nytt tak 526749

Tilläggsisolering 300mm 60824

Omkostnader 30000

Totalt 924687



Bilaga 3 - Solfångares värmeproduktion

Objekt: 

Intelli-heat Intelli-heat Total Referensarea (m²):

FP215P FP215PL Total Bruttoarea (m²):

842 842

11 0

1,91 1,91

Plan Plan

Beräknat ungefärligt utbyte* i kWh för anläggningen

Månad för månad baserat på diagram från SP vid 25°C, 50°C och 75°C.

Månad 25°C 50°C 75°C

jan 237 160 89

feb 605 409 228

mar 1 187 802 447

apr 1 615 1 090 608

maj 2 030 1 371 765

jun 2 018 1 363 760

jul 1 923 1 298 724

aug 1 698 1 146 639

sep 1 235 834 465

okt 724 489 273

nov 297 200 112

dec 154 104 58

Tot. ca 13 724 9 265 5 168

Fjärrvärme

Sadeltak 30 grader

Beskrivning av solvärmeanläggningen

Solvärmen dimensionerad för:

Antal paneler:

Årligt värmeutbyte* vid 50⁰C (kWh/modul)

Modell 23,7

Typ av solfångare

Solfångarmodulens referensarea (m²)

Antal moduler

Anläggningsinformation

12/5-2015

100.058 kr

Byggnad:

Verksamhet:

Granbergshöjden

Datum:

Lämnad offert:

Ackumuleringsvolym:

Fabrikat

Tappvarmatten

11

1182,5

21,0

Plansolfångare

Flerbostadshus

Tak:

Uppvärmning:

* OBS! Årsutbytet är beräknat av SP (Statens Tekniska forskningsinstitut) för en solfångare vänd mot söder i 45 ° lutning mot 
horisontalplanet. Utbytet beräknas med kalkylarket "Swedish annual energy gain v_200811 -27" enligt SP-metod 2709 utgåva 4, 
2009-01-15. Med temperaturerna 25°C, 50°C och 75°C menas medeltemperaturen i  värmebärarkretsen. 
Observera att dessa siffror i första hand skall tjäna som ett jämförelsemått och att verkligt utbyte i ett system förutom 
tillgänglig solinstrålning kommer att bero av systemutförande, solfångarorientering, brukarvanor m.m.  
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Intelli-heat FP215 
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Sol Energiteknik SE AB

Esbjörnarp 10

SE-561 92 HUSKVARNA

Sweden

Tele/Phone: +46- (0)36-51345

Fax: +46-(0)36-51344 

www.solenergiteknik.se

E-mail: info@solenergiteknik.se



Objekt: 

Total Referensarea (m²):

Total Bruttoarea (m²):

Månad 25°C 50°C 75°C

jan 152 132 111

feb 389 337 284

mar 762 660 556

apr 1 036 898 757

maj 1 303 1 129 951

jun 1 296 1 122 946

jul 1 235 1 069 901

aug 1 090 944 796

sep 793 687 579

okt 465 403 339

nov 191 165 139

dec 99 86 72

Tot. ca 8 810 7 631 6 431

0

2,91

Vakuum

5

2,33

Vakuum

Antal moduler 0

Solfångarmodulens referensarea (m²) 1,75

Typ av solfångare Vakuum

Fjärrvärme

Beräknat ungefärligt utbyte* i kWh för anläggningen

Månad för månad baserat på diagram från SP vid 25°C, 50°C och 75°C.

Antal paneler:

Ackumuleringsvolym:

Fabrikat

19,8

Årligt värmeutbyte* vid 50⁰C (kWh/modul) 1 246

Bilaga 3
Datum:

Lämnad offert:

12/5-2015

108.809 kr

Granbergshöjden

Uppvärmning:

Tak:

Intelli-heat 11,7Intelli-heat

Solvärmen dimensionerad för:

Flerbostadshus

Byggnad:

Verksamhet:

Sadeltak 30 grader

Tappvarmvatten

5

987,5

Vakuumrörssolfångare

Anläggningsinformation

24 ST, 24 ST-R, 24 AL

1 659

30 AL

2 072

Modell 18 ST, 18 ST-R

Beskrivning av solvärmeanläggningen

Intelli-heat

* OBS! Årsutbytet är beräknat av SP (Statens Tekniska forskningsinstitut) för en solfångare vänd mot söder i 45° lutning mot 
horisontalplanet. Utbytet beräknas med kalkylarket "Swedish annual energy gain v_200811-27" enligt SP-metod 2709 utgåva 4, 2009-
01-15. Med temperaturerna 25°C, 50°C och 75°C menas medeltemperaturen i  värmebärarkretsen. 
Observera att dessa siffror i första hand skall tjäna som ett jämförelsemått och att verkligt utbyte i ett system förutom tillgänglig 
solinstrålning kommer att bero av systemutförande, solfångarorientering, brukarvanor m.m. 
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