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Sammanfattning 
För att sänka energianvändningen av byggnader krävs omfattande åtgärder för 

energieffektivisering av både nya och äldre byggnader. Gamla herrgården på Forsmarks bruk 

är uppförd för cirka 250 år sedan och är en aktuell byggnad i att undersöka tillämpbara 

energieffektiviseringsåtgärder. Detta för minskning av energianvändning samt fortsatt 

användning av herrgården.  

 

Vid tillämpning av energieffektiviseringsåtgärder krävs anpassning efter herrgårdens 

varsamhetskrav. Kraven styrs av dess byggnadsminnesförklaring, upprättad av riksantikvarie i 

Uppsala 1975 i samarbete med dåvarande ägare Greve Ludvig af Ugglas, i vilken det framgår 

vilka delar som inte får förvanskas.  

 

I denna fältstudie presenteras genomförande av kartläggning och uppmätning av herrgården 

för att validera en energisimuleringsmodell av byggnaden. Även tillämpning av åtgärder för 

att se om de är ekonomiskt försvarbara att utföra. Primär betydelse i denna studie är 

genomförandet av att kartlägga herrgården för redogörelse av eventuella åtgärder som kan 

anpassas med hänsyn till dess byggnadsminnesförklaring. Svårigheter att validera nominell 

energisimuleringsmodell med uppmätt data har resulterat i slutsatsen att kartläggningen har 

alltför många osäkra parametrar som har inverkan på resultatet av herrgårdens 

energianvändning. Den nominella modellen, baserad på uppmätt data och U-värden som antas 

gälla för respektive byggnadsdel, avger ett dubblerat värde jämfört med uppmätt effekt från 

byggnadens värmesystem. En herrgård av denna storlek och ålder borde ha en åtskillig högre 

energianvändning än som mätts upp. Därför utfördes en känslighetsanalys av byggnadens U-

värde på ytterväggar och grund. Resultatet av känslighetsanalysen indikerade att en osäkerhet 

i främst ytterväggarnas material och uppbyggnad påverkar energianvändningen av herrgården, 

men ytterligare parametrar torde ha en inverkan på herrgårdens energianvändning.  

 

Slutsatsen av detta arbete är att herrgården har relativ liten energianvändning i förhållande till 

dess storlek, ålder och att det är möjligt att vidta åtgärder för att sänka dess energianvändning. 

Prioriterad åtgärd är injustering av värmesystemet då det inte utförts vid installation av 

systemet.  

 

  



 

 

Abstract 
Reducing energy use in buildings requires extensive action regarding energy effectivization in 

both modern and old buildings.The old mansion in Forsmark was established 250 years ago 

and is a building in need of energy effectivization in order to reduce its energy consumption, 

hence ensuring it’s continued use.  

 

In applying said measures special attention must be given to the mansions care requirements. 

These requirements are governed by the mansions heritage regulations which were 

established by the National Heritage Board in Uppsala 1975 in collaboration with the former 

owner Count Ludvig af Ugglas. The requirements clearly state which parts of the building 

that are to remain unchanged. This study presents how identification and and measurement of 

the mansion were conducted in order to validate an energy simulation model of the building, 

how to apply these measures as well as to see if they are economically feasible.  

 

It is of importance in this study to map the mansion in order to determine if possible measures 

can be adapted in order to accommodate its heritage regulations. Difficulties in validating the 

nominal energy simulation models with measured data have resulted in the conclusion that the 

mapping has too many uncertain parameters which themselves have an effect on the mansions 

energy use. The nominal model, based on measured data and U-values assumed for each part 

of the mansion, gives a value that is double the measured effect acquired from the buildings 

heating system. The measured effect acquired from the manors heating system was 

significantly lower than what is to be expected in such an old building. Consequently a 

sensitivity analysis of the building’s U-values regarding its exterior walls and foundation was 

conducted. The results of the sensitivity analysis indicated that uncertainty first and foremost 

in wall material and construction effect the energy use of the mansion, but also that additional 

parameters were probable to have an impact on the mansion’s energy use.  

 

The conclusion of this study is that the old mansion at Forsmark has a relatively low energy 

use regarding its size, age and that it is possible to take action in order to reduce its energy 

use. The first of which is to adjust the heating system as it has been discovered that it is 

incorrectly dimensioned.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Bakgrund 

Byggnader i Europa står för ungefär 40 % av den totala energianvändningen (Arias, Vassileva 

& Vieites, 2015). I jämförelse med Sverige som ligger på cirka 36 %. För att främja bättre 

boende och prestanda är “God bebyggd miljö” ett av de 16 miljömålen som ska uppnås till år 

2020. Målet är fastställt av Riksdagen och ska främja miljömässigt byggande för god lokal 

och global miljö (www.miljomal.se). 

 

Enligt Mazzarella (2014) är nära 40 % av alla europeiska byggnader uppförda innan 50-talet, 

innan några byggregler upprättats och det inte fanns några begränsningar angående en 

byggnads energiprestanda. Det bevisar betydelsen av att inte endast projektera för nya 

byggnader med låg energianvändning, men även vikten av att energieffektivisera äldre 

byggnader.  

 

Den nybyggda sektorn betraktas som minimal i jämförelse med den befintliga. 40 % av 

dagens byggnader upprättades mellan år 1945 och 1960, 25 % mellan år 1919 och 1945 och 

14 % innan år 1919 (Blumberga, Kass & Zogla, 2015). Dessa byggnader är en del av vår 

historia och det finns förutom den tekniska och ekonomiska aspekten, även ett allmänt 

intresse att uppgradera och energieffektivisera dessa till dagens standard. 10 % av dessa 

byggnader tillhör kategorin ”historiskt värdefulla”, vilket kan sätta begränsningar på ingrepp 

då de beaktas ha värdebärare av speciellt arkitektoniskt eller historiskt intresse. Det finns idag 

ett gap mellan tillåtna energieffektiviserande ingrepp i klimatskal samt dessa bevarandekrav 

av historiska element (Arias et al., 2015). 

 

Forsmarks bruk är ett område med historiskt värdefulla byggnader. Det ligger i Östhammars 

kommun och drivs av Forsmarks Kraftgrupp AB som tog över bruket av dåvarande ägare 

Greve Ludvig af Ugglas, samtidigt som bruket byggnadsminnesförklarades 1975-08-18. 

(Vattenfall, 2015)  

 

En utav dessa kulturhistoriska byggnader är Gamla herrgården, uppförd år 1765, avsedd för 

att fungera som bostad till Johan Jennings. Jennings avled en kort tid efter dess uppbyggnad 

och 1781 bytte Forsmark bruk ägare till excellensen Samuel af Ugglas. Herrgården var i 

fortsatt ägo av af Ugglas släkten fram tills byggnadsminnesförklaringen. Sedan år 1982 

fungerar herrgården som mötes- och konferenslokal (Randers, 1980) 

 

Intill herrgården finns två byggnader, kallad köksflygeln och brukskontoret. Dessa hus 

byggdes upp redan 1719 då dåvarande ägare George de Besch fick 8 års skattefrihet att bygga 

upp Forsmark igen efter att ryssarna vandaliserat området och bränt ner de flesta byggnader 

till grunden (Randers, 1980). Detta kan ses i stommen på byggnaderna, då den gamla 

herrgården är upprättad i tegel medan köksflygeln och brukskontoret har timmerstomme.  
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Gamla herrgården är ett exempel på en byggnad som behöver energieffektiviseras. Dels för att 

minska miljöpåverkan, möjliggöra fortsatt användning av byggnaden, att öka den termiska 

komforten inomhus samt reducera kostnader för drift av byggnaden. Eftersom herrgården är 

byggnadsminnesförklarad, måste åtgärder anpassas efter de krav som ställs på en 

kulturhistorisk byggnad. 

 

Tidigare forskning visar att det finns möjligheter att energieffektivisera byggnader. 

Effektiviseringarna kan vara lönsamma eller kostsamma. Beroende på byggnadens ålder kan 

vissa tekniska förnyelser vara mer eller mindre tillämpbara. Alev, Allikmaa & Kalamees 

(2015) utförde en studie i Estland, där fem olika byggnader upprättade mellan åren 1920-1991 

granskades. Studien visade att de viktigaste systemen att beakta är det primära värmesystemet 

samt ventilationssystemet. I samtliga byggnader var installation av ventilationssystem det 

mest effektiva ekonomiskt. Att uppdatera sitt befintliga värmesystem till någon form av 

värmepump visar sig mest effektivt för primärenergin. Dock är det endast ekonomiskt 

försvarbart och gällande byggnader upprättade efter 1991. 

 

En europeisk forskningsgrupp jämförde flera olika fallstudier från olika europeiska länder för 

att hitta gemensamma lösningar som skulle vara möjliga att applicera på majoriteten av 

byggnader i samma geografiska område. Resultatet påvisade att de mest effektiva lösningarna 

var invändig isolering, byte av fönster, utnyttjande av solenergi samt högre utnyttjande av 

närvarostyrda funktioner och system (Arias et al., 2015).  Vid ingrepp i historiska byggnader 

är invändig isolering det enda alternativet då utvändig kan förstöra den arkitektoniska 

gestaltningen, fönster får däremot vanligtvis bytas, så länge alla bevarandekrav på 

gestaltningen upprätthålls. (Blumberga et al., 2015) 

 

Förutom de tekniska besparingsåtgärderna påverkas byggnaden även av de beteendemässiga 

och fysiska aspekterna. Studien visar att effekten av en positiv ändring av brukarbeteendet 

kan spara upp till 62-86 % av energianvändningen, och att implementering av positiva 

beteendemönster leder till bevarandet av kulturhistoriska byggnader. Den största inverkan på 

energianvändningen utifrån beteendemönster hade med uppvärmningstemperaturen att göra, 

då en ökning av innetemperaturen med 1°C kan öka energianvändningen upp till 3-5 %, och 

öka verkningsgraden på eventuell eldningspanna med 5 %. (Hui & Steemers, 2014) 

 

De flesta studier lägger stort fokus på vad som är ekonomiskt försvarbart att utföra i 

byggnader. Andra forskare menar dock att den ekonomiska vinsten inte är det väsentliga. 

Däremot kan de energieffektiva lösningarna initiera ytterligare fördelar. En förbättrad 

boendekvalitet med fördelar utöver det ekonomiska som ökad termisk komfort, ökad 

ljudisolering och säkerhet, borde vägas in lika starkt. (Almeida & Ferreira, 2015) 

 

I föreliggande arbete är förvanskningsförbudet starkt och en del energieffektiviseringsåtgärder 

har redan utförts i form av installation av värmepump och tilläggsisolering av vindsbjälkaget. 

Fokus hamnar därför på att studera och utvärdera vilka andra åtgärder som är praktiskt 

utförbara och huruvida dessa är lönsamma.   
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att kartlägga gamla herrgården på Forsmarks bruk och undersöka vilka 

energieffektiviseringsåtgärder som kan utföras samt hur stora besparingar åtgärderna innebär. 

Att ge eventuella förslag på möjlig energieffektivisering utan att det påverkar byggnadens 

kulturhistoriska värde, utifrån byggnadens konstruktion, funktion och bevarandekrav. 

Kostnader för åtgärderna kommer att uppskattas genom payback-metoden.  

 

Målet är att hitta och tillämpa utvalda åtgärdsförslag till Gamla herrgården på Forsmarks bruk 

och bedöma om dessa är lönsamma. 

 

1.3 Avgränsningar  

Denna fallstudie syftar på endast behandling av en byggnadskropp och det är gamla 

herrgården på Forsmarks bruk. Herrgården är utmärkt på kartan nedan i Figur 1- överblick 

över Forsmarks bruk.  

 

 
Figur 1- Överblick över Forsmarks bruk. Foto från: (https://maps.google.se/) genom sökning 

på Forsmarks Bruk 46. 

Ytterligare avgränsningar för projektet är geografiska. Tillhörande litteraturstudie bör se till 

relevant forskning i Europa och Norden där det råder liknande klimatförhållanden som kan 

tillämpas till svenska byggnader.  

 

Studien utför ingen utav presenterade åtgärder i verkligheten utan endast genom ett 

energisimuleringsprogram. En del indata är uppskattade eller standardiserade värden och det 

saknas även uppmätta relationsritningar samt handlingar över herrgårdens material i 

byggnadens konstruktion, vilket kan påverka energisimuleringarnas utfall. Vidare saknas 

elmätare och energideklaration av herrgården, det vill säga data på årsbasis som 
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energisimuleringsmodellen BV² kan jämföras med. Härmed påpekas att samtliga tre 

byggnader försörjs med värme från ett och samma uppvärmningssystem.  

 

Vid simulering av gamla herrgårdens energianvändning kan brukarnas beteende inte tas i 

beaktning då det inte kan hanteras med hänsyn till företagssekretess. 

1.3.1 Etiska aspekter 

Plan och bygglagen (PBL) menar att “En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas” (PBL, SFS 

2010:900, 8 kap, 13 §). Därav ska förvanskningsrisken, ur den byggetiska aspekten, tas i 

beaktning och möjliga åtgärder diskuteras och anpassas utifrån denna risk. 

 

Byggnaden har tidigare restaurerats för återställande av tidigare felaktiga utföranden. 

Framtida ändringar skall följa bestämmelserna som upprättades inför återställandet. Med 

tanke på företagets policy och sekretessregler skall ingen information som inte Forsmark 

Kraftgrupp AB anser är relevant och officiell spridas publikt. Forsmark kraftgrupp AB skall 

därmed granska rapporten innan publicering. Vid potentiella intervjuer som tagits med i 

denna fallstudie ska slutresultat ha lästs igenom och godkänts av intervjuad person innan 

arbetet publiceras.  
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2. Byggnadsbeskrivning 
Nedan beskrivs byggnaden utifrån de parametrar som påverkar studiens resultat. 

 

2.1 Arkitektur 

Byggnaden och dess inredning är i Gustaviansk stil. Taket är ett plåttak som bryts av med två 

frontoner på varje långsida fasad med ett oxöga i vardera fronton. Fasaderna är renoverade 

och utförda i gotlandskalk i en gul nyans. Sockeln är i natursten målad med röd färg för att 

efterlikna den ursprungliga färgen. Se figur 2 - Fasadbilder på gamla herrgården. 

 

Herrgården har två symmetriska fönsterrader längs fasaden med röd/bruna karmar och vita 

foder. De två cirkulära öppningarna i fasadens frontoner, oxögonen, fungerar som till- och 

frånluftskanaler till vindsutrymmet. Dess spröjsar och karm är målade i linoljefärg i kulören 

NCS S6030-Y60R. Plåten är målad med svart linoljefärg. Porten till huvudingången är en 

dubbeldörr av originaltyp i trä med fyra glaspartier ovanför. Porten på västra sidan är en 

enkeldörr i trä, även den i originaltyp.  

 

 
Figur 2- Fasadbilder på gamla herrgården 
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2.2 Byggnadsminne 

Riksantikvarie Pålsson, R. (1975) i Uppsala kommun beslutade år 1975, tillsammans med 

dåvarande fastighetsägare Greve Ludvig af Ugglas samt byggnadsnämnden i Östhammars 

kommun, att byggnadsminnesförklara Forsmarks bruk och Forsmarks socken. Se bilaga 1- 

Byggnadsminneshandlingar. 

