
 

Civilingenjörsprogrammet i energisystem 
 

Uppsal a universitets l ogotyp 

UPTECH ES 22030 

Examensarbete 30 hp 

Augusti 2022 

Energieffektivisering av 
byggnaders påverkan på 
fjärrvärmeleverans 
 

Louise Lönn 
Civilingenj örspr ogrammet i energisystem  

  



 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Uppsala universitet, Utgivningsort Uppsala/Visby 

Handledare: Johanna Boström Ämnesgranskare: Magnus Åberg  

Examinator: Petra Jönsson 

 

Uppsal a universitets l ogotyp 

How energy efficiency of buildings affects the district heating 

system   

Louise Lönn 

Abstract 

Energy efficiency of buildings is becoming more and more common as a step towards 

decreasing the amount of climate emissions in the world. In the Swedish city Gothenburg, there 

are many existing buildings that soon faces extensive renovations due to age and therefore they 

have a lot of potential to, at the same time, improve the energy efficiency. Some of the buildings 

uses district heating as heating system and therefore this project has included an investigation 

of how the energy efficiency of a building affects the delivery of the district heating. The project 

also included an investigation of how energy efficiency of existing buildings affects the planning 

of the future needs of district heating.  

By applying energy saving measures on a reference building that can represent all the buildings 

in an area can the maximal power use at the DVUT be forecasted. The energy savings impact 

on the building’s energy- and power signatures is also a part of the study. The result of the 

energy savings measures is then used in an example of Gothenburg´s urban development by 

applying the results of the reference building on an area called Heden.  

The project includes a study, a model in VIP-Energy, an economic analysis of the energy 

savings and the example of the urban development of Heden. The results shows that the 

suggested measures reduce the primary energy number by 47 % and that the maximal power 

use reduced by 50 %. For property owners the economic analysis showed that the measures 

were not enough profitable. On the other hand, did the result, by the example with Heden also 

showed that Göteborg Energi can profit by reducing the energy use in existing buildings 

because it reduces the future additional net power.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Energieffektivisering av byggnader har alltmer aktualiserats med syftet att minska de globala 

klimatutsläppen i världen. I Göteborg finns det ett stort bestånd med befintliga byggnader som 

står inför omfattande renoveringar, och som innehar en stor energieffektiviseringspotential. En 

del av dessa byggnader använder fjärrvärme för uppvärmning och därför har detta projekt 

undersökt hur energieffektivisering av dessa byggnader påverkar fjärrvärmeleveransen.  

I arbetet har det även undersökts hur energieffektivisering av befintliga byggnader påverkar 

planeringen av den framtida stadsutvecklingen och den tillkommande effekten i staden.  

Genom att applicera energibesparande åtgärder på en referensbyggnad som antas kunna 

representera alla byggnader i ett bestånd, kan den maximala effektanvändningen vid den 

dimensionerade utomhustemperaturen prognosticeras. Energieffektivisering av byggnadens 

påverkan på dess energi- och effektsignatur utgör en del av projektets analys.  

Resultatet av energieffektiviseringen av referensbyggnaden lyfts sedan vidare genom en 

tillämpning på stadsutvecklingen i området Heden i Göteborg. 

 

Frågeställningarna som besvaras i rapporten är:  

• Vilka energieffektiviserande åtgärder lämpar sig bäst för ett bostadsbestånd med 

byggnader från 1970-talet? 

• Hur påverkas ett befintligt bostadsbestånds energi- och effektsignatur av 

energieffektiviserande åtgärder? 

• Hur påverkar energieffektivisering av befintligt bestånd planeringen av den framtida 

fjärrvärmen i Göteborg? 

• Hur kan Göteborg Energi bidra till en ökad energieffektivisering av byggnader? 

 

Frågeställningarna besvaras genom en fallstudie, modellering i VIP-Energy, en ekonomisk 

analys av energibesparingsåtgärderna, samt genom att applicera resultatet på ett 

stadsutvecklingsexempel. Resultatet visar att de föreslagna energibesparingsåtgärderna gav en 

reducering av primärenergitalet på 47 %, och att den maximala effektanvändningen minskade 

med cirka 50 %.  För fastighetsägare visade det sig att åtgärderna inte var ekonomiskt 

lönsamma, då kostnadsbesparingen av fjärrvärme inte var tillräckligt stor. Samtidigt visade 

exemplet med stadsutvecklingen i Heden att Göteborg Energi har nytta av att det befintliga 

bostadsbeståndet energieffektiviseras då det minskar den tillkommande nettoeffekten som 



 

 

stadsutvecklingen innebär. Göteborg Energi har därför genom sitt uppdrag i energiplanen en 

stor påverkan på energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet.   



 

 

Exekutiv sammanfattning  

Detta arbete visar att energieffektivisering av en byggnad med fönster- och fasadisolering samt 

fönsterbyte minskar energianvändningen med cirka 47 % och den maximala 

toppeffektanvändningen med cirka 50 %. Investeringen för fastighetsägaren är inte lönsam då 

kostnadsbesparingen som åtgärderna innebär, inte är tillräckligt stor. Arbetet visar även på den 

stora energi- och effekteffektiviseringen som finns i ett större fastighetsbestånd 

energieffektiviserar de befintliga byggnaderna. Genom att tillämpa resultatet på den framtida 

stadsutvecklingen i Heden i Göteborg och energieffektivisera andelar av beståndet minskar den 

tillkommande nettoeffekten (till år 2030) från 3.1 MW till exempelvis 2.89 (20 %). Göteborg 

Energi kan genom sitt uppdrag i Göteborgs Stads energiplan för år 2022–2030 initiera 

energieffektivisering av detta slag genom att visa på denna potential.  

 

  



 

 

Nomenklatur  

𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 [m2]: summan av invändig area för respektive våningsplan, vindsplan och källarplan 

som värms till mer än 10 ℃ (Boverket, u.å.). 

 

Normalår [år]: medelvärdet av utomhusklimatet (temperatur) under en längre tidsperiod (till 

exempel 30 år). 

 

U-värde [W/m2K]: värmegenomgångskoefficient, anger hur väl en byggnadsdel isolerar. Ju 

lägre värde, desto bättre isoleringsförmåga (Abel & Elmroth, 2016 s.286). 

 

G-värde: solavskärmningsfaktor, anger solinstrålning av fönster till byggnaden (Abel & 

Elmroth, 2016 s. 139).  
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1 Inledning   

Energieffektivisering av byggnader blir alltmer aktuellt som ett steg i att minska individers och 

företags klimatpåverkan. I Göteborg finns det ett stort befintligt bostadsbestånd som kommer 

att energieffektiviseras i framtiden. Ett av de svenska energi- och klimatmålen till år 2030 och 

framåt är att energianvändningen ska vara 50 % effektivare 2030 jämfört med 2005 (genom 

minskad energiintensitet). Motsvarande mål för EU är att minska energianvändningen med 32,5 

% genom bättre energieffektivitet (Energimyndigheten 2019).  

 

Det finns även ett svenskt nationellt miljömål, ”god bebyggd miljö”, som enligt Riksdagen 

definieras enligt följande:  

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

medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas tillvara och 

utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 

och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

(Sveriges miljömål, 2021).  

 

De svenska energi- och klimatmålen innebär att energianvändningen i byggnadssektorn ska 

halveras fram till år 2050 (Byggkoll, 2012). Många av dessa byggnader i Göteborg är 

inkopplade på Göteborg Energis fjärrvärmenät och det är därför essentiellt att undersöka hur 

fjärrvärmeleveransen påverkas av en framtida energieffektivisering av det befintliga 

byggnaderna. Genomförda studier visar att det finns en stor potential för att reducera 

energianvändning i det svenska bostadsbeståndet genom implementering av värme- och 

elsparande åtgärder (Le Truong et al. 2013).  

