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Abstract 

This thesis investigates energy efficiency improvements of an apartment building located in 

Tunabackar, Uppsala. The residential area is owned and managed by Uppsalahem AB. 

Investigated measures aim to reduce energy use in buildings from the 1950s. The survey can 

hopefully provide insights to Uppsalahem for future renovations. The project has focused on 

measures to preserve cultural values in the area. A general cost analysis of the measures was also 

conducted to find out whether the measures were financially profitable investments. The results 

are based on simulations, site visits, thermography and cost calculations. The results show that the 

reference building's energy use decrease by 25-57% depending on renovation package. Package 

1, consisting of window renovation and additional insulation of attic floors. The largest heat 

savings are achieved with package 3. The package consist of exhaust air heatpumps, solar cells 

and solarthermal panels and reduces the heat use with 57% compared to the base model.  

Based on the results, package 2 is recommended for installation. Package 2 consists of exhaust air 

heatpumps and solar cells, and the package reduces the energy use with 53% to a cost of X kr. The 

cost estimate differs between different action packages with over 2.5 million between the cheapest 

and most expensive package. 
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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete behandlar en energieffektivisering av ett flerbostadsområde beläget i 

Tunabackar, Uppsala. Bostadsområdet ägs och förvaltas av Uppsalahem AB. 

Flerbostadsområdet byggdes på 1950-talet och rymmer 647 lägenheter. De åtgärder som 

föreslagits har undersökts för att sänka energianvändningen i äldre bostäder i området. 

Undersökningen kan förhoppningsvis bidra till ett underlag som kan användas av Uppsalahem 

för framtida renoveringar.  

Projektet har fokuserat på simulering genom olika modeller av en referensbyggnad som ligger 

i Tunabackar Gård 1–7. Simuleringsprogrammet som har använts är VIP-Energy. 

Åtgärdsförslagen har tagits fram med hänsyn till bevarandet av kulturvärden i området. De 

åtgärder som har studerats är installation av frånluftsvärmepump, solceller i kombination med 

frånluftsvärmepump, solfångare för utvinning av värmeenergi, fönsterrenovering och 

tilläggsisolering av vindsbjälklag. Därtill har en översiktlig kostnadsanalys av åtgärderna 

utförts för att ta reda på om investeringarna till åtgärderna är ekonomiskt lönsamma.   

Studiens resultat baseras på simuleringar, platsbesök, termografi och kostnadsberäkningar. 

Resultatet för de studerade åtgärdspaketen visar att referensbyggnadens energiförbrukning 

minskar med 25–57% till olika investeringskostnader. Det åtgärdspaketet som bidrog med mest 

värmebesparing med hänsyn till andelen investeringskostnad är åtgärdspaket 1, bestående av 

fönsterrenovering och tilläggsisolering av vindsbjälklag. Åtgärdspaket 1 gav en 

värmebesparing på 31,2 KWh/m2 och där kostanden ligger på 0,863 KWh/kr. De som bidrog 

med totalt sett mest värmebesparing är åtgärdspaket 3, därmed är värmepumpen och 

solcellsanläggningen störst bidragande faktor till minskningen. Åtgärdspaket 3 hade en total 

värmebesparing på 40,2 KWh/m2. Slutsatsen som kan dras från resultatet är att åtgärdspaket 2 

har bidragit till störst grad sänkning av energianvändning på 36,2 KWh/m2 genom både värme 

och el med hänsyn till ekonomiska lönsamhetsaspekter. Kostnadskalkylen skiljer sig åt mellan 

olika åtgärdspaket med över 2,5 miljoner mellan det billigaste och dyraste paketet. 
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BEGREPP OCH DEFINITIONER 

 

• Atemp                Avser invändig area i byggnaden som uppvärms till mer än 10 C° 

 

• BBR             Boverkets byggregler  

 

• S-system       Självdragsventilation som finns främst i äldre hus  

 

• F-system       Mekanisk frånluftsventilation  

 

• FX-system     Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning 

 

• FVP                Frånluftsvärmepump 

 

• U-värde          Värmegenomgångskoefficienten, mått på isoleringsförmåga 

 

• Otäthetsfaktor    Byggdelens luftläckage 

 

• Klimatskal        Byggnads yttre skärm, dvs tak, fasad, fönster, samt grund. 

 

• Kalkylränta       Avkastningskrav på investerat kapital 

 

• Nettonuvärde      Skillnaden mellan nuvärde och investeringskostnad. 
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1. INLEDNING 
 

Dagens stora mängder koldioxidutsläpp leder till ett stort negativt avtryck på klimatet 

genom ökade globala klimatförändringar. Därför finns det utmaningar att sänka 

energikonsumtionen genom energibesparingsåtgärder inom bostadssektorn som kan 

minska klimatavtrycket. I dagsläget finns en stor medvetenhet rörande 

energianvändningen i fastigheter, samt hur energieffektiveringsåtgärder kan 

genomföras med minskad klimatpåverkan. Beslut om vilka energibesparingsåtgärder 

som är aktuella för implementering för varje enskild fastighet, är en ständigt pågående 

process där lönsamhet står i centrum. Varje fastighet är unik och har sin egen historia 

som bör tas i åtanke. Sveriges elförbrukning per capita uppskattas vara ett av de högsta 

i världen trots en fortsatt minskning över tid. En stor del av förklaringen till detta är 

det nordiska klimatet och den energiintensiva industrin som Sverige besitter [1]. 

Därför ställs energieffektiviseringen och kartläggningen av energiförbrukningen i 

bostäder inför stora utmaningar och behov. 

 

Byggsektorns energikonsumtion utgör ungefär av en tredjedel av Sveriges 

energianvändning. Användningen i bostadssektorn bedöms uppgå till ca 144 TWh per 

år vilket motsvarar ca 40 % av energianvändningen i Sverige enligt energimyndigheten 

[2]. Närmare 60 % av energianvändningen i bostäder går åt till uppvärmning. Dagens 

tekniska kunskap rörande energieffektivisering har skapat goda möjligheter för att 

utnyttja energin på ett mer effektivt sätt. Den tekniska utvecklingen medför att 

möjligheterna att effektivisera byggnaders energianvändning ökar i snabb takt [3]. 

Genom energiöverenskommelsen från år 2016 som har regeringen tagit fram förslag 

till nya energipolitiska mål för att skapa förutsättningar för en långsiktig energipolitik 

[4]. Enligt Regeringskansliet ska energipolitiken följaktligen skapa villkor för en 

effektiv och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk 

energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta 

omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle. Propositionen förslår att Sverige år 

2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. Dessutom förslås att Sverige år 2030 
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ska ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med år 2005, uttryckt i termer 

av tillförd energi i relation till bruttonationalprodukten (BNP) [5]. 

 

EU:s medlemsstater satte upp direktiv inom energieffektivisering som innefattade att 

se till att alla nya byggnader skulle uppfylla kraven för nära-nollbyggnader senast år 

2020. En nära-nollenergibyggnad är en byggnad som är mer energieffektiv och 

definieras i plan- och byggförordningen (2011: 338). 

Även befintliga byggnader ingår i de omarbetade energiprestandadirektivet för att 

stimulera åtgärder som innebär att byggnaderna efter renovering blir nära-

nollbyggnader. Boverket har sedan tagit fram förslag som omfattar hur kraven ska 

ställas samt vilka energimängder som ska inkluderas i energiprestandan. I deras 

rapport gällande energiprestanda konstateras det att nya byggnader har bättre 

energiprestanda än befintliga byggnader i dagsläget. Eftersom nya byggnader utgör en 

mycket liten andel av totala byggnadsbeståndet kommer den låga energianvändningen 

i dessa inte ge något större utslag, eftersom det är så pass få byggnader i förhållande 

till hela beståndet [6]. Däremot kan inte kraven ställas lika hårt på befintliga byggnader 

som för nykonstruktion då förutsättningarna och lönsamheten inte är densamma. 

Uppmätta värden från Energimyndigheten visar att befintliga fastigheter byggda under 

50 och 60-talet kräver högre mängd uppvärmning än fastigheter som byggs idag [7]. 

Tanken med besluten är att skapa en tydlig målbild och strävan att minska 

energianvändningen i bostäder för att uppnå en hållbar bostadssektor.  
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1.2 Problemformulering 

Bostadsfastigheter byggda under mitten av 1900-talet har ofta gamla 

installationssystem och klimatskal med omfattande värmeförluster som inte uppfyller 

de krav som ställs vid nybyggnation idag. Byggnaderna uppfyllde kraven från 

myndigheterna då de byggdes och så länge inga åtgärder genomförs behöver inte 

byggnaderna klara dagens krav.  

En stor utmaning inom bygg- och förvaltningsbranschen är att energieffektivisera 

äldre flerbostadshus. Genom att minska energianvändning så medför det en lägre 

miljöpåverkan. Projektet berör ett flerbostadsområde från 1950-talet beläget i 

bostadsområdet Tunabackar, Uppsala. Fastigheterna i området ventileras fortfarande 

med samma ventilationssystem som när byggnaderna togs i drift. Dessutom strävar 

bolaget efter att försörja alla sina bostäder med förnybar energi där omfattande 

omställningar sker i äldre flerbostadshus. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med detta examensarbete är att ta fram förslag på energibesparingsåtgärder för 

de äldre flerbostadshusen i bostadsområdet Tunabackar. Detta arbete är utfört med 

handledning från fastighetsbolaget Uppsalahem AB som äger området. Syftet är även 

att presentera en översiktlig lönsamhetsberäkning för de valda åtgärderna.  