 

Riksantikvarie uppger fyra punkter i skyddsföreskrifterna som ska gälla för de 

byggnadsminnesförklarade delarna på Forsmarks bruk, där gamla herrgården ingår. Dessa 

lyder: 

 

1. Markerade delar på kartan avser område där skyddsföreskrifterna gäller. Dessa 

byggnader får ej utan riksantikvariens samtycke rivas, eller till sitt yttre ombyggas 

eller på annat sätt förändras.  

2. Arbete i inre delen av byggnader som medför ingrepp i byggnaders stommar eller 

äldre fast inredning ska utföras i samråd med riksantikvarien.  

3. Områden och byggnader inom markerad del på kartan får ej utan riksantikvariens 

samtycke renoveras eller väsentligt förändras. Riksantikvarien ska underrättas om 

rivning av någon av dessa byggnader blir aktuell. Se figur 3 – byggnadsminneskarta. 

4. Ovan nämnda områden och byggnader ska underhållas löpande så att konstruktion, 

funktion och värdebärare bibehålls. (Pålsson, 1975)  

 
Figur 3- Byggnadsminneskarta 
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2.3 Konstruktion 

Byggnaden har enligt Nilsson åtgärdsprogram (2010) genomgått omfattande ingrepp och 

renoveringar genom åren.  

 

1980-talet: Omfattande fasadrenovering med avfärgning och ny fasadputs. Tornhuven 

monterades ned och ersattes med en kopia, som även integrerades med ventilationssystemet. 

1982: Omfattande interiörförändringar och utbyte av befintligt värmesystem till värmepump 

med vattenburet radiatorsystem.   

1992: Omläggning av tak till galvaniserad plåt. 

2005-2006: Viss lagning av ränndalar. 

2006: Tilläggsisolering av vindsutrymmet.    

2009: Utbyte av ventilationsaggregat med omläggning av östra frontonens plåttak som följd. 

2010: Omläggning av skivtäckningen på plåttaket, uppkilning av råspont för luftning av 

takfot, lagning av frostsprängningar i teglet samt en omfattande återställande fasad renovering 

av främst puts och kulörer då den tidigare renoveringen inte tog den kulturella gestaltningen i 

beaktning.  

2.3.1 Tak 

Taket är ett flackt, valmat sadeltak. Takskivorna är i varmförzinkad, stålplåt 0,6mm och är 

målade med linoljefärg. Sedan 1992 har skivorna haft måtten 450x600 mm. Originalformatet 

på skivorna var 450x530 mm (Bjerking AB, 2010). 

 

Olika innetakshöjder råder i byggnaden. För att förenkla beräkningar och simuleringar i 

diverse program valdes en genomsnittlig takhöjd på 2,9 meter. 

2.3.2 Vind  

Vindsutrymmet är självdragsventilerad kallvind med tilläggsisolering på vindsbjälklaget. 

Tilläggsisoleringen är utförd 2006 och är redovisad som isoleringsarbete med produkten 

ekofiber.  

2.3.3 Ytterväggar 

Enligt Bjerking AB, (2010) framkom det att ytterväggarna är en fullmur av tegel med ett 

ytskikt av kalkputsad fasad, så kallat gotlandskalk. 

2.3.4 Grund 

Grunden är av källartyp, konstruerad i natursten.  

2.3.5 Fönster 

Byggnaden har tvåluftsfönster, med kopplade 1+1 bågar. Dess U-värde uppskattas till 3 

W/m²K enligt Isolerguiden (Swedisol, 2006). Nedervåningens fönster är indelade i tio rutor 

per fönster och övervåningen åtta rutor per fönster. Frontonernas oxögon fungerar som till- 

och frånluftsventil och är därmed helt öppna utan glas. Fönsterkarmarna är målade i kulör 

NCS S6030-Y60R. Totalt finns 3 stycken blindfönster, målade i svart silikatfärg. 
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2.3.6 Portar 

Herrgården har två portar på östra samt en port på västra sidan, båda av originaltyp i trä. U-

värdet för äldre dörrar är 1,7 W/m²K enligt Peterson (1978). Portarna är målade i kulör NCS 

S6030-Y60R. 

 

2.4 Uppvärmningssystem 

Herrgårdens värmesystem drivs av två värmepumpar och systemet delas med två närliggande 

byggnader, köksflygeln och brukskontoret. Herrgården värms huvudsakligen upp med 

värmepump av märket Nibe med maximal effekt 70 kW. Om temperaturen utomhus skulle 

sjunka startar en elpanna av märket Värmebaronen med maxeffekt 42 kW. Vintertid har en 

oljepanna tidigare startats vid lägre temperaturer, denna är i dagsläget bortkopplad då den inte 

behövt nyttjats de senaste åren. Radiatorerna är panelradiatorer av typen AGA Thermopanel.  

 

2.5 Ventilationssystem 

Ventilationssystemet är av typen Fläktwood:s Sting med roterande värmeväxlare med 

fläkteffekten 2,2 kW, utbytt år 2009. Tilluften värms efter värmeväxlaren med ett vattenburet 

värmebatteri, denna går på en egen shuntgrupp till värmepumpen.  

 

2.6 Belysning 

Totalt har byggnaden 113 stycken glödlampor som varierar i styrka från 8 W till 55 W.  

En handfull av glödlamporna är lågenergi, inga av lamporna är i LED. På entréfasaden finns 

två utebelysningar.  
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3. Metoder  
Nedan beskrivs de olika metoder som använts i studien. Samtliga undersökningar och 

uppmätningar utfördes för att upprätta en nominell energisimuleringsmodell som sedan 

validerades mot de uppmätta resultaten.  

 

3.1 Övergripande metod 

Fallstudie med en byggnadskropp i fokus utfördes, vilket ledde till en detaljerad djupdykande 

studie innebärande nedan presenterade punkter: 

 

 Förundersökning för att fastställa vad som får göras enligt byggnadsminnesförklaring. 

 Energikartläggning av herrgården. 

 Upprättande av en modell över byggnaden i ett byggnadsenergisimuleringsprogram.  

 Insamling av indata för att kalibrera och validera modellen. Insamling av data kan vara 

problematisk i äldre byggnader eftersom dokumentation om uppbyggnad ofta saknas. 

 Energiåtgärderssimulering för att uppskatta hur mycket åtgärderna ger i 

energibesparingar. 

 På basis av energibesparingar uppskattades byggkostnader (investeringskostnader) för 

att värdera om energibesparingarna finansierar investeringskostnaderna. 

 

Stort fokus i arbetet sattes på att samla in och kartlägga information om herrgården för att 

bygga upp och validera en energisimuleringsmodell. En energisimuleringsmodell innebär att 

simuleringar av energianvändningen hos en byggnad görs i ett för ändamålet avsett numeriskt 

program genom att bygga en modell av byggnaden. För att bygga modellen behövs kännedom 

om följande aspekter om byggnaden och dessa utgör indata till modellen: 

 

 Mått (areor och volymer) 

 Konstruktionernas mått, material, lufttäthet, U-värden för tak, ytterväggar och grund 

 Ventilationssystemets typ, flöden och systemtemperaturer 

 Uppvärmningssystemets typ och systemtemperaturer 

 Fönstertyp och dess U-värde och mått 

 Köldbryggor 

 Interna värmekällor, vilka, hur mycket och när är den som störst 

 Ort och klimatdata, solinstrålning  

 Tappvarmvatten 

 Elanvändning, fastighetsel 

 Belysning, effekt och antal glödlampor/lysrör 

 Värden för luftläckage 

 

Energimodellen byggdes upp i BV
2 

som är ett energisimuleringsprogram för att beräkna den 

specifika energianvändningen på en byggnad. Värden för byggnadens aktuella skick matades 

in i programmet för att sedan jämföras med den specifika energianvändningen som blir efter 

valda åtgärder för energieffektivisering.  
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Valet föll på att använda BV² då det är ett enkelt och användarvänligt program som använts i 

tidigare kurser. På så vis sparas tid i arbetet.   

 

Efter uppbyggnad av energsimuleringsmodell krävdes validering för kontrollering att dess 

resultat var tillförlitligt. Vanligtvis jämförs modellens utdata med uppmätta värden, vilken 

exempelvis fås av energideklaration som visar byggnadens specifika energianvändning under 

ett år. Energideklarerade värden baseras i regel på uppmätta normalårskorrigerade data. 

Uppmätta värden är oftast för hela fastigheten och utgör grunden för energiräkningar. Ingen 

energideklaration finns för herrgården. 

 

Vid stor avvikelse måste modellen revideras med ny indata, helst uppmätta indata eller indata 

som beräknats på basis av indata. Enligt Raferty, Keane och O’Donnell (2011) är denna 

process iterativ, det vill säga kvaliteten av indata är beroende av modellens avvikelse från 

uppmätt energiprestanda och inneklimat. De rangordnar kvaliteten på indata enligt följande  

(i fallande prioritetsordning):  

1. Timvisa uppmätta data på årsbasis; 

2. Korttids eller momentanmätningar; 

3. Besiktning på plats; 

4. Intervju med fastighetsskötare och förvaltare; 

5. Fastighetsdokument (protokoll, manualer); 

6. Driftdokument (ritningar); 

7. Jämförande studier, schablonvärden; 

8.  Standarder, riktlinjer, specifikationer; 

9. Information rörande den initiala modellen 

 

Validering av energisystemsmodeller utgår endast ifrån idealiserande förhållanden, det vill 

säga förhållanden utan mänsklig påverkan. Detta är något som i verkligheten bara uppnås 

nattetid när ingen vistas i byggnaden. Det som bortses vid dessa studier är människans 

inflytande på bland annat byggnadens drift av värme och kylning samt antalet 

hushållsapparater och maskiner som är i bruk, även kallad realistisk validering (Ryan & 

Sanquist, 2012). Detta går dock även att använda sig av i energiutredningarna, genom att se 

till de idealiserande förhållandena nattetid kan man bryta ut effekten på t ex 

cirkulationspumpar och fläktar och utebelysning som jobbar utan mänsklig påverkan.  

 

När modellen ansågs tillförlitlig, testades olika energieffektiviseringsåtgärder för att studera 

vad enstaka eller olika sammansatta åtgärder gav för energibesparingar. Energibesparingarna 

kunde bedömmas som lönsamma genom att ställa åtgärdernas kostnader i relation med den 

kostnadsbesparing som fås när energianvändningen minskas. Vid osäkerhetsfaktorer inom 

modellen utfördes en känslighetsanalys över resultatet som erhåller osäkerhetsfaktorn.  

 

I och med att ovan nämnd process kräver olika moment och metoder, redovisas dessa enskilt 

nertill.   
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3.2 Förundersökning 

En förundersökning utfördes utifrån tre olika områden. Arkitektonisk, som handlar om att 

identifiera och ta tillvara på byggnadens karaktärsdrag, kulturhistoriska, tekniska, historiska, 

miljömässiga och konstnärliga värden. Vidare undersöktes byggnaden utifrån byggnadsteknik 

med kartläggning av byggnadens stomme och stommaterial genom befintlig dokumentation 

och okulär besiktning. Slutligen utfördes en okulärbesiktning invändigt och utvändigt för att 

upptäcka eventuella skador och sprickor i byggnaden, det vill säga brister i klimatskärmen. 

För vidare undersökning i denna studie var kännedom av byggnadens installationstekniska 

delar aktuellt, till exempel värme-, tappvarmvatten-, ventilation- samt elsystem.  

 

Kartläggning av byggnadsstommen utfördes med hjälp av litteraturstudier då ingen detaljerad 

information finns om gamla herrgården och dess konstruktion och material. Antagande att 

tegelstommar mellan slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet skiljer sig minimalt gjorde 

vidare uppskattning av material i ytterväggen möjlig då konstruktionen av 1800-tals tegelhus 

finns dokumenterat i boken Så byggdes husen 1880~2000, (Björk, Kallstanius, & Reppen, 

2008).  

 

Information om areor, avstånd, takhöjd, tjocklek väggar samt bröstningshöjd på fönster mättes 

upp med avståndsmätare och resulterade i plan- och fasadritningar då inga relationshandlingar 

finns. Ritningar konstruerades i Revit 2016. Se Bilaga 2- ritningar.  

 

Areor och volymberäkningar till energimodellen baseras på uppförda ritningar. 

 

Ytterligare parametrar som ingår i denna studies förundersökning är korttidsmätning av rums- 

och utetemperaturer, trycksättning med Blower- door metoden, termografering med hjälp av 

IR-kamera samt effektmätning av radiatorsystemet. Dessa behövs för att kartlägga hur mycket 

energi som tillförs till herrgården samt var dess förluster finns via luftläckage och 

köldbryggor. Temperaturmätningen utfördes för inmatning av trovärdig indata i 

energisimuleringsprogram, i annat fall måste temperaturer antas. Metoder till dessa 

parametrar presenteras nedan.  

3.2.1 Litteraturstudie  

En litteraturstudie utfördes för att samla information, metoder och idéer samt resultat som kan 

förväntas av denna studie. Litteraturstudien bestod av vetenskapliga artiklar som behandlar 

energieffektivisering av byggnader med kulturhistoriska värden att beakta samt om ett 

eventuellt ingrepp i byggnaden är kostnadseffektivt. 

 

Artiklarna visade att energieffektivisering av byggnader med kulturhistoriska värden är 

möjligt, men för att hitta möjliga åtgärder innebär det ett flertal undersökningar om vilka som 

är mest kostnadseffektivt att utföra, samt vilka som får utföras på respektive byggnad då alla 

byggnader ser olika ut och har individuella karaktärsdrag att ta hänsyn till. Artiklarna belyser 

även att det främsta sättet att effektivisera är att undersöka en kombination av åtgärder och 

inte bara en specifik åtgärd. 
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De vetenskapliga artiklar som använts i litteraturstudien har sökts i DiVa och  

ScienceDirect. Sökord som matades in i databaserna var energieffektivisering, historic  

buildings, energy efficiency, cultural buildings samt kulturhistoriska hus.  

 

Vidare har hemsidor om energieffektiviseringar studerats för att samla ytterligare idéer och 

information om möjliga energieffektiviseringar. 

3.2.2 Korttidsmätning av temperaturer 

För att veta vilken inne- och utetemperatur som ska anges som indata till 

energisimuleringsprogrammet, måste temperaturerna vara kända – i annat fall antas. En 

korttidsmätning bestämdes att utföras perioden 03-03-2016 till 27-04-2016. 

 

En Mitec dosa mäter temperaturen där den är placerad och även den aktuella luftfuktigheten. 

För optimalt mätresultat placerades dosan centralt i rummet på en höjd cirka 1,3 meters upp, 

på avstånd från drag, solstrålning och elektriska apparater. Vid placering utomhus ska de 

placeras vid norrfasaden, skyddad så inte regn kan nå dosan. Noggrannheten på 

temperaturmätningar är +- 0,3 C och för luftfuktigheten +-3 % (http://www.mitec.se). 

3.2.3 Blower door-metoden - luftläckage 

En Blower door- mätning (www.blowerdoor.com) utfördes för uppskattning av luftläckaget i 

herrgården. Genom tätning av ventilationsdon kunde klimatskalets lufttäthet mätas genom att 

mäta luftflödes förändring genom trycksättning av byggnaden. För att beräkna lufttätheten i 

byggnaden gavs omslutande area och inneslutande volym. En fläkt monterades därefter i en 

ytterdörröppning som automatiskt trycksätter byggnaden, från 5 Pa och stegvis upp mot 70 

Pa. Luftflödet genom fläkten mäts, varvid luftläckagets flöde som funktion av tryckskillnaden 

bestäms. Referensvärden var flöden vid 50 Pascal över- och undertryck. Genom denna metod 

fås otäthetsfaktorn och flödesexponenten som ligger till grund för beräkning av herrgårdens 

luftläckage i BV2.  