 

Samtidigt som det befintliga beståndet är stort, så är stadsutvecklingen i Göteborgs stad stor 

och det byggs i stor utsträckning nya byggnader. Under 2021 färdigställdes cirka 5 300 bostäder 

i staden och fastighetskontoret har gjort bedömningen att det fram till år 2030 behöver byggas 

mellan 4 000 och 5 000 bostäder per år för att kunna tillgodose framtidens bostadsbehov samt 

minska dagens bostadsbrist (Stadsutveckling Göteborg, 2022).  

För att kunna planera och dimensionera för den framtida fjärrvärmen som ska värma dessa 

byggnader är det av relevans att utreda hur det nya effektbehovet i staden kommer att se ut.  
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1.1 Syfte  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur effekt- och energibehovet påverkas av 

energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader, för att sedan kunna använda det som ett 

verktyg när framtida fjärrvärmeleverans ska prognosticeras. Det ska utredas vilka 

energieffektiviseringsåtgärder som är mest lämpliga för ändamålet och hur reduceringen av 

energi- och effektanvändningen påverkar Göteborg Energis fjärrvärmeleverans. Åtgärderna 

undersöks även ekonomiskt för att bedöma hur lönsam investeringen för åtgärderna är.  

 

1.2 Frågeställningar  

För att uppnå syftet med arbetet ska följande frågor besvaras:  

 

• Vilka energieffektiviserande åtgärder lämpar sig bäst för ett bostadsbestånd med 

byggnader från 1970-talet? 

• Hur påverkas ett befintligt bostadsbestånds energi- och effektsignatur av 

energieffektiviserande åtgärder? 

• Hur påverkar energieffektivisering av befintligt bestånd planeringen av den framtida 

fjärrvärmen i Göteborg? 

• Hur kan Göteborg Energi bidra till en ökad energieffektivisering av byggnader? 

 

1.3 Avgränsningar  

Under detta projektarbete har ett antal avgränsningar gjorts och dessa redovisas nedan.  

- Endast en byggnad modellerades, men antogs kunna representera alla byggnader i ett 

bestånd.  

- Endast ett klimatår modellerades, år 2021.  
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2 Bakgrund  

I detta avsnitt presenteras den bakgrund och teori som krävs för att erhålla en förståelse för den 

kontext projektet utförts i. I avsnittet redovisas grundläggande principer för fjärrvärme, 

Göteborg Energi och Göteborgs Stad samt grunderna för energieffektivisering av byggnader 

och tillhörande ekonomisk beräkningsteori. Även en tidigare studie genomförd på området 

lyfts.  

 2.1 Fjärrvärme  

I detta avsnitt redovisas grundprinciperna för fjärrvärme, och bakgrunden till energibolaget 

Göteborg Energi och deras fjärrvärme. 

2.1.1 Fjärrvärme - en viktig del i Sveriges energisystem 

Fjärrvärme är en viktig del av det svenska energisystemet och fungerar kortfattat så att vatten 

hettas upp i ett värmeverk och pumpas ut genom isolerade rör under marken och som utgör 

fjärrvärmenätet. Det varma vattnet pumpas till kunden där en fjärrvärmecentral i kundens 

fastighet växlar över värmen från vattnet till värmesystemet i fastigheten (Vattenfall, u.å.).  

I Sverige är fjärrvärme en av de vanligaste uppvärmningsformerna och år 2014 var 92 % av alla 

svenska flerbostadshus uppvärmda med fjärrvärme (Le Truong et al. 2013). 

 

Produktionen av fjärrvärme består ofta av flera produktionsanläggningar med olika teknologier 

och investeringskostnader. Detta för att undvika att vara beroende av endast en anläggning eller 

ett bränsle för att kunna upprätthålla en normal produktion. Vanligtvis designas ett 

fjärrvärmesystem för att erhålla den minsta möjliga produktionskostnaden samtidigt som 

landets lagstadgade krav upprätthålls. För att kostnadsoptimera fjärrvärmeproduktionen måste 

fler faktorer tas i beaktning. Bland annat är bränslepris, värmehov, skatt, socio-politik och 

ekonomi variabler som styr produktionen (Le Truong et al. 2013).  

 

Effekt-och energisignatur 

För att undersöka och analysera användningen av fjärrvärme används effekt- och 

energisignaturer. En byggnads värmebehov efter dess balanstemperatur beskrivs som dess 

effektsignatur. Genom att mäta en fastighets energianvändning för varje timme under årets alla 

dygn kan en effektsignatur tas fram genom att applicera linjär regression på de uppmätta 

toppvärdena. Det värde som läses av vid den dimensionerade vinterutetemperaturen (förkortat 
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DVUT) är det som utgör fastighetens effektsignatur (Tekniska verken, u.å.). DVUT är den 

framräknade vintertemperaturen som fjärrvärmenätet ska dimensioneras efter. För Göteborg är 

den -16 ℃. 

Energisignatur beskriver likartat fastighetens uppmätta energibehov för den dimensionerade 

utetemperaturen (Skellefteå Kraft, u.å.). Energisignatur och effektsignatur kan motsvara samma 

signatur beroende på vilken tidsdelning mätvärdena har. Om energisignaturen består av värden 

i wattimme (Wh) och varje timme undersöks, motsvarar det effektsignaturen (Wh/h). 

 

Returtemperatur-signatur  

Returtemperatur beskriver effektiviteten i fastighetens värmesystem. Den anger hur väl 

fjärrvärmen som skickas från värmeverket till fastigheten tillgodogörs. Det innebär att ju lägre 

returtemperatur fastigheten lämnar ifrån sig, desto effektivare är värmesystemet (Göteborg 

Energi, u.å.).  Returtemperatur-signatur är på samma sätt som effektsignatur den 

returtemperatur som (genom linjär regression) läses av vid dimensionerad utetemperatur -16 

℃. 

 

Linjär regression  

En linjär regressionsmodell kan innehålla multipla variabler men för dessa signaturer används 

utetemperatur som x-variabel och effekt, energi och returtemperatur som responsvariabel y 

(Miljöstatistik, u.å.). Göteborg Energi använder metoden för att ta fram effektanvändningen vid 

DVUT, men de förskjuter den raka linjen för att ta hänsyn till toppvärdena i stället för 

signaturens medelvärde. Detta för att dimensioneringen ska vara för maximal användning, och 

inte för endast den genomsnittliga användningen.  

 

2.1.2 Göteborg Energi  

Göteborg Energi är ett energibolag som ägs utav Göteborgs Stad. De har sedan år 1908 försett 

staden med energi och deras policy är lyder: ”Vi är ett ledande energiföretag som tillsammans 

med våra kunder och partners utvecklar hållbara och konkurrenskraftiga lösningar.”. 

Företaget har cirka 1000 anställda och deras nettoomsättning var 7 302 mkr år 2021. Eftersom 

bolaget ägs av Göteborgs Stad går allt överskott tillbaka till staden. För år 2021 motsvarade 

överskottet 140 miljoner som investerades i Göteborgs samhällsnytta (Göteborg Energi 2022a).  
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Göteborg Energi tillhandahåller tjänster för fjärrvärme, fjärrkyla, gas, elnät och stadsfiber. 

Figur 1 ger en övergripande bild av Göteborg Energis energisystem.  

 

Figur 1. Göteborg Energis energisystem. (Göteborg Energi 2022b). 