 

Syftet har brutits ned till följande frågeställningar:   

 

1. Vilka energiåtgärder är möjliga att genomföra i bostadsområdet Tunabackar? 

 

2. Hur påverkar respektive åtgärdsförslag byggandens primärenergital? 

 

3. Vad är den beräknade totala kostnaden för åtgärdsförslagen? 

 

4. Vilka förutsättningar och begränsningar finns för respektive åtgärdsförslag?  
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1.4 Avgränsningar  

Arbetet är begränsat till att undersöka de energieffektiviserande åtgärder som inte 

ändrar på byggnadens exteriör och utseende eftersom byggnader i området bör bevaras 

på grund av deras kulturhistoriska värde. De åtgärder som har undersökts har 

begränsats till installationer som utnyttjar solenergi, FX-ventilationssystem, 

tilläggsisolering av vinden samt fönsterrenovering då fönsterkarmar fortfarande är i 

bra skick. Exempel på de åtgärder som avgränsas i denna rapport är tätning av 

luftläckage, tilläggsisolering av fasad, styrning av innetemperaturen och FTX-

ventilationssystem.  

 

1.5 Uppsalahem  

Uppsalahem AB är Uppsalas största bostadsbolag med runt 17 000 bostäder. Totalt 

bor nästan 30 000 invånare i dessa bostäder runt om i hela Uppsala [8]. Uppsalahem 

är ett aktiebolag som ägs av kommunen. Styrelse i företaget är sammansatt med 

politisk styrelse som speglar kommunens högsta beslutande organ. År 1946 bildades 

Stiftelsen Uppsalahem på initiativ av tre politiker där målet var att planera nya 

bostadsområden. Tunabackar och Lassebygärde var de första två bostadsområdena 

som uppfördes. Totalt byggdes cirka 900 bostäder mellan åren 1946 och 1950. 

Uppsalahem har ett ambitiöst mål att förbättra deras miljöarbete genom att uppnå en 

fossilfri allmännytta som verksamhet senast år 2030, samt att minska 

energianvändning med 30 % till år 2030.  
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2. BAKGRUNDSBESKRIVNING 

2.1 Områdesbeskrivning 

Stadsdelen Tuna Backar är beläget i norra Uppsala strax nordväst om Svartbäcken, 

söder om Torbjörnsgatan och väster om Fyrisån. Området Tunarbackar kännetecknas 

till stor del av tegelhus med gul putsad fasad som representera ett av de finare 

kulturarven från 1950-talets i Uppsala. Tunabackar ägs och förvaltas av Uppsalahem 

som byggde området mellan rekordåren 1950 och 1960.  

 

Området ritades av arkitekten Gunnar Leche som designade området i en tidstypisk 

folkhemsarkitektur. Han utmanade normerna gällande färg och form. Detta har gjort 

området berömt över hela Sverige. Folkhemsarkitektur är byggnads- och 

stadsplaneringsstil som slog igenom på allvar i Sverige efter andra världskriget som 

utspelades mellan åren 1945 och 1960.  

 

I området finns totalt 647 lägenheter i flerbostadshus och har 3–4 våningar. Storlekar 

på lägenheterna är 1–5 rum och kök, där samtliga lägenheter är utrustade med balkong. 

Under 2000-talet har området genomgått stambyte samt renovering av badrum. 

Flerbostadshusen i området består av trapphus med trespännare utan hiss i anslutning 

till trapphuset. Runt omkring fastigheterna finns stora gemensamma gårdar med 

lekplatser och grillplatser. I området finns förskola, skola, idrottshall samt mataffär. 

 

2.1.1 Referensbyggnad  

Fastigheten som undersöks är en av Uppsalahems fastigheter som ligger i 

Tunabackarsgård 1–7. Fastigheten består av 3 våningar samt ett källarplan med totalt 

36 lägenheter.  Samtliga lägenheter har en balkong. Atemp för referensbyggnaden är 

2708 m2. Atemp är ett värde som beskriver den invändiga arean för varje våningsplan 

som värms upp till mer än 10 grader celsius [9].  

Fastighetsbeteckning Tuna Backar 36:1 med postnumret 75336, uppfördes år 1950. 

Referensbyggnadens ytterväggar består av puts, ensten fasadtegel och 5 cm 

träullsplattor. Taket är ett sadeltak med cirka 30 grader lutning gjort i tegel. Taket vilar 
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på takstolar ovanför vindsbjälklaget med råspont spikat ovanpå. På sidorna finns 

fotränna med fot rännkrokar. Grunden är en källargrund som bärs av grundmurar och 

plintar utförda i betong. Samtliga fönster är rektangulära 2-lufts 2-glas fönster på 

husets långsidor. Det finns också små rektangulära källarfönster på husets kortsidor. 

 

2.2 Uppvärmning och tappvarmvatten 

Uppvärmningen av byggnaden sker via fjärrvärme som även tillgodoser 

uppvärmningen av tappvarmvattnet. VVC-system (varmvattencirkulation) gör att 

tappvatten kan cirkulera med lågt och konstant flöde genom växlaren där det sker ett 

värmeutbyte. Därefter bildas ett värmetillskott som är tillräckligt stort för att 

temperaturen ska passera 50°C. Denna temperaturökning är viktig för att motverka 

legionellabakterier. Genom att undvika att distribuera, cirkulera och magasinera 

tappvatten i temperaturområdet 20–50°C kan risken begränsas för tillväxt av bakterier. 

Därför är varmvattencirkulation en metod för att undvika “döda zoner” med 

stillastående vatten i rörledningar och bibehålla en lämplig temperaturnivå [10]. VVC-

systemet är beläget på källarplan med ledningar som förser stora mängder vatten som 

transporteras upp till lägenheterna i flerbostadshuset. 

 

2.2.1 Energianvändning  

I energianvändningen inkluderas uppvärmning, tvv, fastighetsel och kyla. Områdets 

energianvändning från år 2021 visar att fjärrvärmebehovet var 6584 MWh. 

Fjärrvärmeförbrukningen var under år 2021 ungefär den samma som under åren 2020 

och 2019. Enligt figur 1 visas att förbrukningen håller sig relativt låg mellan åren.    
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    Figur 1. Månadsvis värmeanvändning uttryckt i MWh för åren 2019, 2020 och 

2021. 

 

 

För Tunabackar uppmätts fastighetselen år 2021 ligga på 496 MWh. Hushållselen 

ingår i de boendes egen el abonnemang och finns därför inte med i Uppsalahems 

mätningar. Hushållselen är den energi som används vid hushållsändamål, vilket 

inkluderar användning av diskmaskin, spis, kyl och frys samt annan hemelektronik.  

Värdet på energiprestandan för referensbyggnaden Tunabackars gård 1–7 ligger på 

131 kWh/m2, år enligt energideklarationen utfärdad från 2019. Primärenergital är en 

indikator för energiprestandan som utgår ifrån energianvändningsdata. Måttet 

inkluderar energin för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten, fastighetsel och tar 

hänsyn till den geografiska justeringsfaktorer, vilket för Uppsala är 1,0. Detta 

multipliceras sedan med faktorn för energibärarna fördelat på Atemp (kWh/m2 och år) 

för att räkna fram primärenergitalet [11].  

 

2.2.2 Ventilationssystem  

Referensbyggnaden har självdrag som ventilationssystem, vilket innebär att endast 

termiska krafter såsom skorstenseffekten och vindtryck utnyttjas för att erhålla ett 

luftflöde. Ventilationssystemets syfte är att försörja byggnaden med ren luft genom att 

evakuera förorenad luft och ersätta den med luft i god kvalité. Genom effektiv 

ventilation som undviker drag skapas hälsosammare inomhusförhållanden och utmärkt 

komfort [12]. Enligt folkhälsomyndighetens sammanställningstabell beskrivs kraven 
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för uteluftsflöde vara minst 0,35 l/s, m2 eller 4 l/s person med luftomsättning på minst 

0,5 oms/h. Dessutom beskrivs rekommendationen på fuktskillnad för inne-ute ligga på 

mer än 3 g/m2 [13].   

 

2.2.3 Varmvattenanvändning 

Eftersom det saknas direkta mätningar för varmvattenanvändningen så måste relevanta 

antagen göras för att förstå andelen varmvatten i förhållande till den totala 

vattenförbrukningen. Enligt en av energimyndighetens stickprovsundersökningar 

uppskattades medelvärdet av förbrukad varmvattenvolym i lägenhetshus ligga på 39 

% [14]. Varmvattenenergianvändning hanteras på en mängd olika sätt och kräver 

samförstånd. Energiförbrukning för tappvarmvatten anges i m2 Atemp eftersom arean 

stämmer överens med måtten för specifik energianvändning och energiprestanda. 

Detta gör även att andelen energiprestanda som utgörs av tappvarmvatten blir mer 

klargjord [15]. Förbrukningen för varm- och kallvatten år 2018 uppmättes till 86 282 

m3. Notera att mätningar på volymen varmvatten inte mäts separata utan har sitt värde 

kombinerat med kallvatten, Uppskattade medelvärdet för områdets varmvattenvolym 

blir ca 33 650 m3 enligt energimyndigheten.   
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3. ENERGIBESPARINGSÅTGÄRDER 

I detta kapitel beskrivs de åtgärder som undersökts i projektet. Dessa åtgärder är 

följande:  

• Byta ut dagens befintliga självdragssystem  

• Installation av solcellsanläggning  

• Installation av solfångare 

• Tilläggsisolering av vindsbjälklag  

• Fönsterrenovering med energiglas  

Energibesparingsåtgärder som har undersökts i Tunabackar beror på vissa 

förutsättningar i området som ställer krav att vissa åtgärder på klimatskalet  kan inte 

genomföras, se avsnitt 1,4. Åtgärder som utvärderades är att byta ut dagens befintliga 

självdragssystem mot ett frånluftssystem med värmepump. Solceller och solfångare är 

något som har undersökt för att minska behovet av inköpt energi till området. 

Renovering av befintliga fönster och tilläggsisolering av vindbjälklaget är väsentliga 

åtgärder som har undersökts för kommande investering, då fönsterbyte ingår i 

underhållsplanen och tilläggsisolering är en enkel och lönsam åtgärd. 