3.2.4 IR-kamera – köldbryggor och luftläckage 

För att identifiera köldbryggor och luftläckage användes en IR-kamera för avsökning innan 

och under trycksättningen. Kameran registrerar och mäter infrarött ljus som inte är synligt för 

det mänskliga ögat och genererar en värmebild med temperaturuppgifter där varma inslag 

framställs som gula kulörer och kalla går mot lila kulörer.  

http://www.mitec.se/


 

13 

 

3.2.4.1 Comsol 

Comsol är ett finitelementsprogram som beräknar läckflödet på otäta delar av byggnadens 

klimatskal (www.comsol.com). Delar som upptäcktes med hjälp av IR-kameran som dåligt 

värmeisolerade granskades i Comsol-programmet. Värden för värmekonduktiviteter och 

tjocklekar för diverse material matades in i programmet, för att sedan appliceras på en figur 

liknande konstruktionen där köldbryggan påträffats. Därefter genererades en bild av hur 

temperaturskillnaderna ser ut i värmeflödet i form av ett regnbågsspektrum.  

 

Vidare utfördes modelleringen i Comsol med ett fall där konstruktionernas värmeflöden är 

endimensionella, s. k. referensfall. Vidare ett fall som ska likna verklig konstruktion där 

köldbryggan påträffats. För att beräkna Psi-värdet används formel: 

 

Ψ =  
Φ𝑡𝑜𝑡 − Φ𝑟𝑒𝑓

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒 − 𝑇𝑢𝑡𝑒
  [𝑊

𝑚 ∗ 𝐾⁄ ] 

  

Φtot läckflödeskoefficient för verklig anslutning 

Φref läckflödeskoefficient för referensfallet 

Tinne Temperatur inomhus 

Tute Temperatur utomhus 

Ψ Psi-värdet 

 

Psi-värdet är ett mått på hur stor köldbryggeverkan är. Ett högt värde innebär större 

värmeförlust.  

 

3.2.5 Effektmätning av radiatorsystemet 

För att mäta tillförd energi till radiatorsystemet (byggnadens uppvärmning), monterades en 

TA-scope på dess radiatorsystem. Genom att koppla mätnålar från en Dp-givare till TA-

injusteringsventilen på radiatorkretsen kan givaren läsa av bland annat kretsens flöde, 

differenstryck, effekt och temperaturer. Detta ger möjlighet att granska, injustera och 

balansera en byggnads VVS-system. Felmarginal för mätning av flödet och differenstryck 

beräknas som det största av 0,1 kPa eller 1 % av avlästa värdet, därefter kan ventil-avvikelser 

tillkomma, felmarginalen för temperatur ligger under 0,2°C (http://www.imi-hydronic.com/).  

 

Mätningarna skedde kontinuerligt mellan 13/4 - 27/4, 2016 med intervallet varannan minut.  

  

  

http://www.imi-hydronic.com/)
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3.3 BV
2
 modellen 

Den nominella energisimuleringsmodellen upprättades i BV². Genom att upprätta en 

energisimuleringsmodell och sedan möjliggöra validering av denna ger ett mer tillförlitligt 

resultat.  

3.3.1 Specifik energianvändning 

För att beräkna den specifika energianvändningen och hur olika åtgärder kan påverka 

energianvändningen användes två olika energisimuleringsprogram, Comsol Multiphysics och 

BV². Kalema, Johannesson, Pylsy & Hagengran (2008) visar på att vid beräkning av 

byggnaders energibehov kan enklare enzonsmodeller användas i stället för komplexa 

flerzonsmodeller. Resultat av energisimuleringar är även beroende av användarens erfarenhet 

av diverse program.  

 

Ytterväggarnas material har undersökts med hjälp av ritningar av liknande byggnader på 

Forsmarks bruk, boken Så byggdes husen 1880-2000 (Björk, Kallstanius, & Reppen, 2008), 

samt ur den Antikvariska slutredovisningen, utvändig renovering av Forsmarks gamla 

herrgård (Bjerking AB, 2010). Information om vindsbjälklagets material och skikt har 

antagits sedan diskussion med J. Akander (personlig kommunikation, 10 maj, 2016) 

universitetslektor i byggnadsteknik, Gävle högskola.  

 

Eftersom det sker ett värmeutbyte mellan grundplattan och marken beräknades markens U-

värde med hjälp av Isolerguiden Bygg06 (Swedisol, 2006). Även källarväggens U-värde 

beräknades på samma sätt, både den del av källarväggen som är ovan mark och delen under 

mark. Se bilaga 3-U-värde grund. 

 

Om data saknats har schablonvärden från SVEBY Indata (2012) använts.  

3.3.2 Pay-off metoden/Wikells sektionsdata  

Wikells sektionsdata är ett kalkyleringsprogram med inriktning för VVS-, el- och 

byggbranschen. Programmet gör det möjligt att beräkna arbets- och materialkostnader genom 

inlagda standardiserade prislistor för respektive bransch (http://www.wikells.se). Wikells 

kostnadskalkyl är beräknad på tilläggsisolering av yttervägg och vindsbjälklag. 

 

Med Pay-off metoden beräknas den återbetalningstid en energieffektiviseringsåtgärd har, 

uttryckt i antal år.  

 

Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 =
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑

Å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑠𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑛𝑔
  [år] 
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4. Genomförande 
Nedan beskrivs genomförandet av studiens olika delar. Upprättandet av den ursprungliga 

nominella modellen krävde flertalet platsbesök och mätningar på plats i och runt gamla 

herrgården i Forsmark.  

 

4.1 Förundersökning  

Forsmark Kraftgrupp AB tillhandahöll med situationsplaner, OVK, dokument över tidigare 

reparationsåtgärder, ventilationsritningar, flödesscheman över radiotorkretsarna samt plan- 

och fasadritningar. Ritningarna var dock inte uppmätta utan baserades i vissa fall på 

fotografier. Inga relationshandlingar eller detaljritningar existerar, inte heller någon 

energideklaration över byggnaden. En ytterligare genomgång på plats av ej inskannade 

handlingar samt en sökning i Forsmarks arkiv gav mer historia bakom byggnaden och 

området.  

 

Genom kontakt med Länsstyrelsen i Uppsala insamlades skyddsföreskrifterna över 

byggnadsminneshandlingarna samt den antikvariska slutredovisning och bygghandling över 

fasadrenoveringen utförd 2010. 

4.1.1 Okulärbesiktning och uppmätning 

På grund av avsaknad av relationsritningar utfördes torsdag den 3 mars uppmätning av areor, 

volymer och byggnadshöjd med avståndsmätare av typen Leica. Detta för att möjliggöra 

beräkningar och energisimuleringar.  

4.1.2 Korttidsmätning av temperaturer 

Torsdagen den 3 mars klockan 07.20 placerades sex stycken Mitec-dosor ut för mätning av 

temperatur samt relativ luftfuktighet. Fyra stycken placerades inomhus, två på vardera plan. 

På plan 1 placerades två dosor i två olika konferensrum, Kammaren och Salongen. Vidare 

placerades en dosa i ett mindre konferensrum på plan 2, Gemaket samt i konferensrummet 

Öfvre hallen, sistnämnda placerad på en byrå. Tre av fyra dosor placerades på kakelugnar som 

inte längre är i bruk, detta för att dosan skulle ha placering på ungefär 1,3 meters höjd. Se 

figur 4 - plan 1 och figur 5 - Plan 2. 
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Figur 4- Plan 1 

 

 

 

 
Figur 5- Plan 2 
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Två dosor placerades utomhus, mot norrgående riktning. Det fanns inte något taksprång eller 

vindskiva på herrgården, därför placerades en dosa under taket på en närliggande byggnad. 

Den andra placerades i valvet under en gammal bro, som hade öppen passage på båda sidor. 

Detta för att inte regn eller snö skulle ta sig in till dosorna. Dosorna mätte och dokumenterade 

temperaturen och luftfuktigheten en gång var tionde minut under 8 veckors tid. Resultatet 

sammanställdes till ett medelvärde av temperaturen och luftfuktigheten inomhus med hjälp av 

Microsoft Excel (www.office.live.com).  

 

I beräknade resultatet nedan är temperaturen utomhus dock baserat på Forsmarks mast som 

mäter temperaturen på 2, 10 samt 100 meters höjd. Detta beror på felplacering av dosorna. 

Den ena blev, under mätperioden, vänd bak och fram vilket gjorde att dosan mätte den 

närliggande stenens värden istället för att mäta uteluftens temperatur och fuktighet. Den andra 

dosan hade placerats för nära en närliggande liten fors och sjö, detta gjorde att den ökade 

fuktnivån i luften höjde och stabiliserade temperaturen runt 4°C kontinuerligt dag som natt. 

Detta gjorde att ingen av de två Mitec-dosor som placerats utomhus blev tillförlitliga. 

Slutresultatet bör inte påverkas då masten ligger i närområdet till herrgården och mäter på en 

höjd som inte varierar nämnvärt från höjden som dosorna var placerade.  

4.1.3 Blower door  

Den 13 april utfördes Blower door-mätningen på gamla herrgården. Endast entréplanen 

trycksattes då resultatet antogs vara lika för hela byggnaden. Det var inte möjligt att stänga av 

ventilationen under mätningarna. Alla ventilationsdon på plan 1 förslöts med tejp. 

Inneslutande volym och omslutande area på entréplanet beräknades till 1073 m³ respektive 

394 m² och matades därefter in i Blower door-programmet för att kalibreras med fläkten som 

placerades i öppningen för entrédörren Se figur 6 –Blower door utrustning. Beräkning av 

luftläckaget utfördes med hjälp av två handhavna Excel-filer, en för termik och en för 

vindpåverkan, där värden för otäthetsfaktor och flödesexponent matades in samt uppgifter om 

byggnadshöjd, areor, volym, inne- och utetemperatur vid tillfället då byggnaden trycksattes. 

Mätningen utfördes enligt standarden ISO9972:2015, (www.iso.org). 
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Figur 6- Blowerdoor utrustning 

Vidare tilläggs att Blower door-metodens noggrannhet beräknades till +- 15% vid vindstilla 

dagar. 

 

För resultat av blower door test, se bilaga 4 – Blower door resultat. 

4.1.4 IR-kamera 

Insidan av byggnaden söktes av med värmekameran innan och under trycksättningen. Detta 

för att urskilja vad som var köldbryggor och luftläckage. Luftläckage förändras vid lufttryck 

när blower door tillämpas, till skillnad från köldbryggor som blir oförändrade. De på förhand 

mest antagna läckande anslutningar var kaminerna samt mittposter i fönster (inre 

fönsterbågarna är förseglade mot karmarna förutom mot mittposterna).   
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4.1.5 Elmätning 

Den 8:e mars sattes en mätare, kopplad till en elrapportör, på en fas av tre på elkretsen som 

försörjer herrgården. Se Figur 7 - Elmätning. Detta för att kunna bryta ut fastighetselen till 

energisimuleringen i BV2. 

 

 
Figur 7- Elmätning 

Anledningen till elmätningen var att det varken fanns någon energideklaration över 

herrgården eller elräkningar samt att dess system betjänar tre olika byggnader. För att få en 

uppfattning av hur mycket effekt i tiden som går in i herrgården i sig undersöktes 

medelvärden baserade på nära 5 veckors mätning.  

 

Mätningen genererade ett medelvärde per timme fram till 13:e april. Elkretsen antogs ha en 

jämn belastning och resultatet multiplicerades först med 3, för att få med alla faser, sedan med 

10 då mättången hade en faktor av 10. Kretsen betjänade fem givare, P1-P5 enligt följande: 

 

 P1= Totalt inkommande effekt till herrgården 

 P2= Värmepump 1 

 P3= Värmepump 2  

 P4= Elpanna 

 P5= Övrig el 

 

Den mest väsentliga var att urskilja vad som ingick i givare P5. För 

energisimuleringsmodellen behövdes värden på fastighetselen i byggnaden och det som är 

interna värmekällor. Baserat på vad som fanns i byggnaden har antagits att P5 innehåller el till 

belysning, fläktar, cirkulationspumpar och till apparater.  
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4.1.6 TA-scope 

Det finns två värmepumpar i källaren som förser herrgården samt de två närliggande 

byggnaderna, köksflygeln och brukskontoret med tillförd värme. Värmepumparna är 

seriekopplade, varvid bägge försörjer de tre byggnaderna med värme. Vid lägre 

utetemperaturer, när pumparna inte räcker till, förser en elpanna byggnaderna ytterligare med 

värme, denna var ej i bruk under mätningen. I källaren till herrgården finns tre olika 

shuntgrupper som enligt uppmärkning i källaren förser de tre olika byggnaderna med värme. 

 

En så kallad Dp-givarenhet till ett TA-scope monterades den 13:e april till den radiatorkrets 

som förser herrgården med värme. En blå och röd säkerhetsmätnål, med temperaturgivare (se 

figur 13 –TA-scope mätning ), monterades i sekundärsidans fram- och returledningar för 

mätning av flödet och effekten i kretsarna. För att erhålla temperatur på flödande vatten 

monteras även en digitala temperaturgivaren mot returledningen, innanför isoleringen, 

kopplad till TA-scopen. Mätinstrumentet kopplades enligt figur 8 – TA-scope mätning.  

 

 
Figur 8- TA-scope mätning 

 

En inledande momentanmätning utfördes för att undersöka flödet i radiatorkretsen. 

Mellan varje ny påbörjad mätning kalibrerades mätinstrumentet enligt angivna instruktioner. 

Efter momentanmätningen kopplades effekten i kretsen igång, vilken därefter mätte och 

dokumenterades kontinuerligt under två veckor mellan 13/4 - 27/4, 2016 med intervaller 

varannan minut.  
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En granskning av de befintliga ritningarna genomfördes för att hitta ytterligare information.  

Ritningarna ger uppfattningen att varje radiatorkrets går genom kulvertar till närliggande 

byggnader, vilket gav en osäkerhet om det kunde finnas ytterligare en varsin undercentral 

under köksflygeln och brukskontoret. Den 16 Maj utfördes därför, av kontrollmässiga skäl, en 

ny okulär besiktning med momentanmätning på de andra två shuntgrupperna som, enligt 

uppmärkning, förser intilliggande byggnader, köksflygeln (hus 47) och brukskontoret (hus 

48), med värme. Detta för att se om de andra kretsarna har liknande flöden och effekter som 

skulle kunna indikera på att kretsarna under herrgården på något sätt var sammankopplade. 

4.1.7 Ventilationssystemet 

De låga effekterna i radiatorkretsen antydde att ventilationens uppvärmning för tilluften 

troligen går direkt till värmepumpen i stället för att ingå i herrgårdens shuntgrupp, något som 

även fastställdes av Forsmarks drift.  

 

4.2 BV
2
 modellen 

Då dokument och information om herrgården saknas ligger förundersökningarnas mätningar 

till grund för validering av modellen så att åtgärdernas energibesparingar blir tillförlitliga.  

4.2.1 Specifik energianvändning 

Den specifika energianvändningen är mängden energi en byggnad använder per år, med 

enheten kWh/m², år. Denna fås vanligtvis från energideklaration och kan tillförlitligt jämföras 

med energisimulering av byggnader genom att anpassa indata till energisimuleringsprogram 

så resultatet blir likvärdigt energideklarationen. 