Som Figur 1 beskriver utgör fjärrvärmen en stor och viktig del i Göteborgs energisystem. År 

2020 var nyttoförsäljningen för fjärrvärme 3 300 GWh/år och den maximala 

effektanvändningen var 900 MW (Profu 2020). Göteborg Energi återvinner värme från 

avfallsförbränning och raffinaderier vilket täcker 70 % av stadens värmebehov. Resten av 

värmebehovet täcks upp genom att producera fjärrvärme av restprodukter från skogsindustri 

och fossil naturgas. Genom att använda fjärrvärme undviker Göteborg Energi att värma upp 

staden med el, el som kan användas i andra syften i staden. (Göteborg Energi 2022c). I Göteborg 

fanns det år 2019 cirka 286 000 bostäder i området varv cirka 211 000 av dem är flerbostadshus 

som primärt använder fjärrvärme som uppvärmningsform (Göteborgs Stad 2022). Även 

industrier, kontor, butiker och andra typer av verksamhetsbyggnader värms upp av fjärrvärme 

(Göteborg Energi 2022b). 

 

Fjärrvärmesystemet består av ett 100 mil långt nät och bland annat produktionsanläggningarna 

Sävenäsverket, Rya kraftvärmeverk och Rosenlundverket (Göteborg Energi 2022b). Figur 1 

visar hur dessa anläggningar hänger ihop med det hela energisystemet.  
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2.2 Göteborgs Stads energiplan 

Det finns en energiplan i Göteborgs stad som beskriver hur staden ska uppnå de energimål som 

finns i stadens miljö- och klimatprogram 2021–2030, med fortsatt upprätthållande av ett stabilt 

energisystem och god och säker tillgång till energi. Syftet med energiplanen är följande 

(Göteborgs Stad 2022):    

- Driva på åtgärder som leder till att Göteborg stad når följande mål i Göteborgs Stads 

miljö- och klimatprogram 2021–2030: 

o Minska energianvändningen i bostäder och lokaler 

o Producera energi enbart från förnybara källor 

o Minska klimatpåverkan från transporter 

- Bibehålla och utveckla Göteborg Stads arbete med att ha en trygg och säker 

energiförsörjning,   

- Vara en gemensam utgångspunkt som visar riktningen för Göteborg stads arbete med 

energifrågor, 

- Uppfylla kraven i lagen om kommunal energiplanering. Den säger att varje svensk 

kommun ska ha en aktuell energiplan som omfattar tillförsel, distribution och 

användning av energi i kommunen, och även innehålla en analys av vilken inverkan den 

i planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och 

vatten samt andra resurser.  

 

Eftersom Göteborg Energi ägs av Göteborgs Stad har de en viktig roll i denna energiplan som 

en utförande aktör. De är delaktiga i ett rad antal åtgärder i planen och i Tabell 1 är för detta 

projekt de mest relevanta åtgärderna redovisade (Göteborgs Stad 2022). 
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Tabell 1. Åtgärder ur energiplanen där Göteborg Energi är en utförande aktör (Göteborgs 

Stad 2022). 

Åtgärder 
Målår 

Resursbehov 
1.4 GE ska verka för att en besparing om 500 GWh/år inom fjärrvärme för befintlig 

bebyggelse uppnås till år 2030 jämfört med år 2010.  

Potential: 500 GWh lägre energibehov över helåret, 100 MW lägre effektbehov. 

2030 
n/a 

3.1 GE ska genomföra en satsning för att tydligare visa sina fjärrvärmekunder hur 

fjärrvärmens returtemperatur påverkar priset samt ge kunderna råd om hur de kan agera för 

att sänka sin returtemperatur. Detta ska även ske gentemot kunder inom Göteborgs Stad.  

2024 
5,5 mkr 

3.2 GE ska aktivt samverka med aktörer inom näringslivet för att öka kunskaps- och 

kompetensspridning inom energieffektivisering, kompetens som också ska överföras till 

aktörer inom Göteborgs Stad. Detta kan exempelvis ske genom att delta i branschkluster 

och/eller nätverk i regionen. 

n/a 
18 mkr 

3.3 Miljö- och klimatnämnden och GE ska upprätthålla och utveckla sitt stöd till, och öka 

kunskapen kring hållbar uppvärmning och kylning hos privatpersoner, företag och föreningar 

genom energi- och klimatrådgivning, energitjänster och kunskapsspridning i olika nätverk 

och myndighetstillsyn. Det kan röra såväl minskad energianvändning eller effektivare 

användning av energi av olika slag, exempelvis säsongslagring av värme i fastighetsnära 

värmelager eller kylning i form av frikyla där det är lämpligt.  

n/a 
n/a 

5.2 GE ska fortsätta utveckla fjärrvärmen för att bli så långsiktigt hållbar som möjligt genom 

att undersöka möjligheter att öka användningen av återvunnen värme, särskilt från 

framtidssäkra processer som använder förnybar energi. 

n/a 
n/a 
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2.3 Energieffektivisering av byggnader  

Göteborgs stad har en stor energieffektiviseringspotential och för att stadens klimat- och 

energimål ska kunna uppnås behöver det prioriteras högre och på ett tydligare sätt. Vidare finns 

det en nationell effektiviseringspotential på 40–45 % för flerbostadshus men 

energieffektiviseringstakten måste öka för att nå delmålet att minska 

primärenergianvändningen per capita av el och värme med 30 % till 2030 jämfört med 2010 

(Göteborgs Stad 2022). 

 

Figur 2. Primärenergianvändningen per capita för el och fjärrvärme i bostäder och lokaler i 

Göteborg (Göteborgs Stad 2022). 

I Figur 2 illustrerar den prickiga linjen faktumet att om energieffektiviseringen fortgår på 

samma sätt som den gjort hittills kommer målvärdet för år 2030 inte att uppnås.  

 

Idag finns det ett flertal olika styrmedel för att främja energieffektivisering. Några exempel på 

dessa är energimärkning, energideklarationen, energikartläggningskrav och ekonomiska stöd 

(Energiföretagen 2021). För en fastighetsägare finns det olika alternativ och prioriteringar för 

energieffektiviseringar som rekommenderas i följande ordning (Nyström et al. 2009): 

1) Optimera byggnadens prestanda 

2) Optimera byggnaden ur ett energisystemperspektiv 

 

Vilka åtgärder som kan genomföras beror på olika faktorer. Det finns två olika typer av 

åtgärder, där den ena kräver ett mer omfattande arbete. Åtgärder som styrning, övervakning och 

ändring av beteende är energisparande åtgärder som kan implementeras utan större förändring 

av byggnaden medan energirenoveringar eller förbättring av byggnadens klimatskal kräver mer 
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omfattande ombyggnation.  Därför är det fördelaktigt att genomföra dessa energirenoveringar 

när en byggnad ändå ska underhållas eller uppgradera utrustning (Göteborgs Stad 2022). Detta 

är fallet för många flerbostadshus i Sverige. Mellan åren 1965 och 1974 byggdes ett antal 

flerbostadshus som alla tillhörde det som kom att kallas miljonprojektet. Projektet syftade till 

att lösa den uppkomna bostadsbristen som rådde i landet under den tiden, genom att under kort 

tid bygga en miljon bostäder. Dessa byggnader står nu inför omfattande renovering och har 

därför stor potential att samtidigt energieffektiviseras (Le Truong et al. 2014).  

 

Det är essentiellt att fjärrvärmebranschen, fastighetsbranschen, samhällsplaneringen och 

stadsutvecklingen samverkar och samarbetar för ett hållbart fjärrvärme- och energisystem. 