 

3.1 Frånluftsventilationssystem med värmeåtervinning 

Ventilationssystemet avger stora mängder värmeenergi från byggnader. En tredjedel 

av värmeförlusterna i bostäder sker genom ventilationssystem enligt 

Energimyndigheten [16]. Värmeförlusterna beror på vilken typ av ventilationssystem 

som byggnaden har. En bra ventilation krävs för att avlägsna fukt, förhindra mögel 

och ventilera ut lukt. Därför är välfungerande ventilation en förutsättning för en god 

inomhusmiljö [17]. Dagens system i Tunabackars bostäder är självdrag. Vilket innebär 

att byggnader saknar fläktar däremot ventilation är baserad på temperaturskillnaden 

mellan inom- och utomhusluften. 

S-systemet är den äldsta formen av ventilationssystem, vilket är vanligt i de flesta 

byggnader som byggdes före 1970-talet. Funktionen hos S-system är att utomhusluften 
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dras in genom friskluftsventiler som finns i alla lägenheter och otätheter som finns i 

husets klimatskal. En installation av mekanisk frånluftsventilation ger bättre 

kontrollerat luftflöde, bättre luftkvalitet, mindre väderberoende och mindre risk för 

fuktskador jämfört med självdragsventilation. Nackdelen med F-systemet är att stora 

mängder värmeenergi försvinner ut utan att ta vara på värmen. Därför man kan 

komplettera F-system med värmepump för energiåtervinning FVP-system. [18] 

För att spara energi föreslås att ersätta S-system till frånluftsvärmepump som kallas 

FVP-system. Med detta system ersätts friskluft istället för den gamla luften, genom 

uteluftsventiler i väggarna och otätheter i klimatskärm. Skillnaden är att frånluft 

avlägsnas med hjälp av frånluftsfläkt som ansluts till ett kanalsystem. Uteluftsventiler 

kan vara självreglerande som begränsar luftflödet när tilluftstemperaturen är märkbart 

låg [19]. 

Med FVP-systemet återvinns värme ur frånluften som avlägsnas från 

ventilationssystemet med hjälp av en frånluftsvärmepump. Värmepumpen är en 

teknisk anordning som hämtar värme från frånluften med hjälp av en kompressor. 

FVP-system är en förkortning för frånluftsvärmepump. Mängden energi som 

omvandlas med hjälp av FVP-system är begränsad till ventilationsflödet som 

ventileras ut från huset. Därför dimensioneras frånluftsvärmepump vanligtvis efter 

flödet och inte efter husets uppvärmningsbehov [19]. 

 

En värmepump består av fyra delar, förångare, kompressor, kondensor och 

expansionsventil. Dessa huvuddelar är anslutna till ett rörsystem. När luften blåser ut 

på värmepumpens förångare så strömmar kallt köldmedium som blir mycket varm på 

grund av inomhusluften. I kompressor stiger gastemperaturen med cirka 70 grader. I 

kondensor så kondenseras gas till vätska som används sedan för uppvärmning av 

varmvattnet och huset [20]. 

Enligt energirådgivningen en värmepump minskar mängden köpt energi inte 

byggnadens energibehov men energibehovet. För varje kWh el som värmepumpen 

behöver för att fungera så producerar den mellan 2 upp till 4 kWh värme till huset och 

om åtgärden utförs på rätt sätt kan värmen fortgå till över 4 kWh. [19].  
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FTX-system är ett tänkbart förslag för att spara energi. Däremot har systemet negativa 

aspekter som måste tas i hänsyn vid implementering i äldre byggnader med självdrag. 

FTX har en dyrare installering samt driftkostnad än FX-system. Dessutom finns en 

stor risk att byte till ett FTX-system skulle medföra en försämrad akustik genom 

störande ljud från ventilationssystemet. Därför har FTX-system bortprioriterats i detta 

arbete.  

 

3.2 Solceller  

Ett av de snabbast växande energislagen i Sverige är solenergi, eftersom installationen 

av solceller har ökat i rekordtakt de senaste åren. Enligt energimyndigheten ökade 

installationen av solceller under 2021 med 29 % jämfört med föregående år på grund 

av höga elpriser. 

Solceller, även kallade fotovoltaiska celler, fångar solens energi och omvandlar den 

till elektrisk energi genom att utnyttja fotovoltaiska effekten. En solcell tillverkas 

oftast av kiselbitar som tillsammans bildar en större enhet som kallas solpanel. Varje 

cell i solpanel genererar elektricitet på cirka 0,6 Volt som därefter kombinera energin 

som produceras av många celler med hjälp av solpanel för att skapa elektrisk ström 

och spänning [21]. Kommunens solkarta visar hur mycket solljus som strålar på alla 

tak i samtliga fastigheter och hur solljuset varierar mellan olika taken i Uppsala 

kommunen. Solinstrålning ligger på ca 1000 – 1200 kWh per kvadratmeter och år i 

Uppsala. Mest energi kan utvinnas om solcellerna placeras i sydvästlig till sydöstlig 

riktning. Medan taken som vetter åt nordväst till nordöst har låg solinstrålning. Därmed 

kan det avgöras om installation av solceller är ekonomiskt försvarbart, vilken 

inriktning som är bäst att placera solcellerna på för att utnyttja mest solenergi [22]. 

Husen i Tunabackar är placerade i både nordöstlig och sydvästlig riktning. Vilket 

innebär att solceller ska installeras på sydvästlig riktning där mest energi kan utvinnas. 

 

Installation av solenergianläggningar kräver i vissa fall bygglov på byggnader som 

ligger i detaljplanelagt område. Ett exempel på ett fall där man behöver bygglov för 

solceller och solfångare är fastigheter som bedöms vara kulturhistoriskt värdefull. Man 
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kan ta reda på dessa fastigheter med hjälp av kulturmiljökartan. Kartan är skapad av 

Uppsala kommun som visar alla hus med särskild värdefull kulturmiljö. I kartan kan 

man se att Tunabackar är grönmarkerat, vilket innebär att det krävs bygglov vid 

installering av solceller [23]. 

 

 

3.3 Solfångare  

Solfångare används för att ta vara på solenergi som omvandlas till uppvärmning av 

varmvatten och inomhusluft i fastigheter. Genom solens uppvärmning kan svarta ytor 

användas för att värma upp luft eller vätskor i en solfångare. Efter uppvärmning av 

luften eller vätskan passerar den in i värmesystemet där den avger värme. De 

vanligaste är solfångare för uppvärmning av varmvatten är att de används i radiatorer 

eller duschar och därigenom värmer upp inomhusluften. Andra solpanelsmodeller 

värmer inomhusluften direkt utan att förvärma varmvatten. I bostadsområdet 

Tunabackar är tanken att bostäderna ska använda solfångare som ett komplement till 

andra uppvärmningssystem för att bidra till en hållbar energikälla. Solfångare rymmer 

sitt största syfte som uppvärmningskälla under sommarhalvåret och det krävs ett 

kompletterande uppvärmningssystem under vinterhalvåret [21]. Slutgiltiga målet vid 

installation av solfångare är att mängden inköpt energi och minska energibehov från 

fjärrvärme. Solfångare kan både installeras på utsidan eller integrerat i taket med olika 

lutning beroende på takets utseende [24]. Mest solvärme kan tillvaratas vid 45 graders 

lutning rakt emot söderriktning. Genom att variera lutning och area så kan andelen av 

täckt energibehov från uppvärmning av tappvarmvatten regleras. En annan bidragande 

faktor för effektivitet är att placera solfångarna så nära taknocken som möjligt för att 

undvika skuggning och ta emot solenergi på sommaren när solen står som högst [25]. 

 

3.4 Frånluftsvärmepump i kombination med solceller och 

solfångare   

Solcells- och solfångaranläggningar tar vara på energi från solstrålning på olika sätt, 

där ena bidrar med elektricitet som försörjer frånluftsvärmepumpen. Den andra tillför 
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uppvärmning av tappvarmvatten som används i radiatorer och duschar som också 

bidrar till uppvärmning av inomhusluften. I de allra flesta fall syftar installationen av 

solcellsanläggningar till att minska elkostnaden. Den genererade elen användas för att 

driva värmepumpen. Solfångaranläggningar använder sig av solvärme som värmer 

upp vatten direkt som transporteras till en värmeväxlare som fördelar ut varmvatten 

till exempelvis element och på så sätt minskar kostnad för uppvärmning. Solfångare i 

kombination med FVP är en investering som både är miljövänlig och lönsam. 

Solfångaren ger mer värme och då minskar elförbrukning och drifttiden för 

värmepumpen.   

Solceller producerar mest el under sommarhalvåret likaså som solfångaranläggningen 

producerar mest värme under sommaren. Dessa två olika anläggningar kan därför delas 

in i två scenarion till frånluftvärmepumpen i bygganden. Därmed bör en avvägning 

göras om vilket scenario som är mest relevant utgående ifrån syftet med projektet [24].  

 

3.5 Tilläggsisolering av vindbjälklag  

Tilläggsisoleringen är en byggnadsteknisk åtgärd med mycket lång livslängd. I många 

fall är tilläggsisolering av vindbjälklaget en lönsam åtgärd. En tilläggsisolering medför 

att konstruktionen får ett bättre värmemotstånd och att u-värdet minskar efter 

genomförandet av åtgärden. Fördelen med att tilläggsisolera bjälklag är att kringgå 

utseendemässiga hinder samt processen om beviljad bygglovsansökan. På grund av 

detta anses tilläggsisolering av vindsbjälklag vara en mer fördelaktig åtgärd i 

jämförelse med tilläggsisolering av yttervägg som är en mycket mer omfattande 

åtgärd.  Tilläggsisolering av vindbjälklag är en lämplig isoleringsåtgärd då 

avgränsningar gällande ingrepp på exteriören har gjorts för att bevara byggandens 

kulturhistoriska värde. Genom minskad grad av transmissionsförluster kan 

energimängden som tillför radiatorsystem reduceras [26]. Tilläggsisolering av 

vindsbjälklag innebär risker för att fukt kan uppstå och kan medföra skador om det 

inte utförs på rätt sätt. Därmed bör regelbundna kontroller på vinden genomföras för 

att säkerhetsställa att fuktnivåer och kondens är inom lämpliga värden de närmaste 

åren efter genomförande åtgärd. Orsaken till risken för fuktskador är att 
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tilläggsisoleringen sänker temperaturen på vinden. Detta innebär att eventuellt 

luftläckage av varm rumsluft kan läcka upp och kondensera mot de kalla ytorna. Därför 

är kravet på lufttäthet viktigt vid denna typ av energibasparsåtgärd. Detta kan göras 

genom en väl applicerad diffusionsspärr mellan vinden och bostaden. Det är vanligt 

att äldre hus saknar diffusionsspärr bidrar till stora energiförluster. Lämpligast i en 

äldre 50-talsbyggnad är att applicera diffusionsspärren på varma sidan av bjälklaget 

[27]. 