 

Som nämnts tidigare i rapporten användes en TA-scope för att mäta flödet i herrgårdens 

radiatorkretsar till värmepumpen. Denna tillsammans med uträknade ventilationseffekten kan 

anses vara den totala energianvändningen för byggnaden.  

Som tillförd effekt tillkommer även viss tillskotts (gratis) energi som genereras av 

solinstråling, brukare och värme från apparater. Den tillförda effekten står i balans med 

bortförda effekten (om värmelagring i stommen bortses). Den bortförda effekten, tot, är 

genom förluster enligt nertill.  

 

tot =  (𝑈 ∗ 𝐴 + ΣΨ ∗ 𝑙𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟 + (1 − η) ∗ V ∗ 𝜚 ∗ 𝑐 + Vläck ∗ 𝜚 ∗ 𝑐) ∗ ∆T  

 

Vläck   Luftläckageflödet 

Φ𝑡𝑜𝑡   Totala transmissions- och ventilationsförluster 

𝑈 ∗ 𝐴  Byggnadsdelarnas U-värden och dess areor   

𝑙𝑘ö𝑙𝑑𝑏𝑟𝑦𝑔𝑔𝑜𝑟   Längden av alla köldbryggor 

η   Verkningsgrad på värmeväxlare 

F   Byggnadens luftflöde 

ρ   Luftens densitet 

c   Specifik värmekapacitet  

T   Temperaturskillnad mellan ute och inne 
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Jämförelse av effekten i radiatorkretsarna och specifik energianvändning som erhållits efter 

inmatning av ovan nämnda parametrar i BV² kan därefter göras för att se om mätdata i BV² 

stämmer. Om dessa värden inte stämmer överens kan då en korrigering av antagen och 

beräknad indata i BV² göras för att stämma överens med värdet av effekten i 

radiatorkretsarna. 

4.2.2 Känslighetsanalys 

Känslighetsanalysen utfördes genom att realisera värdet för luftläckage, som beskrivs 

noggrannare i avsnittet Luftläckage nedan, samt U-värde för väggar och grund. Väggar och 

grund simulerades i BV
2 

med en höjning respektive sänkning på dess U-värde med 10 %. 

Simuleringen skedde både med kombination av förändrat U-värde på väggar och grund samt 

separata för vägg och grund för att se hur mycket värdet för dimensionerande effekt varierade, 

med luftläckaget bestående realiserat.  

Den ursprungliga nominella modellen baserades på dessa mätningar och uträkningar 

tillsammans med tidigare protokoll och antagna U-värden för byggnadsdelarna.  
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5. Resultat  
Nedan presenteras resultaten av denna fältstudie och redogörelse för eventuell vidare 

utredning av energieffektivisering av gamla herrgården på Forsmarks bruk.  

 

5.1 Antaganden 

Då tekniska handlingar över gamla herrgården saknas är avgörandet svårt huruvida 

konstruktionen och dess anslutningar ser ut. Resultatet från simulering av köldbryggor i 

program som Comsol Multiphysics blir därför felaktiga då alltför många antaganden krävs. I 

uträkningar har därför köldbryggorna antagits står för 10 % av transmissionsförlusterna.  

 

Effekt för “maskiner” i BV
2
 sattes till noll då det endast finns en kaffemaskin och två stycken 

TV-skärmar vars användning antas försumbar då inverkan av tre maskiner inte bör vara så 

stor och vidare att man inte med exakthet kan veta hur mycket dessa används.  

 

5.2 Förundersökning 
Enligt bestämmelser kring gamla herrgårdens byggnadsminne får utsidan inte förändras eller 

rivas utan samtycke med riksantikvarien, därför anses hela utsidan och dess gestaltning vara 

en värdebärare. Invändigt ska samarbete med riksantikvarien råda om arbete på gamla 

herrgårdens insida fordrar ingrepp i byggnadens stomme eller fast inredning. Delar på insidan 

som anses vara värdebärare för herrgården är då fast inredning, stuckaturer, takrosetter, 

kakelugnar och befintliga kulörer på exempelvis tapeter samt trägolv. 

 

Vid okulärbesiktning av vindsbjälklaget upptäcktes att vindsbjälklaget uppskattningsvis är 

renoverat runt 1950-talet då golvbrädorna som satts ut hade den smala dimension som 

användes då, därav antogs därtill att isoleringsmaterialet tidsmässigt borde vara sågspån. 

Vindsbjälklagets bredd kunde mätas upp vid takluckans öppning och material och 

dimensioner kunde därefter uppskattas. Information om bottenbjälklag och byggnadens 

tekniska aspekter, exempelvis anslutningar, är fortsatt bristfällig. 

 

Merparten av isoleringen på vindsbjälklaget är mineralull. Nivåerna av isolering varierar över 

hela vindsutrymmet med bredast 300mm isolering och tunnast 5-10mm isolering. Längst in 

mot hörnen och till- och frånluftskanalerna (oxögonen) är isoleringen obefintlig. I och med 

detta antas halva av den högst uppmätta isolertjockleken som medelvärde till beräkningar, 

150mm. Ytterligare arbete på vindsutrymmet i och med installation av ventilationssystem har 

antagligen varit en bidragande faktor till den nedtrampad och bristfällig tilläggsisolering. 
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5.2.1 Indata 

Indata till nominell energisimulering i BV² har fåtts från förundersökning samt 

litteraturstudier om herrgården. Se tabell 1. 

 

Tabell 1- Parametrar till nominella BV²-modellen 

 

5.2.2 Korttidsmätning av temperatur  

Mitecdosorna visade att den genomsnittliga innetemperaturen för de uppmätta rummen är 

21,1°C. Utomhustemperaturer baserad på Forsmarks mast på 2 meters höjd blev 0,4 °C under 

mätperioden. Se Figur 9 - medeltemperaturer. 

 

Den genomsnittliga luftfuktigheten i byggnaden är 28,4 %. Kritiskt fukttillstånd med 

avseende på bakterier och mögel i byggmaterial är enligt avsnitt 6.5 (BFS 2014:3) cirka 75 %. 

För temperatur- och luftfuktighetsfördelning för samtliga rum se bilaga 5 – Mitec dosor. 
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Figur 9- Medeltemperaturer 

5.2.3 Blower Door 

Vid trycksättning av byggnaden påvisades att byggnadens termiska luftläckage är 0,16 oms/h. 

BV² kräver även en parameter när resultatet av termisk påverkan subtraheras med 

vindpåverkan, som blev 0,35 oms/h.  

5.2.3.1 Realisering av Blower Door- resultat 

För att efterlikna den nominella energisimuleringsmodellen med så stor exakthet som möjligt 

realiserades luftläckagets inmatade värden. I energisimuleringsmodellen halverades värdena 

för termisk påverkan samt termisk- och vindpåverkan. 

 

läck= 
Φ𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑘+Φvindpåverkan

2
  [oms/h] 

 

Där: 

 

läck   Luftläckage som matats in i BV²   

termik, vindp.  Luftläckage från blowerdoor med antagandet utetempererad 

inströmmande luft 

 

Anledningen till detta är att det vid blower door-tillfället observerades att mycket luft 

strömmade in via bottenbjälklagsanslutningen. Denna luft kommer från källaren och är inte 

lika kall som uteluften. I BV2 har läckande luften utetemperaturen som ingångsvärde, utan 

möjlighet att justeras till att vara källarens temperatur. Därför har luftflödet minskats genom 

halveringen.  
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5.2.4 IR-kamera 

Fasaden antyder att stor del värme transmitteras ut vid fönsteranslutningar varpå inga partier i 

väggen utmärker sig. Denna fasad ligger på skuggsida, viktigt att notera är att fasader i direkt 

solstrålning påverkar resultatet då kameran mäter solens värme istället för byggnadens 

utgående värme. Se figur 7 – Termografering utvändigt, yttervägg/fönster. 

 

Vid de flesta fönster blev det kännbart drag vid undertryck i byggnaden men endast en kamin 

påverkades. 

 

I övrigt var luftläckaget i anslutningen mellanbjälklag och yttervägg stor. Alla kaminer antogs 

vara indirekta köldbryggor till byggnaden. Se Figur 10-13. För resterande dokumentering se 

Bilaga 6 – IR-bilder.  

 

 
Figur 10- Termografering utvändigt, yttervägg/fönster 

 
Figur 11- Termografering anslutning kakelugn/golv 
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Figur 12- Termografering anslutning yttervägg/golv 

 

 
Figur 13- Termografering port 
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5.2.5 Elmätning 

Den uppmätta elkretsen fördelade sig enligt Figur 14- Medeleffekt elmätning. 

 

 
Figur 14- Medeleffekt elmätning 

Genom beräkning av medeleffekten under specifika timmar under de uppmätta datumen 

kunde medeleffekten för internvärmen på dagen beräknas till 8,0W/m². På natten är 

medelvärdet 1,5 W/m², som är huvudsakligen el till utebelysning, cirkulationspumpar och 

styrreglage, det vill säga ett belopp som ingår i fastighetsel.  

 

Fläkteffekten som även ingår i fastighetsel, baseras på resultatet av OVK:s luftflöde 

dygnsmedelvärde på 0,68 l/s*m
2
 som multipliceras med 2 för att inkludera hela dygnet, samt 

byggnormernas gränsvärde på SFP=2,5 kW/(m
3
/s). Vilket ger ekvationen: 

 

kW= (2 x 0,68 x Atemp / 1000) x 2,5 

 

Med en Atemp 370 m² blir slutresultatet med effekten 1,26 kW: 

 

1260W /370 m² =3,4 W/m²    

 

 

Totala fastighetselen i P5 blir därmed 4,9 W/m². Effekten som blir kvar till verksamhets- och 

hushållsel dagtid blir: 

 

8,0W/m²-4,9W/m²=3,1 W/m² 

 

Det som inte är medräknat utöver fläktarnas effekt är värmepumpens elanvändning, detta 

ingår i den specifika energianvändningen och beräknas i BV
2
.  



 

29 

 

5.2.6 TA-scope 

En momentanmätning på radiatorkretsen visade att flödet i systemet, som enligt 

tillhandahållna dokument borde ligga på 0,25 l/s, låg på 0,404 l/s. Detta är ett överskridande 

av dimensionerande värdet med 61 %.  

Ytterligare momentanmätningar på de två shuntgrupper som förser brukskontoret och 

köksflygeln med värme utfördes. Båda har ett dimensionerat flöde på 0,15 l/s. 

Momentanmätningen visade att radiatorkretsen i hus 47 hade ett flöde på 0.11 l/s, vilket är 73 

% av dimensionerande värdet. Hus 48 var likt herrgården överdimensionerat, flödet låg på 

0,24 l/s vilket är en överdimensionering med 59 %.  

Resultatet av tvåveckorsmätningen för herrgården lästes in andra veckan i maj. Enligt 

nominella modellen borde medelbörvärdet ligga runt 32 W/m², uppmätta värdet låg på 14 

W/m². Se figur 15– Medelvärde radiatorer. Värdet var något högre nattetid när inte 

ventilationen var igång. För resultat av TA-SCOPE mätningen se bilaga 7 – TA-scope 

resultat.  

 
Figur 15- Medelvärde radiatorer 

Genom att räkna på dimensionerande flödet fås en indikation på utgående effekt. Vid 

dimensionerande förhållanden brukar ∆T standardmässigt ha temperaturfallet 10 ºC. 

Beräknad effekt i radiatorsystem:  

 

𝑊 = 𝑀 ∗ Cp ∗ ∆𝑇 

Där: 

𝑊 Effekt i radiatorsystem [W] 

𝑀 Flödet i radiatorkretsen 0,25 [l/s] 

Cp Vattnets specifika värmekapacitet 4180 [kJ/kg/°C] 

∆𝑇 Temperaturfall i kretsen 10 [°C] 

Atemp Byggnadens uppvärmda golvarea 370 [m²] 

 

𝑊 = 0,25 ∗ 4180 ∗ 10 → 10500 𝑊 

 

10500

370
= 28 𝑊

𝑚²
⁄  
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5.2.7 Momentanmätning av ventilationssystemet 

Resultat av beräknad ventilationseffekt, baserad på 80 % verkningsgrad:   

 

𝜂  Verkningsgrad roterande värmeväxlare: 80 %  

𝑇𝑢𝑡𝑒  Utvändig medeltemperatur: 0,4 °C  

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒  Invändig medeltemperatur: 21,1 °C  

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑  Tillförd temperatur 

𝑀   Massflöde= 0,68*2 l/s, baserat på OVK 

𝐶𝑝  Specifik värmekapacitet= 1000 Ws/kgK 

ρ  Luftens densitet = 1,2 kg/m
3
 

∆Temp   Temperaturökning hos eftervärmda tilluften 

Φ  Värmeförlust genom ventilation 

 

Tillförd temperatur beräknades utifrån ett antaget värde för temperaturverkningsgraden: 

 𝜂 =
𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙−𝑇𝑢𝑡𝑒

𝑇𝑖𝑛𝑛𝑒−𝑇𝑢𝑡𝑒
       ⟹ 0,8 =  

𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙−0,4

21,1−0,4
   ⟹   𝑇𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ö𝑟𝑑 = 16,96 ≈  17°C 

 

Därefter luftvolymflödet: 

𝑉 = 𝑀 ∗ 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝/1000 ⟹ 0,68 ∗ 2 ∗ 370/1000 = 0,503 𝑚3

𝑠⁄  

 

Därefter ventilationens värmeförlust: 

 

Φ = 𝑉 ∗ ρ ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆Temp ⟹ 0,503 ∗ 1,2 ∗ 1000 ∗ (22 − 17) = 3018 𝑊 

 

Därefter beräknas effekt per kvadratmeter: 

 

3018

370
= 8,2 𝑊

𝑚2⁄  

 

Värdet 8,2 W/m
2
 adderas till uppmätt tillförd effekt för radiatorkretsen (14 W/m

2
). Det ger 

total effekt på 22,2 W/m
2
. Detta är baserat på att ventilationen är avstängd nattetid och har 

fullt flöde dagtid. Beräknat på medelflöde per dygn (som BV² beräknar) hamnar totala 

effekten på 18,1 W/m².   
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5.3 BV
2
 modellen 

Den nominella energisimuleringsmodellen i BV
2
 kunde inte fullständigt valideras främst på 

grund av avvikande mätresultat från TA-scope.  

5.3.1 Specifik energianvändning  

Värmeeffektbehov hos radiatorsystemet uppmättes under en period av 2 veckor. 

Utemedeltemperaturen var under mätperioden i medeltal 0,4 °C och medeleffekten 18,1 

W/m
2
. I BV

2
 kan effektbehovet vid en viss utetemperatur beräknas. Motsvarande värden som 

erhålls ur BV
2
 för utetemperaturen 0,4 °C är 32 W/m

2
. Skillnaden är stor och behöver en 

förklaring.  

 

Det finns tre huvudsakliga parameterar som inte har uppmätts - dessa är ytterväggens U-

värde, ventilationssystemets verkningsgrad och mängden värme som tillförs tilluften via ett 

värmebatteri. De två sistnämnda hör ihop: en lägre verkningsgrad innebär ökat 

uppvärmningsbehov hos tilluften. För att studera hur dessas inverkan är på 

simuleringsresultatet, utförs en känslighetsanalys. Detta kan ge förklaringar till varför 

modellens värmeeffektbehov och uppmätta värden för mätperioden skiljer sig. För 

sammanställning av resultatet i den nominella modellen, se figur 16. Den visar att specifika 

energianvändningen för herrgården är 245 kWh/m²,år. 