Samarbetet behöver till stor del handla om informationsbyte, fjärrvärmebolagen behöver 

information om sina kunder, information som exempelvis aktuellt användande och framtida 

bebyggelse. Fastighetsbranschen behöver på samma sätt få ta del av fjärrvärmebolagens 

kunskaper och möjligheter att leverera fjärrvärme på lång sikt (Nyström et al. 2009).  

 

2.4 Ekonomisk lönsamhet vid energieffektivisering av byggnader  

För att utvärdera möjligheten för fastighetsbolag att utföra energieffektiviseringsåtgärder 

undersöks ofta hur lönsamma de är. Många genomförda studier har fokuserat på att undersöka 

hur kostnadseffektiva åtgärderna är för de flerbostadshus som har fjärrvärme som 

uppvärmningsform. Brukligen jämförs de ekonomiska besparingarna med det årliga behovet 

(och då även inköpet) av värme (Le Truong et al. 2013).  

 

För energieffektivisering är lönsamhetsbedömningar ett av de viktigaste underlagen vid beslut 

och investeringen som görs i nutid måste jämföras med vad den kan ge i framtiden.  

Ekonomiska analyser har för byggbranschen tre olika syften: ge underlag för beslut, välja 

mellan olika avtal samt dimensionera hela system eller delar av ett system i en beslutad 

anläggning (Abel & Elmroth 2016:253). För detta arbete är det första syftet aktuellt, om 

fastighetsägaren ska investera eller inte. Utgångspunkten för detta är att den gjorda 

investeringen ska ge tillräckligt stor besparing för att lönsamhetskraven hos fastighetsägaren 

uppfylls. Exempel på de vanligaste metoderna för lönsamhetsbedömning är 

återbetalningsmetoden, nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden (Abel & 

Elmroth 2016:253). Metoden bör alltid ange den tekniska livslängden som kalkyltiden för att 

erhålla en rättvis bedömning av investeringen (Energimyndigheten 2017).  
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3 Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångsättet som använts i arbetet. Metoden består av en fallstudie, 

en genomgång av modellen i VIP-Energy och hur den är uppbyggd. Kapitlet innehåller även en 

litteraturstudie av energieffektiviseringsåtgärder samt en analys av lönsamheten av 

energieffektivisering i byggnad.  

 

3.1 Fallstudie  

För att kunna modellera en referensbyggnad var det nödvändigt att genomföra en fallstudie för 

den befintliga byggnaden. I detta avsnitt redovisas valet av fall och klimatår, och 

tillvägagångsättet för datahämtning av den valda byggnadens verkliga förbrukning.  

 

3.1.1 Val av fall  

Det befintliga beståndet behövde uppfylla vissa krav för att kunna väljas som ett passande 

referensobjekt. Byggnaderna i beståndet skulle vara flerbostadshus, av kommunal ägo (för att 

underlätta informationshämtning) och vara anslutna till Göteborg Energis fjärrvärmenät. För 

att förenkla modelleringen krävdes det även att byggnaderna i beståndet försörjdes av varsin 

undercentral för fjärrvärmen. Annat som var fördelaktigt för valet var om det för området finns 

planer för att renovera/utveckla i framtiden, både genom renoveringar av befintliga byggnader 

och genom nybyggnationer. Detta eftersom både renoveringars och nybyggnationers påverkan 

på det gemensamma fjärrvärmenätet skulle undersökas.  
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Figur 3. Ritning över den valda referensbyggnaden. 

Figur 3 visar en av byggnadens ritningar där dess karaktär och utformning presenteras.  

Därför valdes ett bostadsområde i Göteborgsområdet ut som referens. Området innehar ett 

bestånd med fyra befintliga flerbostadshus med byggår 1966 och som uppfyllde kraven ovan. 

Varje hus har fyra våningar, en källare och har en uppvärmd golvyta på 2951 𝑚2  (enligt 

definition av 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝). I Bilaga I visas en ritning av husen. Ingen detaljerad beskrivning av husens 

läge eller områdets utformning kommer att göras av sekretesskäl.  

 

3.1.2 Val av referensår 

För att kunna se om energianvändningen påverkas av utomhustemperatur beslutades det att 

modellera ett kallt referensår. Statistik över uppmätta temperaturer i Göteborg från år 1987 till 

2021 togs från Göteborg Energi. Speciellt intressant för valet av referensår var antalet graddagar 

per år, vilket är ett mått på utomhustemperaturen. Användandet av graddagar medför att olika 

år och geografiska platser kan jämföras korrekt och används vanligtvis för att 

normalårskorrigera värmeanvändning (Mälarenergi u.å.). Vid beräkning av graddagar antas att 

byggnadens balanstemperatur är 17 ℃ och att det vid den temperaturen inte behövs 



12 

 

uppvärmning eller nedkylning (Norrtälje Energi u.å.). Graddagar utgör därför differensen 

mellan 17℃ och medelvärdet av utetemperaturen per dygn.  

 

Genom att beräkna dessa kan värmeförbrukningen jämföras med motsvarande förbrukning om 

det hade varit ett så kallat normalår. I mars 2022 bestämde SMHI Fastighet att den nuvarande 

normalperioden är år 1991–2020 (Norrtälje Energi u.å).  

 

 

Figur 4. Antalet graddagar per år mellan år 2010–2021 (statistik GE). 

I Figur 4 illustreras statistiken för antal graddagar mellan år 2010–2021. Här kan tydligt avläsas 

att år 2010 hade flest graddagar (3903) vilket innebär att det året var kallare än normalt. 

Den klimatdata som användes i VIP-Energy togs direkt ifrån Sveby som har färdiga 

klimatadata-filer från SMHI (Sveby 2022). Tyvärr fanns endast klimatdata för år 2016–2021 

tillgängliga där. Det innebar att år 2021 med 3085 graddagar fick utgöra referensåret vid 

modellering, då de hade flest graddagar av den tillgängliga klimatdatan.  

 

3.1.3 Hämtning av data 

GENERIS är ett program för att mätvärdeshantering. Göteborg Energi använder detta för att 

mäta och se kundernas fjärrvärmeförbrukning ur olika aspekter. Mätdata togs ut för varje timme 

för åren 2009–2022 för de fyra olika byggnaderna i det valda beståndet. Mätning av 

energiförbrukning [MWh] var den data som valdes för fortsatt analys.  
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3.2 Modellering  

Först byggdes ett av husen för det befintliga beståndet upp i modelleringsprogrammet VIP-

Energy. Det var endast nödvändigt att modellera en av de fyra byggnaderna då de byggdes 

samtidigt och på samma sätt, samt har ett liknande energianvändningsmönster. Till det 

sistnämnda gavs stöd i att de fyra byggnadernas effektsignaturer var likvärdiga vilket innebär 

att de alla kunde representeras av endast en av byggnaderna. Dessa signaturer presenteras i 

Bilaga I.  

 

3.2.1 Kartläggning av byggnaden  

Genom att söka upp och ta ut bygglovshandlingar för byggnaden erhölls ritningarna för 

byggnaden. Det möjliggjordes genom att besöka stadsbyggnadskontoret i Göteborg. 

Byggnadens areor och mått togs fram med hjälp av programmet BlueBeam Revu och det följdes 

av en kartläggning av byggnadens beståndsdelar (BlueBeam 2022).  Slutligen genomfördes en 

utredning om byggnadens ventilation, energiprofil och klimatdata. 

 

3.2.2 VIP-Area 

Byggdelarnas mått och orientering fördes sedan in i VIP-area som är ett komplementprogram 

till VIP-Energy. I VIP-Area sammanställs byggnadens mått och importeras sedan till 

huvudprogrammet (VIP-Energy 2020).  Nedan beskrivs de mått och information som har 

utgjort modellen.  