 

3.6 Fönsterrenovering med energiglas  

Fönstren är en viktig del av husets klimatskal när det gäller husets 

energiprestanda. Värmeförluster av 2-glas fönster i byggnader mellan årtalen 1930–

1970 är ett vanligt förekommande problem. Ungefär 70 till 75 % av den tillförda 

energin går till uppvärmning och ventilation. 30 till 35% av detta försvinner som 

energiförluster genom fönstren. 2-glasfönster var aktuellt under 1950-talet när 

området Tunarbackar byggdes. Ett 2-glas fönster består av två glasrutor med en 

isolerande luftspalt. De släpper in mycket ljus men har dessvärre högt genomsläpp av 

värme samt reducering av ljud i låg utsträckning.  

 

U-värde för fönster är ett mått på fönstrets värmeöverföring, Ju lägre U-värde ett 

fönster har, desto energieffektivare är de. U-värdet för ett fönster beräknas genom att 

dela den totala värmeöverföringen på temperaturensskillnad på insidan och utsidan av 

fönstret. U-värden för olika fönster anges vid köpet men ett ungefärligt U-värde för 2-

glas fönster är 3,0 till 3,5 W/m²·ºC medan för ett 3-glas fönster är 0,9 till 1,3 W/m²·ºC.  

 

Renovering av befintliga fönstren är bra förslag när fönster är i fortsatt bra skick. Detta 

gör man genom att renovera befintliga 2-glasfönster med energiglas eller med 

isolerruta. En typ av energiglas består av ett tunt och hårt oxidskikt. Skikten läggs på 

glaset vilket bidrar till minskade värmeförluster, men också minskad 

ljusgenomsläpplighet. Fördelen med detta skikt är att den kan reflektera den 

långvågiga värmestrålningen därmed minska värmeemittansen. Isolerruta är en 
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glasenhet uppbyggd av två eller flera planglas. Mellanrummet är fyllt med luft eller 

med argongas som förbättrar dess isoleringsförmåga. Avståndet mellan glasen i denna 

typ kan variera med olika avstånd och är vanligtvis 6, 9, 12 eller 15 mm. Det finns ett 

optimalt avstånd som ger ett minimum i U-värde. Vad det avståndet är beror på vilken 

fyllnadsgas som används. Genom att ersätta det inre glaset med energiglas kan U-värde 

på fönster förbättras till 1,8 W/m²·ºC medan med isolerrutor med argonfyllning kan 

det förbättras till 1,3 W/m²·ºC. Efter inspektion av byggnader i Tunabackar Gård 1–7 

med en värmekamera rekommenderas att renovera de äldre fönstren genom att ersätta 

inre glaset med en isolerruta, där det inre glaset är ett energiglas och argongasfyllning, 

då konstruktion för bågen tillåter detta [28]. 
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4. METODIK 

I detta kapitel presenteras metoden för detta arbete som till stor del är kvantitativ och 

består i huvudsak av modellsimuleringar, avläsningar från ritningar, 

lönsamhetsberäkningar, termografering och platsbesök, vars syfte är att avgöra vilka 

energibesparingsmöjligheter och resultat som finns för de olika föreslagna åtgärderna. 

Det här kapitlet sammanfattar en kort beskrivning över datorprogrammet som används 

i arbetet. 

 

4.1 VIP-Energy  

För att kunna utvärdera olika energieffektiviseringsåtgärder, så har en modell av 

referensbyggnaden skapats i VIP-Energy. Indata som används för att skapa modellen 

har hämtats från fasad ritningar och tekniska beskrivningar. Modellens validerades 

med hjälp av uppmätt energianvändning ifrån Uppsalahem. De olika åtgärdsförslagen 

har provats i simuleringsmodellen separat och senare provats som åtgärdspaket.  

 

Programmet VIP-Energy utför simuleringar på byggnadens energianvändning efter att 

indata om driftfall definierats i programmet. I modellen finns möjligheten att 

undersöka olika energieffektiviseringsåtgärder och sedan erhålls uppskattad 

energianvändning efter åtgärder. Programmet består av en mängd fördefinierade data 

som klimatdatafiler, byggandsdelstyper och driftfall för att nämna några. Däremot har 

specifikdata från referensbyggnaden använts i VIP-modellen för att simuleringarna ska 

överstämma med verkligheten så mycket som möjligt.  

   

Energianvändning för tappvarmvatten, fastighetsel och hushållsel indata som nämns i 

VIP-Energy. Effekten av individuell värmeeffekt påvisas, liksom tillförseln av fukt till 

den omgivande luften. Värmeeffekten av rumsluftens temperatur, fastighetsel och 

hushållsel och tilläggsfuktighet antas vara konstanta under dygnet och året. 
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4.2 VIP-Area  

Areor för byggandens olika delar har tagits direkt från de konstruktions- och 

detaljritningar se bilaga 1, som funnits tillgängliga och har mätts upp via digitala 

verktyg som programmet Bluebeam Revu.  

Programmet Bluebeam är ett mätverktyg som kan ta ut mått samt areor från digitala 

ritningar för respektive byggnad. Dessa mått används sedan som indata i VIP-area för 

uppbyggnad av byggnadsmodellen. På grund av bristande underlag i insamling av data 

till modellen har visa antaganden behövts göras utifrån byggnader från samma årtal 

och byggnader i omgivningen av området.  

Först har en modell av byggandsskalet byggts upp i VIP-area som därefter importerats 

in i VIP-Energy där materialval och egenskaper har angivits. Vidare i VIP-Energy har 

simuleringar av energieffektiviseringsåtgärder utförts. Klimatfilen som använts för 

modellen är en klimatfil för Uppsala från 2015, där vindhastighet och horisontvinkel 

inte har behövts ändrats.  

 

4.2.1 Klimat och allmändata  

Genom programmet VIP-Energy kan klimatdata ställas in för att få fram områdets 

förutsättningar. Klimatdata ges på timbasis och inkluderar värden för utetemperatur, 

vindhastighet, relativ fuktighet samt solstrålning. I detta fall är data använt från en 

klimatdatafil för Uppsala från 2015. För solreflektion från solstrålning har ett 

standardvärde utifrån VIP-Energy på 20% använts. Vindhastigheten ställts in efter 

vindriktning i förhållande till väderstreck som anses vara mest utsatta för vardera 

byggnaden då det inte täcks i klimatdata. 
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4.2.2 1-Dimensionella byggandelar 

För väggar, golv, tak och bjälklag används funktionen för endimensionella 

byggnadsdelar i VIP-Energy och denna innebär att ett endimensionellt värmeflöde 

beräknas. Genom indata av byggnadsmaterial tjocklek och sammansatta lager har U-

värde beräknats genom VIP-Energy.  

 

4.3 Termografering 

Med värmekamera kan temperaturskillnader i referensbyggnaden identifieras. En 

värmekamera mäter infraröd (IR) strålning och kan yttemperaturen på objekt mätas. 

Modellen på Värmekameran som användes var "Flir i7". 

Termografering är ett användbart verktyg för att identifiera köldbryggor och ytor med 

bristande isolering, detta identifierar områden där det läcker värme eller kyla. Alla 

föremål sänder ut infraröd strålning, i allmänhet så avger föremålet mer infraröd 

strålning desto varmare det är och vice versa. Termograferingen överlag blir oftast 

tydligare ju större skillnaden är i temperatur mellan ute- och inomhusluft, just därför 

är de oftast fördelaktigt att fotografera när det är kallt ute med värmekamera.  

Platsbesök i Tunabackar området utfördes för att ta reda på områdets förutsättningar 

samt att termografera husen i Tunabackar Gård 1–7 med värmekamera. I detta fall 

fanns möjligheten att termografera under relativt kalla omständigheter. 

Fotograferingen ägde rum 5 april år 2022 under dagtid med en uteluftstemperatur på 

ca - 3 ℃. Vid studiebesöket fanns ingen möjlighet att kunna termografera inifrån 

någon av lägenheterna men däremot fanns tillgängligheten till att fota inifrån trapphus, 

källarvåning, vindsvåning samt det yttre fasad från olika vinklar. Stort intresse låg i 

termografering av fönster som gick att genomföra både på in- och utsida. Genom att 

använda termografering på utsidan av huset ges en uppfattning om vart som värme 

läcker ut medan termografering på insidan ger en inblick om vart kalla fläckar 

lokaliserar sig samt vart läckage av kyla finns. Termografering inuti byggnaden visar 

oftast läckage av kyla runt omkring fönster, framför allt i äldre hus vilket därför gör 

det intressant att dokumentera. 
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4.4 Pay-off-metoden  

Denna metod är ett verktyg för att få en generell uppfattning om investeringen och den 

årliga avkastningen. Metod används för att ta fram hur lång tid det tar att tjäna in ditt 

investerade belopp. Denna period kallas för återbetalningstiden. Om den beräknade 

perioden är längre än verksamhetens krav på återbetalningstiden sägs investeringen 

inte vara lönsam. Ifall avkastningen är mindre än godtagbart antal år för att 

investeringsåtgärden så kan investeringen bedömas som lönsam. Om pay-off är kortare 

än den ekonomiska livslängden kan investeringen tolkas som lönsam. Pay-off metoden 

används för att beräkna investerings återbetalningstid. Ekvationen utrycks genom 

division av grundinvestering (G) och inbetalningsöverkott (a). Viktigt att påpeka är att 

denna metod är väldigt generell då den inte tar hänsyn till inflation och kalkylräntan 

som oftast används för att kunna göra en träffsäker bedömning av lönsamheten [26].  