 

 
Figur 16 – BV

2
 diagram 

 

5.3.2 Känslighetsanalys 

Energisimuleringen visade att en byggnad konstruerad på detta sätt kräver ett högre behov av 

uppmätta radiator- och ventilationseffekter. På grund av att överslagsberäkningen med 

dimensionerande flöden för radiatorsystemet visade sig ligga nära uppmätta effekter har 

alternativa osäkerhetsfaktorer sökts, med fokus på klimatskalet. 
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Väggarnas material och U-värde är inte fastställda utan endast antagna vilket i samband med 

den stora arean de utgör blir till en stor osäkerhetsfaktor i modellen. För att få ner 

radiatoreffekten i modellen till de uppmätta värdena krävdes en förbättring av väggarnas U-

värde med en faktor 2, dvs med U-värdet 0,5 W/m
2
*K. Genom att granska resultatet i BV² 

konstaterades att av energiförlustfördelningen mellan transmissionsförluster, luftläckage och 

ventilation utgör transmissionsförlusterna 82,6 %. Av transmissionsförlusterna utgjorde 

väggarna 46,2 %. Se Figur 17 - Energifördelning nominell simuleringsmodell.  

 

 
Figur 17- Energifördelning nominell simuleringsmodell. 

 

Resultat av känslighetsanalysen visade att väggarna var den största osäkerhetsfaktorn och att 

grunden inte hade någon betydande inverkan på energianvändningen. För resultat av de olika 

analyserna, se bilaga 8 - Känslighetsanalys.  

Ännu en osäkerhetsfaktor är verkningsgraden på ventilationssystemet. Vid ändringg av denna 

från 80 % till 50 % ökar effekten i ventilationssystemet med 18 W/m
2
, beräknat på OVK-

flödet, ej dygnsmedel.  
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5.3.3 Köldbryggor och luftläckage  

Störst luftläckage påträffades vid mittposter på fönster, anslutning källarvägg och 

golvbjälklag samt portar. Köldbryggor är teoretiskt sätt även befintliga vid anslutning 

ytterväggshörn och har uppskattningsvis en påverkan på byggnadens transmissionsförluster 

med cirka 10 % enligt J. Akander (personlig kommunikation, 10 maj, 2016). Dessa 

köldbryggor är dock inte synliga med IR-kameran vid trycksättning av byggnaden då 

ytterväggens ytskikt (puts) medför att dessa delar är lufttäta. Ingen detaljritning över 

anslutningar finns, därför simulerades anslutning ytterväggshörn då dess resultat ansågs bli 

mest trovärdigt. Det ritades upp i Comsol för simulering av läckflödet och psi-värdet 

uppmättes till 0,237 W/mK. Se Figur 18 - köldbrygga ytterväggshörn. På grund av för stora 

osäkerheter i konstruktionen användes schablonvärdet 10 %. 

 

 
Figur 18 - Köldbrygga anslutning ytterväggshörn 
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5.4 Åtgärder och dess lönsamhet 
Nedan presenteras möjliga konstruktionsmässiga åtgärder för att energieffektivisera en 

byggnad. Observera att beräkning av invändig tilläggsisolering av väggar och tak samt 

montering av energiglas baseras på den nominella energisimuleringen i BV², som baserats på 

uppmätta samt värden framtagna med hjälp av litteraturstudier av herrgården.  

 

Rubrikerna är uppdelade i generella respektive specifika åtgärder för herrgården.  

5.4.1 Generella åtgärder – Tak/vindsbjälklag 

Enligt Energimyndigheten (2009) är tilläggsisolering av vindsbjälklaget den mest lönsamma 

energibesparningsåtgärden. Om befintlig isolering är fri från skador som mögel och fukt kan 

den ligga kvar. Ny isolering kan utföras i form av mineralull eller organiskt material utan 

alltför stor tjocklek då risk för fukt finns.  

5.4.1.1 Herrgårdens åtgärd – Tak/vindsbjälklag 

Befintlig tilläggsisolering anses bristfällig, en möjlig åtgärd vore korrigering av 

tilläggsisoleringen för att få ut bättre effekt. Vid okulärbesiktning av vinden påträffades en del 

brister. Istället för Ekofibrer är vinden isolerad med mineralull med ett sporadiskt utspritt 

millimetertunt lager av överliggande ekofiber. Isoleringen varierar även i tjocklek. Högsta 

isoleringsskikten har ett djup på 300 mm men på många ställen är den nedtrampad till hälften 

eller helt obefintlig. Även bråte och träskivor trycker ner isoleringen på flertalet ställen. 

Installation av ventilation har utförts efter tilläggsisolering, nedtrampning av tilläggsisolering 

har möjligtvis inte kunnat undvikas. Däremot är avsaknaden av tilläggsisolering påtaglig och 

hela isoleringen av vindsutrymmet bör åtgärdas för maximal effekt av tilläggsisoleringens 

energibesparing.  

 

Vid eventuell tilläggsisolering och simulering i BV² används uppskattad dimension av 

utförandet 2006 som var 300 mm lösull, enligt arbetsbeskrivning med Ekofiber år 2006.  

 

Materialberäkningar är baserade på ett medelvärde av befintlig mineralull, 150mm. Det gav 

vindsbjälklaget ett U-värde på 0,12 W/m²K. Genom att öka tilläggsisoleringen till ett jämnt 

lager av 300 mm eller 500mm kan U-värdet förbättras enligt tabell 2-4. 
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Tabell 2- Befintligt U-värde vindsbjälklag 

 
Tabell 3- Tilläggsisolering vindsbjälklag 300 mm 

 
 

Tabell 4- Tilläggsisolering vindsbjälklag 500 mm 
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En kostnadsberäkning utfördes för att se den ekonomiska lönsamheten i tilläggsisolering av 

vindsbjälklaget.  Se tabell 5.  

 

Tabell 5- Återbetalningstid för tilläggsisolering av vindsbjälklag 

 
 

5.4.2 Generella åtgärder - Ytterväggar 

Utvändig tilläggsisolering ger mest energibesparingar och är fördelaktig ur fuktsynpunkt då 

köldbryggor kan reduceras samt att den gamla väggen blir torrare. Generellt utförs denna typ 

av åtgärd i samband med att fasaden byts ut. Risken finns att det ändrar en byggnads utseende 

då fasaden måste bytas ut samt att fönstren får en djupare placering i vägglivet. När utvändig 

tilläggsisolering inte är möjlig att utföra, på grund av exempelvis varsamhetskrav, är invändig 

tilläggsisolering ett alternativ. En fuktutredning av byggnaden kan då utföras för att se om 

relativa fuktigheten blir för hög vid eventuell tilläggsisolering. (Energimyndigheten, 2008) 

5.4.2.2 Herrgårdens åtgärd – Yttervägg 

På grund av bevarandekrav anses utvändig tilläggsisolering inte vara lämplig åtgärd för 

herrgården då byggnadsminneslagens bestämmelser säger att fasaden inte får byggas om eller 

på annat sätt förändras (Janson, 1982).  

 

IR-kameran tillsammans trycksättningen visar att väggarna är täta från luft- och 

värmeläckage. Känslighetsanalysen visar att små förändringar i U-värdet kan ge stora effekter 

för energianvändningen. Bevarandekravet styr endast herrgårdens utsida vilket gör en 

framtida invändig tilläggsisolering genomförbar.  

 

Genom att tilläggsisolera invändigt kan U-värdet förbättras enligt Tabell 6-9.Observera att 

material och U-värden baseras på den nominella modellen av herrgården. Vidare har den 

termiska inverkan av åldersbeständig plastfolie (PE-folie) försummas i beräkningarna. 
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Tabell 6- U-värde befintlig yttervägg 

 
 

Tabell 7-Tilläggsisolering yttervägg 45 mm 

 
 

 

Tabell 8- Tilläggsisolering yttervägg 70 mm 
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Tabell 9- Tilläggsisolering yttervägg 95 mm 

 
 

En kostnadsberäkning på återbetalningstiden som blir för invändig tilläggsisolering utfördes. 

Se tabell 10. 

 

Tabell 10- Återbetalningstid tilläggsisolering 

 

5.4.3 Generella åtgärder- Bottenbjälklag 

Tilläggsisolering av golv kan ske genom att avlägsna befintliga golv och tilläggsisolera uppåt. 

Alternativt tilläggsisoleras bottenbjälklaget på undersidan (källartaket). Ingreppet kommer 

dock med en fuktskaderisk.  

5.4.3.1 Herrgårdens åtgärd – Bottenbjälklag 

Tilläggsisolering av golv/bottenbjälklag anses inte vara lönsam att utföra på denna byggnad 

eftersom det medför invändig förvanskning av byggnaden då befintligt trägolv skulle tas bort 

och golvnivån höjs. Vid tilläggsisolering av bottenbjälklag blir utrymmet i källaren kallare 

och relativa ånghalten ökar, sett ur fuktaspekten är detta inte en lämplig åtgärd.  
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5.4.4 Generella åtgärder – Grund 

Tilläggsisolering av grunden är ett effektivt sätt för att minska energianvändningen i en 

byggnad, förutsatt att källaren är uppvärmd. Tilläggsisolering kan utföras både invändigt och 

utvändigt, men utvändig tilläggsisolering är att föredra då invändig tilläggsisolering kan 

medföra fuktproblem.  

5.4.4.1 Herrgårdens åtgärd – Grund 

Grunden/källaren är ouppvärmd, därför anses en åtgärd inte lönsam att utföra. Utvändigt 

ingrepp av grunden skulle påverka byggnadens utvändiga krav på varsamhet och en invändig 

åtgärd har uppskattningsvis minimal påverkan då endast halva grunden är av källartyp samt 

riskerar att ge ökat fukttillstånd i källarväggen. En åtgärd av exempelvis tilläggsisolering 

invändigt av grunden innebär även omplacering av befintliga installationer och rör.  

 

5.4.5 Generella åtgärder – Fönster 

En möjlig åtgärd för att minska luftläckage samt öka den termiska komforten inomhus är att 

täta fönstren. Det kan utföras på olika sätt, bland annat med tätningslister eller tätningstejp 

som är en billig åtgärd förhållandevis. Ett dyrare alternativ för tätning av fönster vore att fasa 

om dem så luft har svårare att tränga in genom otätheter vid anslutning trä och glas.  

En ytterligare åtgärd är att byta ut fönster till fönster med lägre U-värde. Det är en stor och 

kostsam investering, men ofta med ett gynnsamt resultat då det sänker 

transmissionsförlusterna i och med att nya fönster erhåller bättre U-värde. Tätning av fönstren 

utförs i samband med bytet av fönstren, vilket ger en ytterligare minskning av den specifika 

energianvändningen. Tidigare forskning påvisar att man vanligtvis får byta fönster på 

historiska byggnader, dock har herrgården så pass höga gestaltningskrav så en sådan åtgärd 

kan bli både komplicerad och påkostad. Vid denna typ av åtgärd får hänsyn till 

varsamhetskrav tas i beaktning. Fönstrens skick är förhållandevis bra, vilket gör ett byte av 

dessa mer omotiverat.  

5.4.5.1 Herrgårdens åtgärd – Fönster 

Vid trycksättning av byggnaden visade IR-kameran att luftläckaget var förhållandevis stort 

vid fönstrens mittposter. En billig åtgärd vore att fästa tätlister, eller tejp, runt alla mittposter,  

Alternativ fasa om fönstren för att täta mer genomgående. Nuvarande fönster har konstaterats 

vara kopplade 1+1 bågar och utgör 56 m² av klimatskalets totala yta på 420 m² med antaget 

U-värde 3 W/m²K, enligt Isolerguiden (Swedisol).  
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En ytterligare åtgärd vore att fästa 4 mm energisparglas på insida fönster. Detta sänker U-

värdet på fönstren från 3 W/m²K till uppskattningsvis 1,4 W/m²K. Priset för 4 mm energiglas 

hämtades från Glasnets hemsida hemsida (glasnet.se). Observera att endast materialkostnad 

har använts i beräkningar. För återbetalningstid och energibesparing se tabell 11. Eventuellt 

byte av fönster ska ske i samråd med Länsstyrelsen samt ska utformning av nya fönster ska 

utföras så likt ursprungliga fönster som möjligt.  

 

Tabell 11-Montering av energiglas 

 
 

5.4.6 Generella åtgärder – Portar 

Byte av befintliga ytterdörrar utförs för att erhålla ett bättre U-värde. Dörrar tätas även i 

samband med bytet vilket medför att byggnaden blir mer luft- och transmissionstät därmed 

bidrar till sänkning av den specifika energianvändningen.  

 

Eventuellt byte av fönster ovan entrédörren är en möjlig åtgärd för att erhålla ett lägre U-

värde på ytterdörren.  

 

Hänsyn till varsamhetskrav får tas vid ovan nämnda åtgärder. 

5.4.6.1 Herrgårdens åtgärd - Portar 

Vid trycksättning av herrgården visade IR-kameran att ytterdörrarna hade relativt högt 

luftläckage. Möjlig åtgärd är då att täta dörrarna med en tätningslist eller tejp för att minska 

totala luftläckaget i byggnaden. 

 

Byte av ytterdörr samt fönster ovan ytterdörr är ej aktuellt då varsamhetskravet har stor 

inverkan på gamla herrgården. 

5.4.7 Generella åtgärder- värmesystem 

För att sänka energikostnaden som är kopplad till värmesystemet bör en injustering av 

värmesystemet ske så snart det är installerat i en byggnad. En injustering innebär att 

ventilerna stryps till undercentralen till dimensionerat flöde och tvingar vattnet vidare till 

resterande radiatorer. Detta ger ett konstant och jämt flöde i radiatorerna.  

Värmen kommer då fördela sig bättre i byggnaden på grund av att vattnet som går in till 

undercentralen stryps och fördelas bättre till andra radiatorer som också är kopplade till 

samma central. Vid överdimensionering av flödet riskerar installerade värmepumpar att jobba 

vid för hög temperatur. I ett icke injusterat system är flödet för högt vilket ger returvattnet för 

hög temperatur, därav en högre energikostnad. (Energimyndigheten, 2013). 

 

En injustering av värmesystemet kan utföras med mätverktyget TA-scope.  
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5.4.7.1 Herrgårdens åtgärd – Värmesystem 

För att värmesystemet ska ha ett fungerande och effektivt flöde, borde en injustering ha skett 

vid installation av systemet.  

 

Vid momentanmätning med TA-scope påträffades alla shuntar (TA-ventiler) helt öppna, 

vilket i sin tur ger ett överdimensionerat och okontrollerat flöde, eftersom vattnet alltid tar 

kortaste vägen. Momentanmätningen visade att flödet till herrgårdsbyggnaden är 61 % högre 

än dimensionerat flöde. Vid en injustering blir flödet mer kontrollerbart och ger därmed en 

sänkning av energianvändningen till värmesystemet.  

 

TA-vredet var en ytterligare osäkerhetsfaktor, enligt ritningarna har rördimensionen ett mått 

på 35mm som kräver att vredet är en STAD 32. Befintliga TA-vredet är en STAD 20, det vill 

säga att vredet dimensionerar ner systemet från 35 mm till 20 mm, med lägre flödet och effekt 

i värmesystemet som följd.  

5.4.8 Generella åtgärder - Ventilationssystem 

Enligt BBR ska dimensionerande uteluftsflödet inte understiga 0,35 l/s. Andra byggnader än 

bostäder har tilluftsstrypning av systemet när personer inte befinner sig i byggnaden. (BBR 

6:251 Ventilationsflöde). Däremot får det reducerade flödet inte bidra till skador på 

byggnaden i form av förhöjda fuktnivåer.  