 

Tabell 2. Byggnadens fasad angivet orienteringar och dess totala areor. 

Beståndsdel Total area [𝐦𝟐] 

Sydfasad 134,47 

Nordfasad 130,90 

Västfasad 731,60 

Östfasad 731,60 

 

Tabell 2 beskriver byggnadens fasad, hur den är orienterad och vilken total area som varje 

fasadsida innehar. All fasad på byggnaden består av 120 mm fasadtegel, 30 mm betong och 40 

mm mineralull.  
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Det finns tre olika fönstertyper i byggnaden, där måtten skiljer sig åt. Fönsterglaset i alla 

fönstertyperna antas däremot vara samma. Fönsterna har delats upp i tre typer som har olika 

orientering enligt Tabell 3 nedan.  

 

Tabell 3. Orientering, typ, antal och nettoarea för byggnadens fönster. 

Orientering Fönstertyp Antal  Total nettoarea [𝐦𝟐] 

Syd 

A 8 6,48 

B 4 7,29 

C 8 6,76 

Nord 
A 4 3,24 

B 4 6,90 

Väst 

A 68 152,05 

B 24 19,44 

C 4 7,14 

Öst 

A 31 103,32 

B 27 45,56 

C 14 11,34 

Öst Altandörr 31 53,32 

 

Altandörrarna på byggnaden innehar ett fönsterparti som har antagits vara av samma fönstertyp 

som för fönsterna. Den totala nettoarean för altandörrarnas fönsterparti är angivna i Tabell 3.  

  

Tabell 4. Beståndsdelar för golv, källarväggar, och tak för byggnaden. 

Beståndsdel Orientering [m] Total nettoarea [𝐦𝟐] 

Golv PPM 0–1 737,80 

Golv PPM 1–6 594,00 

Källarvägg- väst 
KV 0–1 155,00 

KV 1–2 30,00 

Källarvägg- öst 
KV 0–1 155,00 

KV 1–2 30,00 

Källarvägg- syd KV 0–1 22,13 

Källarvägg- nord 
KV 0–1 25,59 

KV 1–2 1,49 

Tak - 737,80 
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Tabell 4 beskrover beståndsdelarna för golv, källarvägg och tak för byggnaden. Golvet består 

av två olika nivåer av PPM (platta på mark), 300 mm betong och 35 mm mineralullisolering.  

Källarväggarna ligger till stor del under marken och det har tagits hänsyn till i modellen. I 

Tabell 4 beskriver kolumnen ”orientering” vilken nivå under marken källarväggarna i de olika 

väderstrecken ligger. Taket är ett sadeltak med en kallvind där bjälklaget mellan översta 

våningen och vinden består av gjuten betong med Rockwoolskivor och Rockwoolmattor som 

isolering. Taket modelleras som ett platt tak eftersom det antas att vinden håller samma 

temperatur som utomhustemperaturen. 

 

Tabell 5. Beståndsdelar innervägg och källarbjälklag. 

Beståndsdel: inre byggdelar Antal Total area [𝐦𝟐] 

Innervägg A - 1972,20 

Innervägg B - 934,20 

Innervägg C - 726,60 

Källarbjälklag 1 643,56 

Mellanbjälklag 3 1930,68 

 

För innerväggarna i byggnaden finns det tre olika tjocklekar som är bjälklagsbärande. De har 

delats upp enligt följande tjocklekar, A=0,12 m, B=0,17m och C=0,25 m. den totala arean för 

respektive väggtyp är angivna i Tabell 5. Innerväggarna är uppmätta i BlueBeam Revu och 

deras sammanlagda bredd på en våning adderas för respektive väggtjocklek och väggtyp. Det 

antas vara identisk planlösning på alla fyra våningar och därför blir väggarnas totala höjd, 

husets totala höjd (11,3 m) minus innergolven på våningarna (som totalt är 0,92 m) vilket blir 

10,38 m.  

 

Byggnadens källarbjälklag består av betong, korkpapp, stålslip och parkett. Det finns tre 

mellanbjälklag i byggnaden som består av betong. Bjälklagens respektive areor är angivna i 

Tabell 5.  

 

3.2.3 VIP-Energy 

VIP-Energy är ett modelleringsprogram för energi som kan användas för att beräkna 

byggnaders energiförbrukning och energiprestanda. Byggnaden modellerades genom att dess 
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konstruktion, värmesystem, ventilation, orientering, fönster, dörrar etcetera fördes in som 

indata. Simuleringen visar byggnadens energibalans timme för timme under ett helt år och kan 

användas för alla typer av byggnader (här flerbostadshus). Programmet används i 

byggbranschen och är validerat enligt LEED, BREEAM och ANSI Ashrae-140 (Strusoft u.å.).  

 

3.2.4 Driftfall  

Byggnadens driftfallsschema utgjorde en indataparameter till modellen. Driftfall för 

verksamhetsenergi, fastighetsenergi, personvärme, tappvarmvatten samt maximal och minimal 

inomhustemperatur bestämdes. 

 

Att generalisera driftfall för varmvattenförbrukning och energianvändning för 

varmvattenberedning är svårt då det beror på ett flertal olika faktorer och användningsmönster. 

Varmvattenanvändningen varierar stort på årsbasis där det är vanligt att den minskar under 

sommarmånaderna till följd av bortavaro och ett mindre behov av varmt vatten (Sveby 2016). 

Det finns även en stor dygnsvariation för tappvarmvatten som måste tas hänsyn till vid 

modellering. Användandet är större under vissa tider på dygnet då människorna i fastigheten 

beräknas utnyttja tappvarmvatten under 14 timmar på dygnet (Sveby 2016). Det innebär att 

effekttopparna vanligtvis uppstår under morgon och kväll.  

 

För att driftfallet för varmvattenförburkningen skulle representera byggnadens verkliga 

användning undersöktes de verkliga värdena som tagits fram från GENERIS. Dessa värden 

representerade den totala värmeförsörjningen för det valda året, därmed redovisas inte 

uppvärmning och tappvarmvattenanvändning separat. För att få en uppfattning om byggnadens 

tappvarmvattenanvändning valdes värden för ett dygn i augusti ut för analys av den totala 

värmeförsörjningen. Detta eftersom uppvärmningen av byggnaden är väsentligt mindre under 

sommarmånaderna och därför kunde det antas att av den totala värmeförsörjningen för ett dygn 

i augusti 2021 bestod 100 % av tappvarmvattenanvändning. Vidare bestämdes fyra olika 

drifttider på ett dygn, morgon (kl. 06.00-11.00) dag (kl. 11.00 – 17.00), kväll (kl. 17.00-23.00) 

samt natt (kl. 23.00- 06.00). I Bilaga II redovisas de värden som togs från GENERIS innan de 

räknades om till de fyra olika drifttidsfallen. Tabell 6 beskriver indata för de fyra driftfallen:  
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Tabell 6. Indataparameter: Driftfall för tappvarmvattenanvändning. 

Driftfall Tappvarmvatten [𝐖/𝐦𝟐] 

Natt 0,21 

Morgon 0,41 

Dag 0,85 

Kväll 0,75 

 

På detta sätt är modellen validerad mot den riktiga värmeförsörjning, med antagandet om att 

energianvändningen för uppvärmning av byggnaden under augusti månad är nära noll.  

 

3.2.5 Validering av modell  

För att kunna validera modellen av byggnadens energianvändning används fastighetens 

energideklaration som jämförelse. Energideklarationen av byggnaden erhölls av energiansvarig 

på Bostadsbolaget. Den används i detta arbete som ett verktyg för att validera att modellen som 

tagits fram är verklighetsförankrad och sann genom att jämföra det simulerade värdet mot det 

enligt deklarationen uppmätta värdet. Redovisat i Tabell 7 är energiprestanda primärenergital 

och specifik energianvändning enligt den verkliga energideklarationen samt för modellerna för 

år 2021. 