𝑃𝑎𝑦 − 𝑜𝑓𝑓 =
𝐺

𝑎
                                                                           [Ekvation 1]                                                                     

 

4.5 Nuvärdesmetoden  

Nuvärdesmetoden är en förfinad modell jämfört med återbetalningsmetoden. Metoden 

innefattar parametrar som framför allt påverkar lönsamheten av investeringen och 

kalkylräntan. Detta kallas ofta för en känslighetsanalys och är en metod som tar mer 

hänsyn till flera parametrar och ekonomiska förutsättningar. Nuvärdesmetoden tar 

exempelvis hänsyn till parametrar som avkastningskrav, åtgärdens livslängd samt 

framtida energiändringar och underhållsbehovet. Nuvärdet är ett uttryck för hur 

mycket en framtida besparing är värd i nuläget med hänsyn till det angivna 

avkastningskravet. Detta kan uttryckas genom ekvationen: 

𝑁𝑉 = 𝑏𝑛 ÷ [1 − 𝑟]𝑛                                                                         [Ekvation 2] 

𝑁𝑉𝑉 = 𝑁𝑉 − 𝐺                                                                                [Ekvation 3] 
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Ingående parametrar i nuvärdesmetoden är kalkylräntan (r), belopp efter n år (bn), 

ekonomisk livslängd (n), grundinvestering (G), nuvärde (NV), nettonuvärde (NNV) 

och diskonteringsfaktor ([1 − 𝑟]𝑛 ). En hög kalkylränta och lång tidsperiod ger en lång 

diskonteringsfaktor. Detta innebär att kraven på investeringsåtgärden blir större 

eftersom kalkylräntan är hög. En lång tidsperiod brukar därav vara svår att överskåda 

[26].  

 

4.6 Kalkylränta 

Kalkylräntan är en viktig ingående faktor i nuvärdesmetoden eftersom den uttrycker 

värdet av att ha pengarna idag jämfört med att ha pengarna i framtiden. I det flesta fall 

värderas att ha pengarna höga idag och att det framtida värdet nedvärderas. Ifall 

kostandabesparingen blir mindre än investeringen blir inte åtgärden lönsam att 

genomföra. Genom att förlänga dess livslängd från 5 år till 10 år kan det totala 

nuvärdet visa sig vara större än investeringen. Slutsatsen blir då att åtgärden är värd 

att genomföra [26]. 
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5. RESULTAT 

I detta kapitel presenteras resultaten av detta arbete som visar åtgärdernas olika 

energibesparingspotential. Den ekonomiska utvärderingen visar att det är stor skillnad 

på lönsamhet för de olika åtgärdspaketen.  

5.1 Validering av modell 

I det här avsnittet jämförs simuleringsresultaten med uppmäta värden för 

energianvändning. Efter simulering av modellen i VIP-Energy erhölls resultaten av 

total fjärrvärme- och varmvattenförbrukning samt primärenergitalet. Uppmäta värden 

från senaste energideklarationen jämförs därefter med resultatet från VIP-Energy. 

Eftersom inga direkta studier sedan tidigare utförts över området samt på grund av 

bristen på övriga underlag, har energideklarationen legat till grund för jämförandet om 

hur den simulerade modellen överensstämmer med verkliga området.  

Resultatet för den totala energianvändningen valdes i denna jämförelse istället för det 

månatliga resultatet eftersom värden på uppmätt energianvändning månadsvis till 

referensbyggnaden saknas. Totala energianvändningen i form av fjärrvärme har 

jämförts med det simulerade resultatet av modellen från VIP-Energy, vilket kan utläsas 

i figur 2. Byggnadens totala fjärrvärmeförbrukning var då enligt VIP modellen 371 

MWh och för husen var den uppmätt värden för fjärrvärmeförbrukningen 374 MWh 

enligt energideklarationen. Valideringen visar att energin som används för 

tappvarmvatten enligt VIP-Energy har beräknats vara drygt 70 MWh medan den 

uppmätt värden sedan tidigare i deklarationen hade uppskattats till 80 MWh. 

Valideringen av modellen visade att det fanns en liten skillnad mellan den uppmätta 

och simulerade värmeförsörjningen. Den totala fjärrvärmeförbrukningen under år 

2019 i Tuna Backars Gård 1–7, är på motsvarande sätt omkring 1 % större än den 

simulerade. Denna skillnad var relativt låg. Däremot var skillnaden lite större när det 

gäller uppvärmning för tappvarmvatten. Skillnaden grundar sig på antagandet av 

indata för tvv som angetts i VIP-modellen, antagandet bestämmer andelen värme som 

går till tvv.   
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Figur 2. Verklig och simulerad total energianvändning och energi för 

tappvarmvatten för ett år. 

 

 För ytterligare validering jämförs primärenergitalet i basmodellen som hamnar på 

137,2 kWh/m2, år, med primärenergitalet i energideklarationen är 131 kWh/m2, år, 

enligt BBR25. Samma byggnad får då ett primärenergital på 96 kWh/m2, år, med de 

viktningsfaktorer som gäller för BBR29 se bilaga 1. 

Skillnaden mellan modellen och uppmätt energianvändning är inte särskilt stor då det 

inte antas finns något behov av att redigera resultaten. Därför kan modellen anses vara 

en tillräckligt bra beskrivning av det verkliga området. 

 

5.1.1 Jämförelse med BBR 29 

Enligt BBR29 ska specifika energiprestanda primärenergitalet för byggnaden uppgå 

maximalt till 75 kWh/m2 [29], och enligt VIP-modellen uppgår primärenergitalet för 

referensbyggnaden till 96 kWh/m2.  

U-värdet för byggnaden i VIP-modellen är 0,65 W/ m2 ∙ K vilket är högre än tillåtet 

värde enligt BBR som hamnar på 0,40 W/ m2 ∙ K.  
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5.1.2 Fördelning av energi  

Energitillförsel och energianvändning i basmodellen presenteras i figur 3 och 4. 

Tillförd energi syns i figur 3 där kan man notera att 68% av tillförsel sker genom 

värmeförsörjningen. I figur 4 kan det utläsas avgiven energin som släpps ut från 

byggnaden där transmission har störst inverkan.  

 

 

 

 

Figur 3.  Fördelning av tillförd energi enligt basmodell i VIP-Energy. 

 

 

 

Figur 4.  Fördelning av avgiven energi enligt basmodell i VIP-Energy. 
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5.2 Tolkning av termografi 

Bilderna i detta kapitel följande figur 5–7 är fotade av oss som själva under ett 

studiebesök 5 april år 2022. Figur 5 visar termografi av fönster på utsidan av fasaden 

där det ljusa fläckarna runt fönstren visar på temperaturskillnad däremot har fönstren 

en mörk underkant vilket visar på mindre värmeläckage än resterande delar av fönstret.  

 

 

Figur 5. Värmeläckage genom fönster på utsida fasad 

 

Figur 6 visar tydliga temperaturskillnader mellan fönster i olika våningsplan trots att 

fönsterna är av samma typ. Det är svårt att dra slutsats på grund av vinkeln men en 

förklaring till detta kan vara att inomhustemperaturen på övre våningsplan är något 

lägre än nedersta våningsplanet.  

 

 

Figur 6. Skillnad i värmeläckage genom fönster beroende på våningsplan. 
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Figur 7 visar en termograferingsbild över vindsutrymmet bestående av en kallvind utan 

någon form av tilläggsisolering. Vinden håller en lägre temperatur än övriga delar i 

byggnaden. Bilden togs i syfte av att visa temperaturen av vindsutrymmet snarare än 

att bevisa värmeläckage genom taket.  

 

 

Figur 7. Termograferingsbild från vind  

 

5.3 Energibesparing med frånluftsvärmepump 

I figur 4 ses att 20 % av energin från byggnaden avges via ventilationssystemet. Utbyte 

av befintligt S-system till FX-system sker genom att addera en frånluftsvärmepump 

som kan återvinna värmen från frånluftensflöde. Konverteringen till FX-system kräver 

fläktstyrd frånluft som ökar eller minskar luftcirkulationen beroende på 

utomhustemperatur. Fläkten skapar det undertryck som behövs vilket i sin tur gör att 

ventilerna tar in mer luft för att kompensera undertrycket. Simuleringen bestod av två 

värmepumpar NIBE F750. Indata för frånluftsvärmepumpen finns angiven i VIP-

Energy. NIBE F750 är en utvecklad frånluftsvärmepump för multisystem som 

tillgodoser behoven för uppvärmning och varmvatten samt är lättinstallerad. NIBE 

F750 är energieffektiv och väl isolerad vilket minskar värmeförlusten och 

energiförbrukningen. Flöden har antagits till 0,35 l/m2s och 500 Pa för fläkttryck. 

Värmen som återvinns genom pumpen går både till uppvärmning och tappvarmvatten 

men ger företräde till uppvärmning.  Figur 8 nedan visar hur värmeförsörjning för 

fjärrvärme har förändrats efter installation av FVP i VIP-modellen. 
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 Figur 8. Fördelning av fjärrvärmeförbrukning med och utan FVP månadsvis 

utgående från simuleringar. 

 

Förändring av priminärenergitalet, värme och elförsörjning efter installation av 

frånluftsvärmepump i jämförelse med basmodellen visas i Tabell 1. I 

värmeförbrukning ingår både värmesystem och tappvarmvatten. 

 

Tabell 1. Förändring på primärenergi talet, värme och el förbrukning av FVP i jämfört 

med basmodellen. 