 

Rimliga åtgärder för att effektivisera ventilationssystem enligt Svensk ventilation (2016) är: 

 Byte eller tidsstyrning av fläktar eller fläktmotorer 

 Installation av värmeåtervinning 

 Sänkning av tilluftstemperatur 

 Inför behovsstyrning 

5.4.8.1 Herrgårdens åtgärd – Ventilationssystem 

Ventilationssystemets flöden, drifttider och tilluftstemperatur har undersökts. 

Dygnsmedelflödet är 0,68 l/s,m² och är baserat på OVK och drifttider för herrgården. 

Drifttider för herrgården är mellan 08.00-17.00 på vardagar. Mellan 17.00-19.00 går systemet 

på halvfart, det är sedan avstängt mellan 19.00-08.00 samt på helger. Tilluftstemperaturen är 

21,8 C° och är ett rimligt värde med tanke på att uppmätt medelinomhustemperatur med 

Mitec-dosor är 21°C och det borde vara ett litet fall mellan tillkommande, uppvärmd luft och 

rumstemperatur. Drifttider varierar något under veckorna då herrgården endast bokas till 

utbildning eller konferenser. Närvarostyrd ventilation är därför en åtgärd som anses rimlig då 

eventuella utbildningar eller konferenser uppskattningsvis pågår under kontorstid (fram till 

klockan 17.00).  

 

Ytterligare åtgärd vore att sänka tilluftstemperaturen till lägsta tillåtna värde som enligt 

Folkhälsomyndigheten (2016) är 20 C° för att sänka den specifika energin. Enligt Hui & 

Steemers (2014) ökar den specifika energianvändningen med 3-5 % vid en temperaturökning, 

därför antas att den sänks likvärdigt vid sänkning av tilluftstemperaturen. 
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5.4.9 Generella åtgärder - Belysning  

Byte till LED-lampor är en alternativ åtgärd för att sänka elförbrukningen. Vid byte av 

glödlampor till LED- lampor blir den genomsnittliga energibesparingen för belysning cirka 80 

%, och håller upp till 15 gånger längre. Närvarostyrd belysning vore en 

ytterligare besparingsåtgärd. (Energimyndigheten, 2015).  

5.4.9.1 Herrgårdens åtgärd- Belysning 

Totalt erhåller byggnaden 113 glödlampor utspridda i 20 rum. Bottenvåningens totala effekt 

är 1354 W samt övervåningens 1629 W. Om alla lampor är på så blir totaleffekten cirka 3000 

W, eller 8,1 W/m². För fördelning se bilaga 9- Belysning. 

 

Ett byte av glödlampor till LED-lampor med en uppskattad besparing på 80 % av 

effekten/energianvändningen, leder till en minskning av totaleffekten med 6,5 W/m². 

 

Variationen på antal människor och timmar de vistas i byggnaden är stor på herrgården, 

därför vore installation av närvarostyrd belysning ett alternativ med förmodat positiv inverkan 

på herrgården. 

5.4.10  Sammanfattning kostnadskalkyl 

Sammanfattning av beräknade åtgärder presenteras i tabell 12- Sammanställning 

energibesparingsåtgärder. Resterande åtgärder är endast möjliga åtgärder, dessa är ej 

beräknade. För total kostnadskalkyl se bilaga 10 – Wikells sektionsdata. 

 

Tabell 12- Sammanställning energibesparingsåtgärder 
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6. Diskussion 
Nedan diskuteras studien utefter metoder, resultat, genomförande och eventuella avvikelser. 

 

6.1 Förundersökning 

En genomgående förundersökning av herrgården krävdes på grund av avsaknad av 

dokumentering. Eventuellt felaktiga resultat och avvikelser kan bero på mätfel då dessa inte 

har kunnat verifieras mot tidigare uppmätta värden. Det ska tilläggas att uppmätningar utförts 

så noggrant som möjligt utefter förutsättningar som funnits.  

6.1.2 Korttidsmätning av temperaturer 

Det fanns en viss riskfaktor att ha dosorna placerade inomhus i rum där många olika 

sammankomster och konferenser äger rum. Dock visade mätresultaten sådan kontinuitet att vi 

anser att de inte blivit flyttade på eller på annat sätt hanterade som påverkat på resultaten. 

Placeringen på kaminer var ytterligare en riskfaktor då de kan fungera som passage för kalluft 

att ta sig in i byggnaden, däremot visade blower door mätningen tillsammans med IR-

kameran att inga större differenser i temperatur eller luftflöden skedde runt kaminerna. 

Genom att placera ut dubbla dosor utomhus antog vi att vi säkrat ett tillförlitligt mätresultat i 

minst en av dosorna. Detta visade sig felaktigt då båda dosor på olika sätt fått mätdefekter. 

Använd data är därför tagen från Forsmarks mast som mätte på 2 meters höjd då det blir 

jämförbart med höjden på Mitec-dosorna. 

 

Luftfuktigheten i byggnaden är förhållandevis låg då invändig luftfuktighet brukar ligga 

mellan 30- och 60 %. Därmed sagt att ingen risk för fuktskador föreligger i herrgården.  

6.1.3 Blower door 

Mätningen skedde enbart på plan 1 med ventilationen på. Normalt ska ventilationen stängas 

av under mätningarna men eftersom systemet inte var tillgängligt att stängas av så förslöts 

istället andra våningen till herrgården och lät donen stå öppna, som reducerar påverkan av 

resultatet.  

 

Notera att under mätningarna var spjällen på samtliga radiatorer ställda på maxutsläpp. Detta 

på grund av att värmepumpens effekt inte ska strypas genom radiatorsystemet och på så sätt 

överhetta pumpen.  

6.1.3.1 Realisering av Blower Door- resultat 

Luftläckaget dividerades med 2 på grund av att uppmätt värde vid trycksättning är en så pass 

hög osäkerhetsfaktor då många parametrar spelar roll vid trycksättning av en byggnad. Vid 

trycksättning och termografering av herrgården påvisades läckage mellan yttervägg och 

bottenbjälklag. Då ytterväggen samt grunden anses tät, bestående av puts respektive natursten, 

antas läckaget komma upp från källaren, där luften är varmare än uteluften. Det bidrar då till 

att andelen värme, som tros går förlorad genom anslutning yttervägg bottenbjälklag, inte har 

kalibrerats korrekt vid trycksättning. Då luftläckaget efter beräkning med hanhavna Excelark 

blev nämnvärt stort, och andelen läckage till anslutning yttervägg bottenbjälklag ansågs stora, 
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halverades dessa vid inmatning i BV² för att få en mer tillförlitlig verifierbar 

energisimuleringsmodell.  

6.1.4 IR-kamera 

Trycksättningen med IR-kamera avsökning visade att byggnaden är tätare än vad som initialt 

antogs. Vanligtvis brukar murbruket mellan stenarna kunna framträda genom IR-kameran då 

murbruket leder värme bättre än teglet men så var inte fallet i herrgården. Detta indikerar på 

att det kan finnas något mer i väggarna än det som redovisats i tidigare handlingar eller att 

tjockleken på kalkputsen är betydande. Detta tillsammans med de stora 

transmissionsförlusterna i den nominella modellen var en av faktorerna som fick oss att 

förändra U-värdet på väggarna i energimodellen. Vilket i sig fick oss att inse att byggnadens 

klimatskal antagligen är mycket bättre än någon inledningsvis anat. 

6.1.5 Elmätning 

Svårigheten var att bryta ut fastighetselen från elmätningarna, inga klara instruktioner fanns 

över vad som specifikt ingick i varje krets. Vi försökte beräkna fastighetselen genom att bryta 

ut effekten på nätterna för att på så vis kunna dra ifrån det beloppet på uppmätta effekten 

dagtid. Kvarvarande effekt dagtid blir på så vis hushållselen, i form av belysning i och med 

detta kunde hushållselen subtraheras från totalen och lämna fastighetselen kvar. Effekt för 

värmepumpens elanvändning är inte beräknad, denna ingick antagligen i givare P2 och P3 

men det var för stor osäkerhet över innehållet för att kunna brytas ut.  

 

En osäkerhetsfaktor är att värden på energianvändningen till och för elpannan aldrig 

uppmättes då den inte aktiverades under mätningarna. Elpannan startas endast under de 

kallaste vintermånaderna men det är möjligt att den drar stor effekt i byggnaden. 

6.1.6 Ta-scope  

Resultat av effektmätning på radiatorkretsar med hjälp av en TA-scope var de som tog längst 

tid att samla in och analysera. Vid tidpunkten då resultat från TA-scope hade samlats in hade 

redan möjliga åtgärder diskuterats fram, beräknats och simulerats i BV², men basis på 

beräknade och andra uppmätta värden. Delar i avsnittet Åtgärder och dess lönsamhet är 

därmed åtgärder som är baserade på den nominella modellen. Tidpunkten då 

radiatorkretsarnas resultat var insamlade, och ett medeleffektvärde kunde beräknas, jämfördes 

den med nominella simuleringsmodellen. Resultaten visade att uppmätt effekt (14 W/m²) var 

ungefär hälften så stor som simuleringen i BV² (32 W/m²) och den specifika 

energianvändningen i herrgården i överlag var låg. 

 

En ytterligare svårighet har varit att få in mätdata från handenheten in till dataprogrammet 

samt att verifiera resultatet. Anledningen till att det tog sådan lång tid mellan att mätningarna 

avslutades till att data kunde analyseras berodde på att den dåvarande versionen av 

dataprogrammet, som högskolan tillhandahöll, hade utgått. Detta gjorde att handenheten och 

datorn inte kunde kommunicera och resultaten hindrades att jämföras. Två veckor efter 

slutförda uppmätningarna kunde TA-scope’s kundservice lokalisera problemet och 

uppgradera programmet. Därefter kunde resultaten läsas av. Tidsfördröjningen påverkade 
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arbetet då det blev tidspress att utföra ytterligare mätningar för att hitta anledningen till att de 

låga resultaten vilket i sig ledde till svårigheter att validera energimodellen.   

 

Resultatet av TA-scopen var osäkra. Den första mätningens värmeeffekt blev så pass låga i 

jämförelse med vår energimodell att diskussion hurvida ritningarna och rördimensionerna 

stämmer med verkligheten. Det visade sig att vissa befintliga ritningar var missvisande med 

hur radiatorkretsarna går och vart centralerna är belagda, men inte hur de är uppdelade. 

Momentanmätningen bekräftade även att kretsarna verkade var för sig. 

 

Momentanmätningen på herrgårdens shunt visar att systemet är överdimensionerat med 61 %. 

Detta beror antagligen på att instrypningsventilerna inte var injusterade, utan istället ställda på 

kontant maxutsläpp. Detta leder inte bara till ett överdimensionerat system, utan injustering är 

det även svårt att kontrollera att flödet fördelas ordentligt till de olika byggnaderna. Vatten 

färdas den närmsta vägen, i det här fallet till herrgården. Det gör att köksflygeln och 

brukskontoret antagligen inte får all effekt de bör utan istället erhåller ett underdimensionerat 

värmesystem. Det är svårt att påvisa hur mycket man skulle kunna spara genom att justera in 

systemet då ett minskat flöde kan öka värmeförlusten i systemet men det borde injusteras inte 

minst för att få en jämnare fördelning till alla tre byggnader. Hela överdimensionerade 

procentandelen (61 %) kommer uppskattningsvis inte att sparas till energiförbrukningen 

eftersom en sänkning av flödet innebär ett större temperaturfall över radiatorkretsen då flödet 

minskar, däremot är det även en risk att låta värmepumpen arbeta på för höga temperaturer. 

Genom en injustering skulle flödet bli mer kontrollerbart och ligga närmre dimensionerat 

värde och på så vis generera en sänkning av herrgårdens energiförbrukning. 

 

Eventuell osäkerhet i mätvärden med TA-scope kan möjligtvis vara beroende på monteringen 

av temperaturmätaren i framledningen. Viktigt är att temperaturmätaren placeras mellan röret 

och rörisoleringen för att få korrekta temperaturvärden. Vid eventuell felmontering av 

temperaturmätaren, där den exempelvis sticker ut en aning i rörisoleringen, kan det innebära 

att temperaturproben mäter en kallare temperatur än vad värmevattnet i röret har. Detta ger i 

sin tur ett lägre uppmätt temperaturfall än vad systemet har och ger således ett lägre värde på 

effekten.  

 

Okulär besiktning och granskning av äldre ritningar visade att systemet har 

underdimensionerats genom att montera ett STAD 20 TA-ventil, trots att rördimensionen på 

35 mm kräver en STAD 32 för att ge maximalt effekt. I dagsläget gör inte detta något då 

värmepumpen ändå verkar tillräcklig för att försörja byggnaden. Vill man dock i framtiden 

höja effekten vore lämplig åtgärd att uppgradera TA-ventilen till en STAD 32. 

 

Vi kan konstatera att dimensioneringsdata som konsult/leverantör av radiatorkretsen har gjort, 

tyder på att den uppmätta effekten skulle stämma. Men, eftersom injustering av 

värmevattenflöden inte har gjorts (värmevattenflödet är 61% högre än dimensionerande 

flödet), så torde radiatorkretsen leverera mer värme än vad dimensioneringen gör.  
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6.1.7 Ventilationssystem 

BV2-modellen indikerar att byggnaden behöver mer värme än det som kommer från 

radiatorkretsen. Detta innebär att mätningen på radiatorkretsen kan vara för låg eller/och att 

värme tillförs byggnaden på annat vis. Det sker via eftervärmning av tilluft som passerat 

värmeväxlaren. Denna komponent uppmärksammades i slutet av arbetet, så mätningar 

utfördes inte. Eftersom temperaturverkningsgradens värde var antaget, finns stora osäkerheter 

i detta. Skulle temperaturverkningsgraden i verkligheten vara sämre skulle stora skillnader i 

energianvändningen kunna påträffas.  

Därmed kvarstår i princip två aspekter som har stor inverkan på byggnadens 

energianvändning: ytterväggarnas U-värde och ventilationssytemets verkningsgrad, som inte 

är uppmätta/verifierade. Dessa två gör att BV2-modellen har stora osäkerheter. Det gör även 

ventilationssystemet till en intressant faktor att undersöka i fortsatta studier. 

 

6.2 BV² Modellen 

BV² modellen baseras på förundersökningen och dokument som hittats om herrgården. Det 

enda uppmätta resultat som inte helt kunnat valideras är resultatet från TA-scope vilket ledde 

till en känslighetsanalys av osäkerhetsfaktorer som påverkar resultat till den specifika 

energianvändningen.  

6.2.1 Känslighetsanalys 

Höjningen respektive sänkningen av väggarna och grundens U-värden visade på att en enskild 

ändring av grundens U-värde har minimal inverkan på det slutgiltiga resultatet i BV
2
. Enskild 

ändring av väggarnas U-värde påverkar resultatet betydligt mer. Kombinationen av förändrat 

U-värde på både väggar och grund fick därmed samma resultat som att enskilt ändra 

väggarnas U-värde. Förändringen som fås vid ändring av väggens U-värde är så pass stor att 

den kan räknas som den största osäkerhetsfaktorn. Energifördelningen i BV
2
 visar att 

ytterväggar står för cirka 43 % av herrgårdens totala transmissionsförluster, vilket gör att 

eventuell felbedömning av material i ytterväggarna kan ge osäkra resultat i BV
2
. 