 

Tabell 7. Validering av modell enligt fastighetens energideklaration. 

 Energideklaration Modell 

Energiprestanda primärenergital 

[𝐤𝐖𝐡 𝐦𝟐, å𝐫]⁄  
136,0 136,5 

Specifik energianvändning 

[𝐤𝐖𝐡 𝐦𝟐, å𝐫]⁄  
122,0 125,1 

 

Detta innebar att modellen var validerad mot energideklarationen och kunde anses spegla 

verkligheten väl. Fastighetens energideklaration var utförd enligt BBR 27–28, vilken har 

energiklass C som krav på primärenergital för upprättande av en ny byggnad. Det motsvarar 85 

[kWh m2, år]⁄ , vilket fastigheten överstiger i dagsläget.   
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3.4 Energieffektiviseringsåtgärder 

För att energieffektivisera den studerade byggnaden har ett antal energieffektiviseringsåtgärder 

undersökts, främst genom litteratur. De utvalda åtgärderna för denna byggnad redovisas i detta 

avsnitt.   

 

Ett vanligt tillvägagångssätt för att energieffektivisera en byggnad är att isolera den med olika 

metoder. Det är en relativt enkel metod för att minska byggnadens värmeförlust. Genom att 

förbättra byggnadernas isolering kan fjärrvärmebehovet för byggnaden minska samt möjliggöra 

en mer jämn toppeffektanvändningskurva utan stora fluktuationer. Detta leder indirekt till en 

reducering av mängden utsläpp av växthusgaser (Lundström & Wallin 2016).  

 

Även ur ett energisystemperspektiv anses denna åtgärd vara positiv då den minskar byggnadens 

effektbehov vad gäller energi för uppvärmning. Detta innebär att åtgärden direkt minskar 

kostnaderna i fjärrvärmesystemet eftersom ett minskat toppeffektbehov i sin tur innebär att 

kostnaderna för utbyggnad av produktion och distribution blir lägre (E2B2 2021).  

 

Det är viktigt att tilläggsisoleringen görs på ett korrekt sätt för att förhindra att fuktproblem 

uppstår. En forskningsstudie som har genomförts av E2B2 visar att tilläggsisolering av 

vindsbjälklaget leder till en tydlig minskning av energi- och effektanvändning samtidigt som 

fuktproblem kan undvikas. Författarna till studien betonar trots resultatet, vikten av att 

individuellt utvärdera byggnadens fuktproblematik vid denna åtgärd (E2B2 2021). 

 

Ett annat sätt att förbättra en byggnadsklimatskal genom isolering är att tilläggsisolera fasaden.  

Eftersom fastigheterna ändå behöver genomgå renovering och upprustning är ett fördelaktigt 

tillvägagångsätt att byta byggnadens fasad för att samtidigt energieffektivisera den (E2B2 

2017). Eftersom det ändå finns ett behov av renovering blir denna energieffektiviseringsåtgärd 

nästan alltid lönsam för fastighetsägaren (Profu 2020). Att tilläggsisolera byggnadens utvändiga 

väggar ger en varmare befintlig vägg, där köldbryggor och fuktproblem är sällan 

förekommande, även om det är viktigt att ta hänsyn till i dimensioneringen av isoleringen 

(Sjöberg & Wichlaj 2007).  
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3.4.1 Tilläggsisolering av vindsbjälklaget  

Den befintliga byggnaden är i dagsläget isolerad med 130 mm mineralull ovanför bjälklaget i 

betong. Att tilläggsisolera med 200 mm lösull är en vanlig tjocklek på isoleringen för 

energieffektivisering (TABULA WebTool u.å.). I E2B2:s forskningsstudie valdes även 

tilläggsisolering av vindsbjälklaget som en energibesparande åtgärd, men med tjocklek 300 mm 

(E2B2 2021). Valet av tjocklek beror främst på utrymmet vid de befintliga reglarna då den 

placeras ovanpå dem (Persson & Mared 2016). I detta fall modellerades 200 mm då möjligheten 

för en tjockare isolering inte kunde utredas.  

 

Tabell 8. Vindsbjälkslagets befintliga respektive nya beståndsdelar och egenskaper.  

Beståndsdel Tjocklek 

[mm] 

Värmeledningstal (λ) 

[W/𝐦𝐊] 

Befintligt U-värde 

[W/𝐦𝟐𝐊] 

Nytt U-värde 

[W/𝐦𝟐𝐊] 

Betong  160 1,700 
0,285 

0,127 Mineralull 130 0,040 

Lösull Reglar 200 0,046  

 

Tabell 8 visar att vindsbjälkslaget i dagsläget har ett totalt U-värde av 0,285 [W/m2K] men 

genom att addera 200 mm sprutad lösull mellan reglarna på vinden (placerade med 1,2 m 

avstånd från varandra) minskar U-värdet till 0,127 [W/m2K]. 

 

3.4.2 Tilläggsisolering av fasad 

Den vanligaste tilläggsisoleringen för fasad som en energieffektiviseringsåtgärd i svenska 

flerbostadshus med byggår mellan år 1961–1978 är att addera 50 mm extra isolering (TABULA 

WebTool, u.å.). 
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Tabell 9. Byggnadens fasad befintliga respektive nya beståndsdelar och egenskaper. 

Beståndsdel Tjocklek 

[mm] 

Värmeledningstal (λ) 

[W/𝐦𝐊] 

Befintligt U-värde 

[W/𝐦𝟐𝐊] 

Nytt U-värde 

[W/𝐦𝟐𝐊] 

Betong  30 1,700 

0,721 
0,379 

Fasadtegel 120 0,600 

Mineralull bef. 40 0,040 

Mineralull ny 90 0,040  

 

Som inses av Tabell 9 hade den totala fasaden ett U-värde på 0,721 [W/m2K] innan 50 mm 

tilläggsisolering genomfördes som åtgärd. Efter hade den minskat till 0,379 [W/m2K].  

 

3.4.3 Fönster  

En byggnads fönster kan utgöra en stor köldbrygga, speciellt med äldre två-glasfönster där en 

tredjedel av byggnadens värme läcker genom fönstren (Energimyndigheten 2014). Genom att 

ersätta byggnadens befintliga fönster med fönster med lägre U-värde, kan byggnadens 

värmeförluster minska, givet att inomhustemperaturen hålls konstant (Boverket 2010). Vidare 

har Boverket upprättat en rekommendation vid renovering eller nybyggnation av året runt-

bostäder som anger att de valda fönstrens U-värde inte ska överstiga 1,2 W/m2K (Boverket 

2020).  

Idag är 3-glasfönster standard för energieffektiva fönster. Fönstret består då av tre täta glas med 

varsin luftspalt mellan. Luften i de två luftspaltarna isolerar glasrutorna och förhindrar därmed 

att värme går genom fönstret, detta illustreras i Figur 5. U-värdet för 3-glasfönster är cirka 1,0 

W/m2K (Elitfönster u.å.).  
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Figur 5. 3-glasfönster i genomskärning till vänster, 2+1-glasfönster i genomskärning till höger 

(SP-fönster)  

Ett lämpligt alternativ för denna typ av effektivisering är ett fönster med 2+1 glas med persienn, 

fönstret illustrerat till höger i Figur 5. Energiegenskaperna för detta fönster är snarlika som för 

ett 3-glasfönster trots att det är uppbyggt som ett klassiskt 2-glasfönster, tack vare ett extra 

isoleringsglas (SP-fönster 2020). Eftersom det är ett flerbostadshus med boende är det viktigt 

att persienner kan användas i fönstret vilket ges utrymme till i denna typ av fönster. Det större 

avståndet mellan två av rutorna innebär en större luftspalt vilket i sin tur innebär en 

ljudreducering i fönstret. Det kan vara fördelaktigt i byggnader med många boende och 

omkringliggande buller (Elitfönster u.å). 