Åtgärd Förändrad värmeförbrukning 

[MWh] 

Förändrad elförbrukning 

[MWh] 

förändrad PET 

[kWh/m
2
, år]  

FVP  − 200      + 70  − 24,7  

 

Detta innebär en värmebesparing på 200 MWh samtidigt en ökad elanvändning på 

cirka 70 MWh. Primärenergi talet minskade från 137,2 till 112,5 kWh/år med ca 18% 

förbättring med denna åtgärd. Omfördelning av energitillförsel efter installation av 

FVP presenteras i figur 9 nedan. Från figuren nedan kan ses att värmeförsörjningen 

har minskat med 36 procentenheter jämfört med basmodellen. 25% av dessa är 

värmeåtervinning av värmepump.  
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Figur 9.  Fördelning av tillförd energi enligt modell i VIP-Energy. 

 

5.4 Energibesparing solceller i kombination med FVP  

Installation av solceller utan FVP exporterar en större mängd elektricitet. Därför 

kombineras solceller med frånluftsvärmepump för att uppnå syftet med att minska 

energianvändningen. Samtidigt kan elektriciteten gå till belysning i trappuppgångar 

eller annat som används för fastighetsel.  

 

Indata för installation av solceller i VIP-Energi valdes till polykristallina solceller 

vilket även var en standardinställning i programmet. Solpanelerna placeras på taket 

riktade mot sydväst eftersom de bedömts lämpligt för solcellsanläggningar enligt 

solkartan hos Uppsala kommun. Arean som beräknats för solcellspanelerna är 212 m2, 

detta motsvarar hälften av takets totala area. Totalt kommer 96 sammankopplade 

solceller att installeras på taket med en effekt på 390W per solcellspanel vilket har 

uppskattats från SveaSolar [33]. Förändring av priminärenergitalet, värme och 

elförsörjning efter installation av solcellsanläggningar i kombination med FVP i 

jämfört med basmodellen visas i Tabell 2.  

 

Tabell 2. Förändring på primärenergi talet, värme och el förbrukning av FVP+SC 

jämfört med basmodellen. 
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Åtgärd Förändrad värmeförbrukning 

[MWh] 

Förändrad elförbrukning 

[MWh] 

förändrad PET 

[kWh/m
2
, år]  

FVP + 

SC 

− 200     − 51  − 36,3  

 

Från tabellen ovan visar en värmebesparing på 200 MWh och en ökad elanvändning 

på ca 51 MWh. Primärenergi talet minskade från 137,2 till 101 kWh/år med ca 26 % 

förbättring genom åtgärden i jämfört med basmodellen. Resultatet visar att 

kombination av solceller och FVP ger ett minskat behov av inköpt el med cirka 19 

MWh per år jämfört med endast installation av FVP. Energitillförsel efter installation 

av FVP+SC presenteras i figur 10 nedan. Från figuren nedan utläses en minskning av 

elförsörjning på 4 procentenheter samt att solenergi minskar med 6 procentenheter i 

form av solel jämfört med figur 9.  

 

 

Figur 10.  Fördelning av tillförd energi enligt modell i VIP-Energy. 

 

                                                     

5.5 Energibesparing solfångare  

Solfångare utnyttjar solenergi som solceller med skillnaden att solfångaren omvandlar 

solstrålningsenergi till värme istället för elektricitet. Denna värme används sedan för 
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uppvärmning av tappvarmvatten och värmesystem. En solfångare är 3–4 gånger 

effektivare än solceller. 

Indata för installation av solfångare i VIP-Energy valdes till standardvärden. såsom att 

värmeförlust från tank uppgår till 2,4 W/K.m3 och distribution uppgår till 2,7 W/m2.K. 

Ackumulatorvolym är 0,5 m3 per m2 solfångaryta. Den lägsta arbetstemperaturen har 

satts till 20 °C och högsta till 90 °C. Placering av taket valdes i sydvästlig riktning med 

en area på 212 m2, denna area motsvarar hälften av takets totala area. Takarean har 

använts för att hitta balans i mängden energi som omvandlas utav solcellsinstallationen 

för att endast generera tillräckligt för att täcka en större del av fastighetsel till 

frånluftsvärmepumpen. Den lägsta temperatur för solfångare har satts till 20 °C. 

Dessutom har modellens solfångare ordnat för att ge värme till både uppvärmning av 

varmvatten och värmesystem.  

Förändring av priminärenergitalet, värme och elförsörjning efter installation av 

solfångare i jämfört med basmodellen visas nedan i Tabell 3.  

 

Tabell 3.  Förändring på primärenergi talet, värme- och elförbrukning av solfångare i 

jämfört med basmodellen. 

Åtgärd Förändrad 

värmeförbrukning [MWh] 

Förändrad total 

elförbrukning [MWh] 

förändrad PET 

[kWh/m2, år]  

Solfångare  − 53      + 0,382  − 19,4  

 

Enligt simuleringarna minskar fjärrvärmebehovet från 371 MWh till 318 MWh. 31 

MWh av den totala tillförda energin som solfångare producerar går till uppvärmning 

av tappvarmvatten medan 22 MWh går till uppvärmning av byggnadens värmesystem. 

Solfångarens cirkulationspumpar ökar elbehovet med 0,382 MWh, vilket också visas 

i tabell 3. Åtgärden visar att primärenergitalet minskar från 137,2 till 117,8 kWh/m2, 

år vilket procentuellt är en förbättring på ca 14 %. Figur 11 visar hur värmeförsörjning 

för fjärrvärme har förändrats efter installering av solfångaren i VIP-modellen. 
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 Figur 11. Fördelning av fjärrvärmeförbrukning med och utan solfångare 

månadsvis utgående från simuleringar. 

 

5.6 Energibesparing tilläggsisolering av vindbjälklag 

I modellen simulerades tilläggsisolering med 400 mm mineralull. Vid tilläggsisolering 

har en diffusionsspärren applicerats på varma sidan av bjälklaget. Från tabell 4 nedan, 

kan en värmebesparing på 27 MWh utläsas och därmed minskar även primärenergi 

talet från 137,2 till 128,7 kWh/m2, år. Tilläggsisoleringen är en enkel genomförbar 

åtgärd samt vanligt förekommande eftersom den minskar värmeförlusterna som utgör 

en stor andel av taket.  

 

Tabell 4. Förändring på primärenergi talet och värmeförbrukning av tilläggsisolering 

av vinden. 

Åtgärd Förändrad värmeförbrukning [MWh] förändrad PET [kWh/m2, år]  

Tilläggsisolering − 27  − 8,5  

5.7 Energibesparing vid fönsterrenovering med energiglas 

Den här åtgärden bygger på att ersätta inre glaset i samtliga fönster med en isolerruta 

vilket är ett dubbelglas, där det inre glaset är ett energiglas. Detta ger ett förbättrat U-
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värdet från 2,8 till 1,3 W/m²·ºC efter renovering, som motsvarar ungefär samma U-

värde som ett treglasfönster. Vid undersökningen av fönsterrenovering i VIP-Energy 

skapades ett nytt fönster med U-värde på 1,3 W/m²·ºC och otäthetsfaktor på 0,5 l/m2s. 

Från tabellen nedan kan en värmebesparing utläsas till 42 MWh och en minskning av 

primärenergi talet från 137,2 till 121,8 kWh/m2, år. 

 

Tabell 5. Förändring på primärenergi talet, U-värde och värmeförbrukning av 

fönsterrenovering. 

Åtgärd Förändrad värmeförbrukning [MWh] förändrad PET [kWh/m2, år]  

Fönsterrenovering − 42 − 15,4 

 

5.8 Åtgärdspaket 

Åtgärderna har undersökts var för sig och i kombination med varandra för att sänka 

energiförbrukning ytterligare. Exempelvis går det att installera endast 

frånluftsvärmepump men om den kombineras med solceller som kan reducera det 

ökade elbehovet som installation av värmepump medför. Genom att kombinera olika 

åtgärder till åtgärdspaket kan därför ge en bättre effekt samt en mer fördelaktig 

ekonomisk lönsamhet om en del av åtgärderna utförs tillsammans.  

De åtgärdspaket som undersöktes i detta arbete var:  

▪ Paket 1: Tilläggsisoleringen av vindbjälklag + fönsterrenovering. 

▪ Paket 2: Frånluftsvärmepump + installation av solceller  

▪ Paket 3: Frånluftsvärmepump + installation av solceller + solfångare 

▪ Paket 4: Solfångare + fönsterrenovering.  

Åtgärdspaketen delas in i tre olika prisklasser. Ett billigt, ett mellan och två dyrare 

alternativ för att passa alla investeringsutrymmen. Det billiga alternativet (paket 1) 

som bygger på att uppnå bra energibesparing genom tekniska åtgärder förbättrar 

byggnadernas klimatskal. I mellan alternativet (paket 4) som bygger på renovering av 
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befintliga fönster genom implementering av isolerruta. Slutligen erhålls två dyra 

alternativ (paket 2 och 3). I paket 2 kombineras frånluftsvärmepump med solceller för 

att delvis tillgodose elbehovet för frånluftsvärmepumpen med solel. Avsikten i paket 

3 är att förbättra ventilationssystemet och utnyttja solenergi med både solceller och 

solfångare, då minskas kostnaderna för värme ytligare på ett miljövänligt sätt.  

 

Tabell 6 nedan visar samtliga resultat för de olika åtgärderna samt kombinationer av 

åtgärder. Frånluftsvärmepump i kombination med solceller och solfångare har den 

största energibesparingspotential med ett primärenergital på 97 kWh/m2, år. Tabellen 

visar att alla simulerande åtgärdspaket inte uppfyller BBR:s krav.  
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Tabell 6. Modellresultatet för de olika energieffektiviserande åtgärder och 

åtgärderspaketen. 