 

Därför utfördes känslighetsanalysen av väggarnas och grundens U-värde på grund av dess 

osäkerhetsfaktor. Väggarna står för merparten av transmissionsförluster till herrgården på 

grund av dess area. Dess material i väggen även osäkert då ingen mer genomgående 

förundersökning skett än okulärbesiktning samt antaganden från tidigare bristfälliga tekniska 

handlingar. Grunden valdes på grund av att den mestadels är baserad på antagna värden samt 

att U-värdet som beräknats är högt. Den är dock beräknad med antagna värden avstämda med 

handledare att vara rimliga. 

 

Ventilationssystemets verkningsgrad är en osäkerhetsfaktor samt det faktum att vi inte mätte 

på värme som tillfördes tilluften. Trots osäkerheterna har den så kallade nominella modellen 

baserats på en rad andra uppmätta storheter och observationer. 

 

6.3 Åtgärder 

Notera att föreslagna åtgärder presenterades i form av byggtekniska åtgärder. Vidare studier 

på förbättring av energisystem kan byggas på denna studie.  
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Kombinationen av åtgärder ger uppenbart en lägre specifik energianvändning. Exempelvis 

kombination mellan brukarbeteende (sänkning av tilluften från 21,8°C till 20°C) och 

konstruktionsmässig åtgärd (invändig tilläggsisolering). Vid sänkning av tilluftstemperatur 

sänks även effekten till ventilationen, som bidrar till ännu en sänkning av 

energianvändningen. I det stora hela verkar inte klimatskalet stå för den största 

energiförlusten utan fokus ligger på värmedistrubitionssystemet. 

6.3.1 Väggar 

Invändig tilläggsisolering anses inte som den mest relevanta åtgärden för denna byggnad med 

tanke på antikvariska delar av insidan som riskerar att förvanskas samt att bruksarean 

minskar. Men åtgärden har, enligt simuleringsprogram och beräkningar som utförts i studien, 

en stor inverkan på klimatskalets specifika energianvändning. Eftersom väggarna utgör cirka 

63 % av klimatskalet, och utgör cirka 46 % av byggnadens transmissionsförluster enligt BV², 

anses det vara en lämplig åtgärd att ha med i beaktning. Däremot påverkar det inte 

köldbryggorna nämnvärt samt ökar en fuktproblematik som i dagsläget inte existerar enligt 

mätningen med Mitec-dosorna. Dock skulle ett relativt tunt tilläggsisoleringsskikt på totalt 

70mm ge stor förbättring av U-värdet.  

 

Eventuella felaktigheter i ytterväggarnas U-värde kan bero på osäkerheten i dess material och 

dimension. Från början antogs mycket sämre väggar än vad slutresultatet redovisar, detta är 

extra påtagligt i den nominella energimodellen. Vid dokumentering med IR-kamera borde 

teglet synts igenom putsen, vilket den inte gjorde. Misstanke om eventuell odokumenterat 

innehåll i väggen, exempelvis tilläggsisolering alternativt luftspalt, finns då en så pass 

gammal byggnad borde ha sämre väggar.  

6.3.2 Tak/vinden 

Enligt payback-metoden skulle återbetalningstiden för 300 mm tilläggsisolering av 

vindsbjälklaget vara 67 år och för 500 mm tilläggsisolering 73 år. Dessa åtgärder är inte 

försvarbara rent kostnadsmässigt. Däremot måste hänsyn tas till att uträkningarna är baserade 

på ett jämnt, befintligt isoleringsskikt på 150 mm. Detta är inte riktigt hur det ser ut i 

verkligheten, vindsbjälklaget har delar med obefintlig isolering vilket gör åtgärden mer 

intressant. I kostnadsberäkningen med Wikells Sektionsdata inkluderas även borttransport av 

befintligt bristfälligt isolermaterial. Om kostnaden för borttransport exkluderas resulterar 

återbetalningstiden på 41 år för båda tjocklekar på tilläggsisolering.  

I verkligheten skulle antagligen endast en uppgradering av befintlig isolering behövas med 

betydligt lägre kostnader som resultat. 

 

För tjockt lager av tilläggsisolering kan ge upphov till fuktproblem, vinden är dock 

självdragsventilerad kallvind vilket motverkar denna typ av problematik.  

6.3.3 Fönster 

Montering av energiglas på insida fönster är ur varsamhetssynpunkt ett bra sätt att 

effektivisera en byggnad. Det i kombination med tätning av fönster är ur energisynpunkt en 
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lönsam åtgärd. Rent kostnadsmässigt är montering av energiglas inte lönsamt då 

återbetalningstiden är 18 år. Kostnaden och återbetalningstiden förväntas vara högre då 

transport- och arbetskostnad inte lagts till i denna beräkning. 

6.3.4 Belysning 

En parameter som kan påverka den termiska komforten i en redan problematisk byggnad är 

att LED-lampor inte genererar samma värmeenergi som vanliga glödlampor. Däremot vore 

närvarosensorer en bra investering då lamporna idag antagligen står på utan att det 

nödvändigtvis vistas folk i byggnaden.   
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7. Slutsats 
   

Slutsatsen av denna studie visar att energieffektivisering av gamla herrgården är möjlig. 

Byggnadsminnesförklaringen styr endast den utvändiga utformningen av herrgården, dock ska 

invändiga ändringar ske i samråd med riksantikvarie. Angivna åtgärdsförslag gällande 

invändig tilläggsisolering, tilläggsisolering av vindsbjälklag samt montering av energiglas är 

därför möjlig. 

 

Studien visar på brister i herrgårdens värmesystem och kartläggning av dess värmebehov. 

Injustering av systemet har ej utförts och vissa ritningar är missvisande.  

 

Flera utav de konstruktionsmässiga åtgärder som tagits fram i studien ger energibesparingar 

men är inte lönsamma på grund av osäkerhet av material i klimatskalet.  

 

Såvida den sista energisimuleringen stämmer och ingen effekt missats i avläsningen till 

herrgården så kan det konstateras att byggnaden, trots sin ålder och dåliga U-värden på väggar 

och fönster, inte har större läckage i klimatskalet. Med hänsyn till återbetalningstid och 

bevarandekrav på tilläggsisolerande åtgärder bör fokus ligga på distributionen av byggnadens 

värme- och ventilationssystem. Åtgärder som injustering av radiatorsystemet till 

dimensionerade värden samt installering av närvarostyrd ventilation rekommenderas.  
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socken och Osthammars kommun, 
Uppsala Uin 

Sedan fraga vackts om att forklara rubricerade anlaggning 
for byggnadsminne har meddelande darom insants den 21 mars 
1975 till inskrivningsmyndigheten vid Uppsala lans norra 
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svart.markerade byggnaderna ma ej utan riksantikvariens
samtycke rivas eller till sitt yttre ombyggas eller p�
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Bilaga 3 - U-värde grunden

A Plattans invändiga area 185 [m²]
P Perimeter mot uteklimat 32 [m]
λ Markens värmekonduktivitet 2 [W/mK]
w Total väggtjocklek 0,5 [m]
z Höjd vägg ovan mark 1,5 [m]
R1 Värmemotstånd källargolv 0 [m²K/W]
R2 Värmemotstånd källarvägg under mark 0,33 [ m²K/W]
R3 Värmemotstånd källartak 0,47 [m²K/W]

U-värde Källargolv
B´ Plattans	  längd	  till	  adiabatisk	  yta 5,9 [m]
dt 0,92 -
U1 Värmegenomgångskoefficient	  (om	  dt˂	  B´-‐	  0,5*z	  ) 0,36 [W/m²K]

U-värde vägg under mark
dw 1 -
d12=dt (när	  dw˃dt) 0,92 -
Uw1 Värmegenomgångskoefficient 1 [W/m²K]

U-värde vägg ovan mark
Uw2 Värmegenomgångskoefficient 2 [W/m²K]
x Konstant 293 -

U-värde Källartak
U2 Värmegenomgångskoefficient 1,23 [W/m²K]

Slutgiltigt U-värde
Totala U-värde för grunden 0,69 [W/m²K]



 

 

 

 

Bilaga 4– Blower door resultat 

Termik 

 

 

 

Building Air Leakage Test Results 

In Compliance with Swedish European Norm 
EN13829 - Sweden 

 

  



Building Details  

Building Address:  
Herrgården Hus 46 
Forsmark 
 
Test technician:  Svante Lindström 
Test company:  University of Gavle 
 

Elevation:                  15 m 
Height above ground:                 10 m 
Building Volume, V:                500 m³ 
Total envelope area, AT BAT 763 m² 
Floor Area:                                       370 m² 
Building exposure to wind:  Partially protected 
building 
Accuracy of measurements: 10% 
 

  
 

Testing Details 

Fan Model: Retrotec 
2000 

Fan SN: FN2000250 Gauge Model: DM-2 Gauge SN: 206990 

 

Depressurize set  

Date: 2016-04-13    Time: 11:30   to   11:42 

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

Wind speed:    2: Light breeze  
 
Temperature:   Initial:  indoors 20 °C    outdoors 20 °C.     
    Final:   indoors  20 °C     outdoors 20 °C. 

Test Data:   
5 baseline pressures taken for 10 sec each.   
8 induced pressures taken for 20 sec each. 

Baseline, 
initial [Pa] 

0.49 0.13 0.59 0.57 -0.18        

Induced 
Pressure [Pa] 

-14.6 -20.4 -26.3 -30.7 -34.7 -40.1 -46.1 -50.2     

Baseline, 
final[Pa] 

1.30 0.90 0.43 -0.32 0.51        

Door Fan 
Pressure, 
[Pa] 

22.8 38.4 50.4 66.8 75.2 98.5 121.4 128.1     

Total flow, Vr 
[l/sec] 

394.3 511.6 586.0 674.7 715.4 819.3 909.
4 

934.0     

Corrected 
flow, Venv 
[l/sec] 

393.9 511.2 585.5 674.1 714.8 818.6 908.
6 

933.2     

Error [%] -0.6% 2.1% -2.1% 0.9% -1.8% 1.3% 1.8% -1.5%     

Baseline pressure Averages:   initial  [Pa]    ∆P01 0.32,  ∆P01- -0.18,   ∆P01+ 0.45       
                                              final  [Pa]     ∆P01 0.56,   ∆P01- -0.32,  ∆P01+ 0.78 

 



 

Building Gauge Pressure 

  

 

 

Building Gauge Pressure vs. Flow 



  

  



Depressurize Test Results 

 Results   
Results 95% confidence Uncertainty 

Correlation, 
r  [%] 

99.83 95% confidence limits  
Air flow at 
50 Pa, V50    

[m3/h] 
939.5 916.0 963.0 +/-2.6% 

Intercept, 
Cenv  

[m3/h.Pan] 
56.25 48.71 65.00 

 

Air changes 
at 50 Pa, n50  

[/h] 
6.765 6.070 7.465 +/-10.3% 

Intercept, CL  
[m3/h.Pan] 

56.288 48.75 65.00 
 

Permeabilit
y at 50 Pa, 

q50   
[m3/h.m2] 

 

1.232 1.105 1.359 +/-10.3% 

Slope, n 0.7196 0.6780 0.7612 
 

Specific 
Leakage at 
50 Pa, w50    
[m3/h.m2] 

2.540 2.278 2.802 +/-10.3% 

 

Combined Test Data

 
 Results 95% Confidence Interval Uncertainty 

Air flow at 50 Pa, V50   [l/s] 939.5 916.0 963.0 +/-2.6% 

Air changes at 50 Pa, n50   [/h] 6.765 6.070 7.465 +/-10.3% 

Permeability at 50  Pa, q50   [l/s.m2] 1.232 1.105 1.359 +/-10.0% 

Specific leakage at 50  Pa, w50  
[l/s.m2] 2.540 2.278 2.802 +/-2.5% 

 

 

Test Notes: (add notes here) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Calibration Certificate 

 Retrotec 2000  FN2000250.   

Range N K K1 K2 K3 K4 

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

A 0.503 264.996 -0.075 1 0 1 

B 0.5 174.8824 0 0.3 0 1 

C8 0.5 78.5 -0.02 0.5 0.016 1 

C6 0.505 61.3 0.054 0.5 0.004 1 

C4 0.5077 42 0.009 0.5 0.0009 1 

C2 0.52 22 0.11 0.5 -0.001 1 

C1 0.541 11.9239 0.13 0.4 -0.0014 1 

L4 0.48 4.0995 0.003 1 0.0004 1 

L2 0.502 2.0678 0 0.5 0.0001 1 

L1 0.4925 1.1614 0.1 0.5 0.0001 1 

 



 

 

 
 

Bilaga 4 – Blower door resultat 

Vindpåverkan 

 

 

 

Building Air Leakage Test Results 

In Compliance with Swedish European Norm 
EN13829 - Sweden 

 

  



Building Details  

Building Address:  
Herrgården Hus 46 
Forsmark 
 
Test technician:  Svante Lindström 
Test company:  University of Gavle 
 

Elevation:                  15 m 
Height above ground:                 10 m 
Building Volume, V:                500 m³ 
Total envelope area, AT BAT 763 m² 
Floor Area:                                       370 m² 
Building exposure to wind:  Partially protected 
building 
Accuracy of measurements: 10% 
 

  
 

Testing Details 

Fan Model: Retrotec 
2000 

Fan SN: FN2000250 Gauge Model: DM-2 Gauge SN: 206990 

 

Pressurize set  

Date: 2016-04-13    Time: 11:56   to   12:08 

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

Wind speed:    2: Light breeze  
 
Temperature:   Initial:  indoors 20 °C    outdoors 20 °C.     
    Final:   indoors  20 °C     outdoors 20 °C. 

Test Data:   
5 baseline pressures taken for 10 sec each.   
8 induced pressures taken for 20 sec each. 

Baseline, 
initial [Pa] 

-0.11 -0.51 -0.55 -1.00 -0.41        

Induced 
Pressure [Pa] 

15.3 19.4 25.1 29.0 34.9 40.9 44.5 49.7     

Baseline, 
final[Pa] 

-0.77 -0.67 -0.12 -0.93 -0.73        

Door Fan 
Pressure, 
[Pa] 

28.4 37.4 52.1 61.4 80.4 92.9 109.2 122.9     

Total flow, Vr 
[l/sec] 

298.6 349.5 428.8 469.2 554.9 594.7 663.4 705.8     

Corrected 
flow, Venv 
[l/sec] 

298.3 349.2 428.4 468.7 554.4 594.2 662.9 705.2     

Error [%] 0.6% -0.9% 0.6% -1.2% 2.0% -2.8% 1.9% -0.2%     

Baseline pressure Averages:   initial  [Pa]    ∆P01 -0.52,  ∆P01- -0.52,   ∆P01+ 0.00       
                                              final  [Pa]     ∆P01 -0.64,   ∆P01- -0.64,  ∆P01+ 0.00 

 



 

Building Gauge Pressure 

  

 

 

Building Gauge Pressure vs. Flow 



  

  



Pressurize Test Results 

 Results   
Results 95% confidence Uncertainty 

Correlation, 
r  [%] 

99.86 95% confidence limits  
Air flow at 
50 Pa, V50    

[m3/h] 
703.5 686.5 721.0 +/-2.4% 

Intercept, 
Cenv  

[m3/h.Pan] 
37.00 32.31 42.41 

 

Air changes 
at 50 Pa, n50  

[/h] 
5.065 4.545 5.585 +/-10.3% 

Intercept, CL  
[m3/h.Pan] 

37.032 32.30 42.45 
 

Permeabilit
y at 50 Pa, 

q50   
[m3/h.m2] 

 

0.922 0.827 1.017 +/-10.3% 

Slope, n 0.7527 0.7132 0.7921 
 

Specific 
Leakage at 
50 Pa, w50    
[m3/h.m2] 

1.902 1.706 2.097 +/-10.3% 

 

Combined Test Data

 
 Results 95% Confidence Interval Uncertainty 

Air flow at 50 Pa, V50   [l/s] 703.5 686.5 721.0 +/-2.4% 

Air changes at 50 Pa, n50   [/h] 5.065 4.545 5.585 +/-10.3% 

Permeability at 50  Pa, q50   [l/s.m2] 0.922 0.827 1.017 +/-10.0% 

Specific leakage at 50  Pa, w50  
[l/s.m2] 1.902 1.706 2.097 +/-2.4% 

 

 

Test Notes: (add notes here) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Calibration Certificate 

 Retrotec 2000  FN2000250.   