 

Valet av ett 2+1-glasfönster i trä med en aluminiumbeläggning motiveras även av att det är 

lämpligt i ett flerbostadshus med multipla våningar. Det finns en ökad risk för olyckor vid 

underhåll av fönster på höghus och genom att välja ett relativt underhållsfritt fönster (som 

öppnas inåt) undviker man fallolyckor. Dessutom minskar man kostnaderna för 

underhållningsarbete under fönstrens livstid (Elitfönster u.å.). I Tabell 10 nedan sammanfattas 

fönsteregenskaperna för den befintliga respektive den modellerade, mer energieffektiva 

fönstertypen.  

 

 
Tabell 10. Fönsteregenskaper för befintligt och energieffektivt fönster 

Fönstertyp G-värde U-värde [W/𝐦𝟐𝐊] 

Befintliga 0,8 2,9 

2+1 glas med persienn 0,7 1,1 
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Tabell 10 visar att 2+1 glasfönsterna har ett lägre U-värde än de befintliga fönstren.  

 

3.3 Ekonomiska beräkningar 

För att utvärdera om de föreslagna åtgärderna är genomförbara och hur lönsamma de är har två 

ekonomiska analyser genomförts med hjälp av nuvärdesmetoden samt återbetalningsmetoden. 

I detta avsnitt beskrivs metoderna för dessa analyser.  

 

3.3.1 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden jämför de totala besparingarna under kalkyltiden med investeringen. 

Nuvärdesmetoden tar hänsyn till faktumet att pengars värde minskar över tid genom att räkna 

om alla betalningar över tid till en specifik tidpunkt, densamma som investeringstidpunkten. 

Detta görs genom att först beräkna nusummefaktorn (𝐼) som beskrivs enligt 

 

𝐼(𝑟𝑘, 𝑛) =
1−(1+𝑟𝑘/100)−𝑛

𝑟𝑘/100
,   (1) 

där 𝑟𝑘 är kalkylräntan, vilket är ett uttryck för företagets ekonomiska krav på långsiktiga 

investeringar och 𝑛 är investeringens förväntade livslängd (Abel & Elmroth 2016:249). 

Kalkylräntan är det mest grundläggande styrmedlet för att säkerställa att en investering följer 

företagets lönsamhetsprincip och är därför oftast en fråga för företagets ledning. Kalkylränta 

baseras vanligtvis på den ränta som gäller för det aktuella investeringsmedlet, till exempel 

banklån, samt företagets nuvarande ekonomi och deras långsiktiga investeringsplaner (Abel & 

Elmroth 2016:250). 

 

Ibland kan det finnas behov av att korrigera kalkylräntan. Om någon del av det utfall som 

investeringen ger inte följer den allmänna inflationen bör hänsyn till detta tas. Ett rimligt 

antagande är att energipriserna kommer att stiga mer än den genomsnittliga inflationen på lång 

sikt vilket bör beaktas då lönsamheten av energirelaterade åtgärder undersöks. Det görs genom 

att anta att den årliga relativa energiprisökningen blir 𝑞 % utöver den genomsnittliga 

prisändringen. Detta görs genom att korrigera kalkylräntan med 𝑞 enligt 

 

𝑟𝑘,𝑘𝑜𝑟𝑟 = 𝑟𝑘 − 𝑞.    (2) 

 



23 

 

Utfallet av lönsamhetsberäkningen blir direkt påverkad av att korrigera kalkylräntan och det är 

därför av stor vikt att ledningen bakom investeringen tar ett beslut om huruvida hänsyn till 

framtida relativa ändringar av energipriser ska tas (Abel & Elmroth, 2016:250). Med den 

korrigerade kalkylräntan kan därefter nuvärdessumman beräknas enligt 

 

𝐴0 = 𝐴𝑛 ∗ 𝐼(𝑟𝑘,𝑘𝑜𝑟𝑟) > 𝐵0,   (3) 

 

där 𝐴0 är nuvärdessumman, 𝐴𝑛 de årliga intäkterna från investeringen och 𝐵0 är beloppet för 

investeringskostnaden. Av Ekvation (3) inses att en investering anses vara lönsam om 

nuvärdessumman av nettobesparingarna är större än investeringen. Ett positivt nettonuvärde 

kommer att generera en viss vinst varje år, och ett negativt genererar en viss förlust varje år 

(Nilsson 2018). Nuvärdesmetoden tar hänsyn till investeringens ekonomiska livslängd och kan 

därför anses vara mer rättvisande än återbetalningsmetoden (Abel & Elmroth 2016:255). 

 

3.3.2 Återbetalningsmetoden 

Återbetalningsmetoden är en av de enklare lönsamhetsbedömningarna och går ut på att 

undersöka tiden det tar för att få tillbaka det belopp (i kronor) som har investerats. Om 

investeringen ger en årlig inkomst eller besparing som betalar tillbaka investeringen inom en 

viss återbetalningstid 𝑇å kan den anses som lönsam (Abel & Elmroth 2016:254). Detta beskrivs 

med ett lönsamhetskrav enligt 

 

𝐵0

𝐴𝑛
< 𝑇å år,       (4) 

där 𝐵0 och 𝐴𝑛 är samma som beskrivs i avsnitt 3.3.1. 

 

3.3.3 Genomförande av lönsamhetsbedömning 

Beräkningarna gjordes i en Excel-modell för att undersöka lönsamheten. Till modellen angavs 

kalkylränta, den korrigerade kalkylräntan och inflation, vilka redovisas i Tabell 11. Även 

säsongsbaserade priser för fjärrvärme samt vilken besparing i kronor som varje åtgärd innebar, 

utgjorde parametrar till beräkningen. I Tabell 12 anges Göteborg Energis aktuella 

fjärrvärmepriser för år 2022 som användes i kalkylen (Göteborg Energi 2022d).  
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Därefter angavs de olika åtgärdernas investeringskostnader och ekonomiska livslängd till 

modellen i Excel, vilka togs fram genom offertförfrågningar samt prisuppgifter listade på olika 

leverantörers hemsidor. Dessa är redovisade i Bilaga III. Slutligen beräknades varje åtgärds 

återbetalningstid enligt Ekvation (4), respektive nusummefaktor och nettonuvärde enligt 

Ekvation (1), (2) och (3). Nusummefaktorn togs även fram med en tabell i Abel & Elmroth 

(2016:346) som bekräftade att beräkningen var korrekt.  

  

Tabell 11. Ekonomiska basuppgifter som indata till den ekonomiska modellen. 

Ekonomiska basuppgifter [%] 

Kalkylränta 6 

Korrigerad kalkylränta 4 

Inflation 2 

 

 

Tabell 12. Göteborg Energis energipriser för fjärrvärme år 2022. 

Fjärrvärmepriser år 2022 Pris [kr/MWh] 

Vinter 521 

Höst/vår 359 

Sommar 100 

 

 

3.3.4 Ekonomisk känslighetsanalys 

En känslighetsanalys för de ekonomiska beräkningarna genomfördes även i arbetet. För att ta 

hänsyn till ett ökat fjärrvärmepris beräknades lönsamheten på investeringen om, med ett 

prispåslag om 3 % respektive 10 %. Höjningen med 3 % motiverades av att Göteborg Energi 

redan har beslutat att justera priset med 3 % till 1 januari 2023 (Göteborg Energi 2022e). Att 

höja priset till 10 % motiverades av att undersöka hur den (relativt höga) prisökningen skulle 

påverka lönsamheten för investeringen.  