Åtgärdspaket Minsknings av total 

fjärrvärmes-

användning  

Total fjärrvärme-

användning 

[MWh]  

PET 

 [kWh/m2, år] 

Basmodellen 

 

-  374 137,2 

FVP 

 

53 %  174 112,5 

Solfångare 

 

14 % 321  118 

Solceller 

 

- 374 137,2 

Fönster. Ren 

 

11 % 332  122 

Isolering. Vind 

 

7 % 347  129 

Fön + ISO 

 

24 % 285  106 

FVP+SC 

 

53 %  174 101 

FVP+SC+SF 

 

57 % 166 97 

Fön + SF 

 

25 % 280 104 
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5.9 Lönsamhet  

När bedömningen av lönsamheten av en åtgärd eller åtgärdspaket görs så upprättas en 

investeringskalkyl. I kalkylen beräknas återbetalningstiden som är en viktig 

ekonomisk aspekt när en investering ska utföras eftersom den oftast används som 

referensvärde till investeringskrav. Genom investeringskalkyler som beskrivs nedan 

kan en bedömning göras om investeringen/åtgärden är lönsam eller inte att genomföra. 

Dessutom utförs kalkyler för att ta reda på vilket investeringsalternativ som är det mest 

ekonomiskt fördelaktiga med innehåll av förväntade inkomster eller det som tros ge 

överskott. Lönsamhetsberäkningarna har sammanställts och går att utläsa från tabell 7. 

Fjärrvärmepriset som används är 863 kr/MWh vilket kan utläsas från bilaga 4. Viktigt 

att nämna är att kalkylerna visar endast ett troligt framtidsscenario och är inte någon 

absolut sanning. Handberäkningar till lönsamheten för varje åtgärdspaket kan läsas i 

bilaga 3.  

I åtgärdspaket 1 uppskattas investeringskostnaden av renovering med energiglas på 

befintliga fönster ligga på 355 kkr inklusive installation. Prisuppgifter för renovering 

av fönster är hämtad utifrån Båths fönsterteknik AB för byte av inre ruta till isolerruta 

[30]. Investeringskostnaden för tilläggsisolering av vindbjälkslaget inklusive 

installation beräknas till 212 kkr, där kvadratmeterpris på 250kr har antagits utifrån 

Helsingborgs stad [31]. Fönsterna uppskattade livslängd uppskattas vara 30 år medan 

tilläggsisolering av vindbjälkslag är en underhållsfri åtgärd med en lång livslängd. 

Totala investeringskostnaden för åtgärdspaket 1 genom implementering av energiglas 

på befintliga fönster och tilläggsisolering av vindsbjälklag beräknas till 567 kkr inkl. 

moms. Åtgärdspaket 1 har visat sig ge högst energibesparing per investerad krona. 

Däremot ger åtgärdspaketet inte högst totala energibesparing.  

I åtgärdspaket 2 uppskattas investeringskostnaden av 2 frånluftsvärmepump för 

Tunabackars gård 1–7 ligga på 240 kkr styck med installation, ackumulatortank och el 

patroner. Uppskattade investeringskostnaden för implementering av mekanisk frånluft 

är 1 223 kkr inkl. installation. Prisuppgifter som använts för flerbostadshus i likande 

storlek har hämtats från Comfortzone AB [32]. Solcellsanläggningen inklusive 

installation beräknas till 411 kkr, där 73 kkr är avdraget för bidrag av grön teknik. 
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Priset för solcellsanläggningen är hämtat från SveaSolar som uppskattar kostnaderna 

utgående ifrån adress, verkningsgrad, taklutning och area [33]. Livslängden för 

åtgärderna uppskattas vara 15 år. Totala investeringskostnaden för åtgärdspaket 2 

genom implementering av frånluftsvärmepump NIBE F750 och solceller beräknas till 

2 114 kkr inkl. moms. 

I åtgärdspaket 3 beräknas solcellsanläggningen inklusive installation till 206 kkr. 

Solfångaranläggningens investeringskostnad beräknas till 636 kkr. Prisuppgifterna för 

solfångare uppskattas till 6000kr/m2 enligt Klaus Lorenz, 2015 [34]. Solfångarna 

uppskattas leverera en prestanda på 482 kWh/ (m2 år). Solcell- och 

solfångaranläggningen fördelas ut på en tak area på 106 m2 vardera. Livslängden för 

båda FVP och solceller uppskattas vara 25 år däremot har livslängden av solfångare 

uppskattats till 40 år. Totala investeringskostnaden för åtgärdspaket 3 genom 

implementering av frånluftsvärmepump NIBE F750, solceller samt solfångare 

beräknas till 2 545 kkr inkl. moms. 

I åtgärdspaket 4 beräknas investeringskostnaden av renovering med energiglas på 

befintliga fönster till 355 kkr inklusive installation. Solfångaranläggningens 

investeringskostnad beräknas till 1 272 kkr. Fönsterna uppskattade livslängd 

uppskattas vara 30 år medan solfångaranläggningen har en uppskattad livslängd på 40 

år. Totala investeringskostnaden för åtgärdspaket 4 genom implementering av 

energiglas på befintliga fönster och solfångare beräknas till 1 627 kkr inkl. moms. 

Tabell 7. Jämförelse av investeringskostnad, återbetalningstid och nettonuvärde för 

respektive åtgärdspaket.  

Åtgärder Investerings- 

kostnad [kkr] 

Besparingar 

[kkr/år] 

Återbetalnings-tid 

[år] 

Netto-

nuvärde 

[kkr] 

Paket 1  567 60 10 -164 

Paket 2 2 114 228 10 -584 

Paket 3 2 545 222 12 -1 015  

Paket 4 1 627 82 20 -1 077 
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6. ANALYS 

I detta kapitel presenteras diskussion kring metod, resultat och de felkällor som 

påverkat utfallet av resultatet. Diskussionen täcker även hur lönsamheten skiljer sig 

mellan olika åtgärder samt en förklaring på om åtgärdsförslaget anses vara 

genomförbart eller inte.  

6.1 Metoddiskussion  

Det framtagna resultatet är baserat på teoretiska modeller och beräkningar utifrån 

underlag som detalj- och planritningar som funnits tillgängliga från Uppsalahem AB. 

Referensbyggnader från samma årtal har varit ett nödvändigt underlag för att se hur 

uppbyggnaden sett ut för byggnader under denna tidsperiod. Underlag som mätvärden 

för uppmätt energianvändning och komplett teknisk beskrivning har saknats för just 

Tunarbackars gård 1–7. Uppmätt energianvändning på månadsbasis har endast visats 

för hela området. Därför har energideklarationen varit det mest relevanta 

referensunderlaget till verkliga energiförsörjningen av bygganden Tunabackars gård 

1–7.  

Relevanta antaganden som varit nödvändiga för framtagning av resultat är exempelvis 

inomhustemperatur och U-värden för komponenter i byggandens klimatskal samt 

fönster. Detta är parametrar som har stor påverkan på byggandens energiprestanda. 

Vissa värden som fläkttryck och verkningsgrad vid simulering av ventilationssystem 

och värmepump baserades på rekommendationer i VIP-Energy.  

Åtgärdernas lönsamhet beräknats för hand genom angivna formler. Formler som 

angivits under lönsamhetsdelen av rapporten har handberäknats enskilt och sedan 

sammanställts i form av tabeller. I lönsamhetskalkylen har energikostnaden tolkats 

från vattenfalls prisschablon över fjärrvärmepriser i Uppsala för år 2022. Prisschablon 

från vattenfall kan läsas i bilaga 5. Detta är därför inte ett exakt värde på årskostnaden 

då det i vanliga fall finns separata priser för sommar och vinterhalvåret som sedan 

beräknas för respektive tillhörande månad och på så sätt får fram en mer pålitlig verklig 

kostnad av fjärrvärme. Installationskostnader för frånluftsvärmepumpar, solceller och 

solfångare är tagna från olika leverantör. Detta innebär att kostnaderna inte är exakta 
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utan istället är en uppskattning. Drift- och underhållskostnader har inte beaktats i 

arbetet.  

Oklarheter i uppbyggandens vindbjälklag samt fönstrens skick krävde vidare 

undersökning på plats. Därför gjordes ett studiebesök med ansvarig 

fastighetsförvaltare över området.  

6.2 Resultatdiskussion  

Det billiga alternativet består av paket 1 och innefattar fönsterrenovering och 

tilläggsisolering av vindsbjälklag. Detta paket har en investeringskostnad som håller 

sig under 1 miljon kronor.  

Fönsterbyte av byggnaden är en kostsam åtgärd som finns inplanerad i Uppsalahems 

underhållsplanen. Ett av tankesätten vid framtagning av åtgärder har varit att ta hänsyn 

till bevarandet av byggandens kulturhistoriska värde. Därför har förslaget om 

renovering av befintliga fönster med energiglas varit det mest aktuella beslutet. De 

redan befintliga fönstren anses ha hög potential på grund av deras goda skick i övrigt. 

Därför valdes att renovera istället för att byta till helt nytt. Simulering av fönsterbyte 

med helt nya 3-glas-fönster i VIP-modellen gav endast en förbättring på 3% jämfört 

med tillägg av isolerruta.  

Tilläggsisolering av vindsbjälklag på 400 mm lösull är en tänkbar åtgärd som i detta 

fall valts att kombinera med fönsterrenovering för att minska byggandens 

transmission. Resultatet har visat att tilläggsisolering är den mest lönsamma åtgärden 

speciellt när man kollar på mängd prestanda per krona. Tilläggsisolering av 

vindbjälklag anses vara en lämplig kombinerad åtgärd till fönsterrenovering för att  

minimera transmissionsförluster av klimatskalet till fullo.  

Åtgärdspaket 1 anses vara rimligt och genomförbart då den totala energiförbrukningen 

minskar med ungefär en fjärdedel till en relativt låg investeringskostnad. Denna 

kombination resulterar också i en betydlig sänkning av primärenergitalet till 106 

kWh/m2, år vilket ligger nära BBR-kravet.  
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I mellan alternativet ingår paket 4 som består av fönsterrenovering och solfångare. 

Åtgärdspaket 4 har en investeringskostnad som håller sig under 2 miljon kronor. 

Solfångaranläggningen tillför värme till tappvarmvatten och värmesystem vilket 

ersätter stora andelar värme som kommer från fjärrvärme. Den minskade andelen 

fjärrvärme gör att behovet av inköpt energi minskar. Tanken är att 

solfångaranläggningen ska bidra med en hållbar energikälla.  