Range N K K1 K2 K3 K4 

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

A 0.503 264.996 -0.075 1 0 1 

B 0.5 174.8824 0 0.3 0 1 

C8 0.5 78.5 -0.02 0.5 0.016 1 

C6 0.505 61.3 0.054 0.5 0.004 1 

C4 0.5077 42 0.009 0.5 0.0009 1 

C2 0.52 22 0.11 0.5 -0.001 1 

C1 0.541 11.9239 0.13 0.4 -0.0014 1 

L4 0.48 4.0995 0.003 1 0.0004 1 

L2 0.502 2.0678 0 0.5 0.0001 1 

L1 0.4925 1.1614 0.1 0.5 0.0001 1 

 



        Bilaga  5 - Mitec resultat

Följande diagram är baserade på mätvärden uppmätta mellan
2016-03-03 kl 09.00 till 2016-04-27 kl 09.00

Medeltemperatur: 21,1 °C Medelluftfuktighet: 27,39 %

Medeltemperatur: 21,5 °C Medelluftfuktighet: 27,95 %
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Medeltemperatur: 21,1°C Medelluftfuktighet: 27,97 %

Medellufttemperatur: 20,9 °C Medelluftfuktighet: 30,20 %

Totala genomsnittliga medeltemperatur: 21,1 °C
Totala genomsnittliga medelluftfuktighet: 28,38 %
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Bilaga 6 – IR bilder 

IR-bilderna är tagna 13 April 2016, innetemperaturen var 21,1°C, utetemperaturen ≈ 5°C. 

Entréfasad mot solsidan. 



Grund och ytterväggsanslutningar 
 

    
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fönster och portar 
 

  
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Anslutningar inuti byggnaden 
 

 
 
 

 
 
 

 
  



Anslutningar inuti byggnaden 
 

 
 
 

 
 
 

 



Bilaga 7 - TA-scope resultat

Temperaturer och effekter är plottade medelvärden mellan 13-27 april 
Temperaturskillnaden är skillnaden mellan de uppmätta inne- och utetemperaturerna

Temp.skillnad/dag [℃] Medeleffekt/ [W/m2] Medeleffekt [W/m2]
20 13,72 14,412

18,3 16,79
17,9 12,53
17,1 10,57
15,5 11,25
20,8 10,30
22,1 12,71
21,1 13,92
20,6 13,81
20,5 14,47
20,8 15,62
19,3 17,19
18,1 16,38
16,4 16,36
14,8 20,56
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Temp.skillnad/dag [℃] Medeleffekt natt [W/m2] Medeleffekt [W/m2]
20 17,9 16,5

18,3 18,6
17,9 13,7
17,1 10,8
15,5 14,4
20,8 12,4
22,1 14,5
21,1 20,2
20,6 15,5
20,5 17,5
20,8 19,3
19,3 19
18,1 20,9
16,4 17
14,8 16,5
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Bilaga 8 – Känslighetsanalys

Dimensionerande effekt för uppvärmning för nominella energisimuleringsmodellen: 

Energifördelning för nominell energisimuleringsmodell: 



Dimensionerande effekt för uppvärmning med ökning av ytterväggarnas och grundens U-värde med 

10 %: 

 

Energifördelning med ökning av ytterväggarnas och grundens U-värde med 10 %: 

 

  



Dimensionerande effekt för uppvärmning med sänkning av ytterväggarnas och grundens U-värde 

med 10 %: 

 

Energifördelning med sänkning av ytterväggarnas och grundens U-värde med 10 %: 

 

 



Bilaga 9- Belysning

8 W 9 W 11 W 12 W 15 W 16 W 18 W 25 W 35 W 40 W 55 W Total NV
Nedervåningen

Nedre Hallen 1 4 3 1
Salongen 4 18
Kammaren 3 4 1
Förmaket 2
Receptionen 2 2 1
Förrådet 1
Toaletter 2 3

Total Watt Undervåning: 9 22 - 60 176 72 450 140 40 385 1354

8 W 9 W 11 W 12 W 15 W 16 W 18 W 25 W 35 W 40 W 55 W Total ÖV
Övervåning

Öfvre hallen 4 4 10
Gemaket 1 1 1 5 4
Kabinettet 2 5
Biblioteket 1 1
Fagelbergssalen 2 4 4
Förrådet 1
Toaletter 2 2
Trappen 4 2
Vinden 1

Total Watt Övervåning: 40 - - 60 - 192 72 250 630 - 385 1629

Total Watt Undervåning: 1354
Total Watt Övervåning: 1629

Total Watt: 2983 W
3,0 kW



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 16.5.2016 12:58

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

1 (2)
Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 8 INNERVÄGGAR 2 56 442 228,48 13 566 2

3 ============ ======== ============ 3

4 56 442 SEK 228,48 tim 13 566 SEK 4

5 5

6 Materialkostnad 56 442 6

7 Arbetslön 228,48 tim x 192,00 SEK 43 868 7

8 Underentreprenader 13 566 113 876 SEK 8

9 9

10 Omkostnadspålägg arbete 253,00 % 110 986 10

11 Omkostnadspålägg UE 10,00 % 1 357 112 343 SEK 11

12 12

13 TOTALSUMMA EXKL MOMS 226 200 SEK 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt

Bilaga 10 - Wikells sektionsdata



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 16.5.2016 12:58

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

2 (2)
Sida

8 INNERVÄGGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 8.073 Ny  träregelvägg med spånskiva 1

2 LCS.22 Omtapetsering (tapet 23:-/m²) 2

3 LCS.22 Sandspackel skivor 53-02800 357,0 m² - - - - 38,00 13 566 3

4 KBC.321 13 gipsskiva 357,0 m² 32,70 11 674 0,20 71,40 - - 4

5 KEB.21 12 plywood P30 357,0 m² 80,65 28 792 0,28 99,96 - - 5

6 HSD.113 45x45 reglar c 600 357,0 m 6,10 2 178 0,08 28,56 - - 6

7 IBE.24 45 mineralullsskiva-33 357,0 m² 38,65 13 798 0,08 28,56 - - 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 56 442 228,48 13 566



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 16.5.2016 13:15

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

1 (2)
Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 8 INNERVÄGGAR 2 62 832 232,05 13 566 2

3 ============ ======== ============ 3

4 62 832 SEK 232,05 tim 13 566 SEK 4

5 5

6 Materialkostnad 62 832 6

7 Arbetslön 232,05 tim x 192,00 SEK 44 554 7

8 Underentreprenader 13 566 120 952 SEK 8

9 9

10 Omkostnadspålägg arbete 253,00 % 112 721 10

11 Omkostnadspålägg UE 10,00 % 1 357 114 077 SEK 11

12 12

13 TOTALSUMMA EXKL MOMS 235 000 SEK 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 16.5.2016 13:15

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

2 (2)
Sida

8 INNERVÄGGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 8.073 Ny  träregelvägg med spånskiva 1

2 HSD.113 45x70 reglar c 600 357,0 m 8,90 3 177 0,08 28,56 - - 2

3 IBE.24 70 mineralullsskiva-33 357,0 m² 53,75 19 189 0,09 32,13 - - 3

4 KEB.21 12 plywood P30 357,0 m² 80,65 28 792 0,28 99,96 - - 4

5 KBC.321 13 gipsskiva 357,0 m² 32,70 11 674 0,20 71,40 - - 5

6 LCS.22 Sandspackel skivor 53-02800 357,0 m² - - - - 38,00 13 566 6

7 LCS.22 Omtapetsering (tapet 23:-/m²) 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 62 832 232,05 13 566



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 16.5.2016 13:02

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

1 (2)
Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 8 INNERVÄGGAR 2 70 186 235,62 13 566 2

3 ============ ======== ============ 3

4 70 186 SEK 235,62 tim 13 566 SEK 4

5 5

6 Materialkostnad 70 186 6

7 Arbetslön 235,62 tim x 192,00 SEK 45 239 7

8 Underentreprenader 13 566 128 991 SEK 8

9 9

10 Omkostnadspålägg arbete 253,00 % 114 455 10

11 Omkostnadspålägg UE 10,00 % 1 357 115 811 SEK 11

12 12

13 TOTALSUMMA EXKL MOMS 244 800 SEK 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 16.5.2016 13:02

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

2 (2)
Sida

8 INNERVÄGGAR

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 8.073 Ny träregelvägg med spånskiva 1

2 LCS.22 Omtapetsering (tapet 23:-/m²) 2

3 LCS.22 Sandspackel skivor 53-02800 357,0 m² - - - - 38,00 13 566 3

4 KBC.321 13 gipsskiva 357,0 m² 32,70 11 674 0,20 71,40 - - 4

5 KEB.21 12 plywood P30 357,0 m² 80,65 28 792 0,28 99,96 - - 5

6 HSD.113 45x95 reglar c 600 357,0 m 11,85 4 230 0,09 32,13 - - 6

7 IBE.24 95 mineralullsskiva-33 357,0 m² 71,40 25 490 0,09 32,13 - - 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 70 186 235,62 13 566



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 17.5.2016 13:42

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

1 (2)
Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 9 BJÄLKLAG 2 10 203 37,00 23 310 2

3 ============ ======== ============ 3

4 10 203 SEK 37,00 tim 23 310 SEK 4

5 5

6 Materialkostnad 10 203 6

7 Arbetslön 37,00 tim x 192,00 SEK 7 104 7

8 Underentreprenader 23 310 40 617 SEK 8

9 9

10 Omkostnadspålägg arbete 253,00 % 17 973 10

11 Omkostnadspålägg UE 10,00 % 2 331 20 304 SEK 11

12 12

13 TOTALSUMMA EXKL MOMS 60 900 SEK 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 17.5.2016 13:42

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

2 (2)
Sida

9 BJÄLKLAG

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 9.066 Befintligt vindsbjälklag isoleras - 300 lösull 1

2 IBF.42 300 sprutad mineralull-42 185,0 m² - - - - 126,00 23 310 2

3 BEY Papp behålles 185,0 m² - - - - - - 3

4 BEY 22 råspontad panel behålles 185,0 m² - - - - - - 4

5 KBC.322 13 gipskortplank 185,0 m² 55,15 10 203 0,20 37,00 - - 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 10 203 37,00 23 310



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 17.5.2016 13:44

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

1 (2)
Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 9 BJÄLKLAG 2 10 203 37,00 66 785 2

3 ============ ======== ============ 3

4 10 203 SEK 37,00 tim 66 785 SEK 4

5 5

6 Materialkostnad 10 203 6

7 Arbetslön 37,00 tim x 192,00 SEK 7 104 7

8 Underentreprenader 66 785 84 092 SEK 8

9 9

10 Omkostnadspålägg arbete 253,00 % 17 973 10

11 Omkostnadspålägg UE 10,00 % 6 679 24 652 SEK 11

12 12

13 TOTALSUMMA EXKL MOMS 108 700 SEK 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 17.5.2016 13:44

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

2 (2)
Sida

9 BJÄLKLAG

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 9.066 Befintligt vindsbjälklag isoleras - 300 lösull 1

2 IBF.42 300 sprutad mineralull-42 185,0 m² - - - - 126,00 23 310 2

3 BEY Papp behålles 185,0 m² - - - - - - 3

4 BEY 22 råspontad panel behålles 185,0 m² - - - - - - 4

5 KBC.322 13 gipskortplank 185,0 m² 55,15 10 203 0,20 37,00 - - 5

6 BED.43 Borttransport rivningsmassor 185,0 m³ - - - - 235,00 43 475 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 10 203 37,00 66 785



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 17.5.2016 13:46

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

1 (2)
Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 9 BJÄLKLAG 2 10 203 37,00 37 185 2

3 ============ ======== ============ 3

4 10 203 SEK 37,00 tim 37 185 SEK 4

5 5

6 Materialkostnad 10 203 6

7 Arbetslön 37,00 tim x 192,00 SEK 7 104 7

8 Underentreprenader 37 185 54 492 SEK 8

9 9

10 Omkostnadspålägg arbete 253,00 % 17 973 10

11 Omkostnadspålägg UE 10,00 % 3 719 21 692 SEK 11

12 12

13 TOTALSUMMA EXKL MOMS 76 200 SEK 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 17.5.2016 13:46

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

2 (2)
Sida

9 BJÄLKLAG

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 9.066 Befintligt vindsbjälklag isoleras - 500 lösull 1

2 IBF.42 500 sprutad mineralull-42 185,0 m² - - - - 201,00 37 185 2

3 BEY Papp behålles 185,0 m² - - - - - - 3

4 BEY 22 råspontad panel behålles 185,0 m² - - - - - - 4

5 KBC.322 13 gipskortplank 185,0 m² 55,15 10 203 0,20 37,00 - - 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 10 203 37,00 37 185



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 16.5.2016 13:37

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

1 (2)
Sida

SAMMANSTÄLLNING

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 KAPITEL SIDA 1

2 9 BJÄLKLAG 2 10 203 37,00 80 660 2

3 ============ ======== ============ 3

4 10 203 SEK 37,00 tim 80 660 SEK 4

5 5

6 Materialkostnad 10 203 6

7 Arbetslön 37,00 tim x 192,00 SEK 7 104 7

8 Underentreprenader 80 660 97 967 SEK 8

9 9

10 Omkostnadspålägg arbete 253,00 % 17 973 10

11 Omkostnadspålägg UE 10,00 % 8 066 26 039 SEK 11

12 12

13 TOTALSUMMA EXKL MOMS 124 000 SEK 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt



Högskolan i Gävle
026-648107 Kostnadsberäkning

Utskrivet: 16.5.2016 13:37

Objekt Ort Räknat

16.5.2016
Datum Rev

2 (2)
Sida

9 BJÄLKLAG

Kapitel

Mängd Enhet Anm.
(P-kod)

Material Tid Underentreprenader

Enh.-pris Summa SEK Tim/Enh. Timmar Enh.-pris Summa SEK

1 9.066 Befintligt vindsbjälklag isoleras - 500 lösull 1

2 IBF.42 500 sprutad mineralull-42 185,0 m² - - - - 201,00 37 185 2

3 BEY Papp behålles 185,0 m² - - - - - - 3

4 BEY 22 råspontad panel behålles 185,0 m² - - - - - - 4

5 KBC.322 13 gipskortplank 185,0 m² 55,15 10 203 0,20 37,00 - - 5

6 19.001 Bortransport rivningsmassor 185,0 m³ - - - - 235,00 43 475 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

Trpt

Trpt 10 203 37,00 80 660
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