Åtgärdspaket 4 anses vara genomförbart men inte lönsamt då den totala 

energiförbrukningen beräknas minska med ungefär en fjärdedel. Detta paket har 

däremot en högre investeringskostnad än paket 1 på över 1 miljon kronor.  

I de dyra alternativen ingår både paket 2 och 3. Paket 2 innefattar frånluftvärmepump 

i kombination med solceller och paket 3 innefattar samma kombination men även med 

solfångare inkluderat. Dessa paket har en investeringskostnad som håller sig under 3 

miljon kronor. 

Installation av frånluftsvärmepump är en effektiv åtgärd i byggnader med befintligt 

ventilationssystem utan återvinning. Vid implementering kan värmen i luften tas till 

vara och användas för att möjliggöra stora energiförbättringar. FVP har förmågan att 

minska ventilationsförlusterna och även bidra med uppvärmning av tappvarmvatten 

och värmesystem i bygganden.  

Solceller har i paket 2 och 3 inkluderats med hänsyn till att reducera den ökade 

elförbrukning som installation av frånluftsvärmepump orsakar. Antaganden och 

beräkningar för solcellsanläggningen har på så sätt att kunna undvika 

överdimensionering som innebär att mer energi omvandlas än vad som förbrukas. 

Anledningen till att inte skapa överskott med energi är för att försäljning till elnätet 

vilket Uppsalahem anser vara olönsamt. Solcellsanläggningen kommer ge ett tillskott 

med energi till frånluftvärmepumpen men som inte helt täcks och därför kompenseras 

med fjärrvärme.   

Kombination med paket 2 visade att energianvändningen sjönk med ungefär 53% 

medan paket 3 minskade med 57%. Resultatet visar att paket 2 kan anses vara lönsamt 

men svårare att motivera för paket 3 med tanke på den minimala skillnaden i 
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energibesparing i förhållande till den stora skillnaden i investeringskostnad. 

Energianvändningen för båda paketen skiljer sig med endast 4 procentenheter. Även 

primärenergitalet skiljer sig inte med mer än 5 enheter trots den stora skillnaden i 

investeringskostnad. Investeringskostnaden är mellan dom två dyra paketen skiljer sig 

med 450 tusen kronor.  
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7. SLUTSATSER  

Referensbyggnaden som undersöktes i arbetet representerar alla byggnader från 

samma årtal i Tunabakar. Möjligheten för vilka tänkbara 

energieffektiviseringsåtgärder som går att genomföra styrs av byggandens 

energiprestanda och skick. Vissa av dessa åtgärder har visat sig vara ekonomiskt 

lönsamma och vissa inte.  

Enligt beräkningen är åtgärdspaket 1 med tilläggsisolering av vinden och 

fönsterrenovering det mest lönsamma paketet som ger en värmebesparing på 87 MWh 

per år. Detta motsvarar en minskning på en fjärdedel av energiförbrukning av 

referensbyggnaden eftersom dom två åtgärderna bidrar till minskad transmission. 

Denna åtgärd anses mest lönsam eftersom den ger lägst nettonuvärde på -164 kkr och 

återbetalningstid på 10 år. Detta paket ger en bra minskning av primörenergitalet 

jämfört med resterande åtgärdspaket trots dess låga investeringskostnad som ligger på 

1MKR. Detta överensstämmer med litteraturen i vilka åtgärder som generellt sett är 

mest implementerbara och lönsamma.   

Gällande åtgärdspaketet som ger mest energibesparing med hänsyn till lönsamheten 

så är paket 2 att rekommendera. Ersättning av befintligt självdragssystem till 

frånluftssystem med värmeåtervinning i kombination med solceller bidrar med en 

värmebesparing på 174 MWh per år vilket motsvarar en minskning på hälften av totala 

fjärvärmeförbrukningen. Denna åtgärd anses vara lönsam då den ger näst lägst 

nettonuvärde på -584 kkr och en återbetalningstid på 10 år.  

Åtgärdspaketet som bidragit med mest minskning av energianvändning är paket 3. 

Detta paket anses inte vara lönsamt med tanke på det höga nettonuvärdet på -1015 kkr 

samt den minimala skillnaden i minskning av fjärvärmeförbrukningen på endast 8 

MWh per år jämfört med paket 2. Åtgärdspaket 3 uppfyller inte BBR:s krav på 

maximal specifik energianvändning men är det paketet som närmast uppfyllt kravet.  

Efter att diskuterat och dragit slutsatser om de förslagna åtgärdspaketen är den slutliga 

rekommendationen till Uppsalahem AB att investera i åtgärdspaket 2, bestående av 

frånluftvärmepump och solceller.  
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7.1 Förslag till vidare studier  

 

• Vidare djupgående undersökning av fönstrens skick skulle kunna kontrolleras 

för att besluta om fönster ska renoveras eller bytas ut helt.  

 

• Utförande av känslighetsanalys och LCC-beräkning som drift- och 

underhållskostnader. Detta för att få en mer djupgående lönsamhetsanalys och 

ekonomiskt underlag till åtgärdsförslagen.  

 

• Möjligheten att installera FTX-system trots dom medförande risker och 

utmaningar som är omfattande för bygganden.  

 

• Vidare undersökning av lönsamhetsaspekt för att implementera 

tilläggsisolering av vindsbjälklag i samtliga åtgärdspaket.  

 

• Möjligheten för att installera solcellsanläggningar i större utsträckning i 

Tunarbackar genom tekniskt samråd med kommunen.  
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9. BILAGOR 
 

Bilaga 1. Jämförelse mellan BBR 25 och BBR29 från VIP-modellen 
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Bilaga 2. Fasad- och detaljritningar av Tuna backars gård 1–7 
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Bilaga 3. Handberäkningar för lönsamhet 

 

Prisuppgifter för åtgärdsförslag  

Åtgärd Antal (st) Area (m2) Pris (kr/st) Pris (kr/m2) Totalpris 

(kkr) 

Fönsterrenovering  140 218 - 1 625 355 

FVP  2 - 240 000 - 480 

FX - - - - 1 223 

FVP + FX - - - - 1 703 

Solceller 96 212 - 1 939 411 

Solfångare 84 212 - 6 000 1 272 

Tilläggsisolering 
av vindbjälkslag 

- 848 - 250 212 

 

Investeringskostnader för åtgärdspaket 

Åtgärdspaket Delkostnader (kkr) Investeringskostnad (kkr) 

Paket 1: FÖ + VIND 355 + 212 567 

Paket 2: FVP + SC  1 703 + 411 2 114 

Paket 3: FVP + SC + SF 1 703 + 206 + 636 2 545 

Paket 4: FÖ + SF 355 + 1 272 1 627 

  

Årsbesparingar per åtgärdspaket  

Åtgärdspaket Värmeförbrukning 
 
[MWh] 

Elförbrukning 
 
[MWh] 

Besparing 
av 
fjärrvärme 
[kkr/år]  

Besparing 
av el 
[kkr/år] 
 

Besparing 
 
[kkr/år] 

Paket 1 -69 -   60 - 60 

Paket 2 -200 -51 173 55 228 

Paket 3 -226 -26 195 27 222 

Paket 4 -95 - 82 - 82 

 

Besparingar för el och fjärrvärme baseras på följande priser: 

Fast elpris: 107 öre/KWh 

Fast fjärrvärmepris: 863 kr/MWh  
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Återbetalningstids beräkning  

Åtgärdspaket Grundinvestering  
(G) 

Inbetalningsöverskott 
(a) 

Pay-off 
(G/a) 

Återbetalningstid 
(år)  

Paket 1 567 60 567 / 60 10 

Paket 2 2 114 228 2 114 / 
228 

10 

Paket 3 2 545 222 2 545 / 
222 

12 

Paket 4 1 627 82 1 627 / 

82 

20 

 

Nettonuvärdemetoden 

Reala kalkylräntan: 8% 

Kalkyltiden: 10 år 

Nusummefaktor fås: 1 =
1−(1+

8

100
)

−10

(
8

100
)

= 6,7101  

Paket 1 

Nuvärde: 60 𝑘𝑘𝑟/å𝑟 × 6,7101 = 400 𝑘𝑘𝑟 

Nettonuvärde: 400 𝑘𝑘𝑟 − 567 𝑘𝑘𝑟 = −167 𝑘𝑘𝑟  

Paket 2 

Nuvärde: 228 𝑘𝑘𝑟/å𝑟 × 6,7101 = 1 530 𝑘𝑘𝑟 

Nettonuvärde: 1 530 𝑘𝑘𝑟 − 2 114 𝑘𝑘𝑟 = −584 𝑘𝑘𝑟  

Paket 3 

Nuvärde: 222 𝑘𝑘𝑟/å𝑟 × 6,7101 = 1 490 𝑘𝑘𝑟 

Nettonuvärde: 1 530 𝑘𝑘𝑟 − 2 545 𝑘𝑘𝑟 = −1 015 𝑘𝑘𝑟  

Paket 4 

Nuvärde: 82 𝑘𝑘𝑟/å𝑟 × 6,7101 = 550 𝑘𝑘𝑟 

Nettonuvärde: 550 𝑘𝑘𝑟 − 1 627 𝑘𝑘𝑟 = −1 077 𝑘𝑘𝑟  
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Sammanställning av lönsamhetsberäkningar 

Åtgärdspaket Investeringskostnad 
 
[kkr] 
 

Besparing  
 
[kkr/år] 
 

Återbetalningstid 
 
[år] 
 

Nettonuvärde 
 
[kkr] 
 

Paket 1 567 60 10 -164 

Paket 2 2 114 228 10 -584 

Paket 3 2 545 222 12 -1 015 

Paket 4 1 627 82 20 -1 077 
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Bilaga 4. Energideklaration från 2019 
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Bilaga 5. Prisschablon över fjärrvärmepris i Uppsala från Vattenfall  

 

 