 

Fjärrvärmepriserna för år 2022 som är angivna i Tabell 12, multiplicerades därför med 1,03 

respektive 1,10 i beräkningen för känslighetsanalysen.  
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4 Resultat 

I detta avsnitt redovisas resultatet för den valda energieffektiviseringen av den studerade 

byggnaden genom dess energiprestanda primärenergital, specifik energianvändning. Även 

effektsignaturerna samt den maximala effektanvändningen för byggnaden innan och efter de 

modellerade energibesparingsåtgärderna presenteras. Slutligen redovisas resultatet av de två 

ekonomiska analyserna för åtgärdernas lönsamhet.  

 

4.1 Energieffektivisering av studerat byggnadsobjekt  

Energieffektiviseringen bestod av tre olika åtgärder och här presenteras resultaten från 

åtgärderna tillsammans och enskilt för respektive åtgärd. Först presenteras resultatet för 

åtgärderna tillsammans följt av resultat av de enskilda.   

 

Tabell 13. Resultat efter energieffektivisering av byggnaden för modellerat år 2021. 

 Innan åtgärder Efter åtgärder Total besparing [%] 

Energiprestanda primärenergital 

[𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐, å𝐫] 
136,5 73,2 46,4 

Specifik energianvändning  

[𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐, å𝐫] 
125,1 65,2 47,9 

 

Tabell 13 anger resultaten för energiprestanda primärenergital och specifik energianvändning 

för alla energieffektiviseringsåtgärder tillsammans. Energiprestanda primärenergitalet minskar 

från 136,5 till 73,2 kWh/m2, år vilket utgör till en reducering av nära 47 %. För uppförande av 

nya byggnader har BBR29 75 kWh/m2, år som krav för energiprestanda primärenergital, vilket 

byggnaden nu har effektiviserats till. Även byggnadens specifika energianvändning sänktes 

likvärdigt, med cirka 48 %. Därmed kan energieffektiviseringen anses vara god.  
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Energisignaturen för den befintliga respektive den åtgärdade byggnaden presenteras i Figur 6.  

 

 

Figur 6. Energisignatur för energieffektivisering med alla åtgärder. Streckade linjer anger en 

linjär regression av signaturvärdena, de heldragna linjerna anger sedan motsvarande 

förskjutna regressioner som sedan resulterar ett värde för den maximala effektanvändningen 

vid DVUT.  

 

De två signaturerna illustrerar minskningen av värmebehov (alla timmar på ett år redovisat) 

med avseende på utomhustemperatur. Störst skillnad mellan befintligt (svart) och åtgärdat (blå) 

är vid den lägsta temperaturen. De linjära regressionerna för de både signaturerna (blå och 

orange streckad linje) visar vilken den maximala värmeeffekt som byggnaden skulle ha om 

temperaturen var -16 ℃, baserat på medelvärdet av alla värden. Men som nämnt tidigare, 

behöver den linjära regressionen anpassas till att klara av användarnas maximala 

effektanvändning, och inte endast medelvärdet. Därför förskjuts regressionerna uppåt i Figur 6 

(orange linje för befintligt och blå linje för alla åtgärder) för att täcka toppvärdena, men med 

samma lutning som den linjära regressionen. Orange och blå prick visar därefter vilken maximal 

värmeeffekt som byggnaden har för de både signaturerna. Det är efter denna signatur som 

fjärrvärme dimensioneras efter. Resultatet visar att den maximala värmeeffekten vid DVUT 

minskar med cirka 49 % av att genomföra alla energiåtgärder. Dessutom inses av den linjära 
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regressionsanpassningen att kurvan för signaturen är minde brant för den åtgärdade byggnaden. 

Det innebär att energibehovet inte fluktuerar lika mycket som i referensfallet. 

 

Nedan presenteras motsvarande resultat som för Tabell 13, men med åtgärderna separerade. 

Tre olika modelleringars resultat redovisas, endast fönster, fönster och fasad och endast 

vindsisolering. 

 

Tabell 14. Resultat för olika åtgärder av energieffektivisering av byggnaden år 2021. 

 Innan 

åtgärder 

Åtgärder Efter åtgärder Total 

besparing [%] 

Energiprestanda 

primärenergital 

[𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐, å𝐫] 

136,5 

Fönster 107,9 23,8 

Fönster och 

fasad 
79,6 41,7 

Vindsisolering 130,0 4,8 

Specifik 

energianvändning 

[𝐤𝐖𝐡/𝐦𝟐, å𝐫] 

125,1 

Fönster 94,4 24,5 

Fönster och 

fasad 
71,3 43,0 

Vindsisolering 119,0 4,9 

 

Av Tabell 14 framgår att den största minskningen av energiprestanda primärenergital likaså 

specifik energianvändning, hade kombinationen fönster och fasad. Den kombinationen hade en 

procentuell minskning på cirka 42 respektive 43 %. Detta resultat innebär att med dessa åtgärder 

nås nästan det gällande BBR-kravet för nybyggnation på 75 kWh/m2, år. Minst 

energibesparing uppnås genom att endast genomföra vindsisolering (jämför 4,9 %).    
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Figur 7. Energisignatur över olika energieffektiviseringsåtgärder år 2021 där de olika 

linjerna beskriver den förskjutna regressionen som sedan visar den maximala 

effektanvändningen vid DVUT (markerat med respektive prick). 

Endast den förskjutna linjära regressionen visas i Figur 7 som på samma sätt som Figur 6 också 

visar att värmeförsörjningen under alla timmar på året 2021 reduceras mest med kombinationen 

fönster och fasad där den maximala värmeeffekten vid DVUT är 45 % lägre efter dessa åtgärder 

än den befintliga byggnaden. Kombinationen fönster och fasad ger också en planare linje för 

värmeförsörjningen, om än lite brantare än den för alla åtgärder i Figur 6.  

 

 

Tabell 15.  Resultat över effekttoppminsking efter energieffektivisering 

 Toppvärde vid DVUT [kWh/h] Procentuell minskning 

[%] 

Befintlig byggnad 120,0 -  

Samtliga åtgärder 61,0 49,1 

Endast fönster 64,7 46,1 

Fönster och fasad 65,0 45,0 

Endast vindsisolering 112 6,7 

 

Tabell 15 beskriver vidare resultatet av modelleringarna av de skilda åtgärderna, jämfört med 

den befintliga maximala effektanvändningen vid DVUT. Av resultatet framgår att den största 
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procentuella minskningen av den maximala toppeffekten gav ”alla åtgärder” med ”fönster och 

fasad” tätt följt därefter. Minst reducering gav ”endast vindsisolering”.  

 

4.2 Ekonomisk fördelaktighet 

I detta avsnitt presenteras de ekonomiska resultaten för de lönsamhetsberäkningar som har 

genomförts i projektet.  

 

Tabell 16. Ekonomiska resultat av de undersökta energieffektiviseringsåtgärderna. 

 Fönsterbyte Fasadisolering Vindsisolering 

Investeringskostnad [kr] 768 000 1 283 160 121 420 

Nuvärdessumma [kr] 704 163 718 320 131 590 

Nettonuvärde [kr] -63 830 -564 839 10 170 

Återbetalningstid [år] 23,4 42,0 20 

Livslängd [år] 50 80 50 

 
Åtgärdernas lönsamhet redovisas i Tabell 16 genom nettonuvärde, återbetalningstid och 

livslängd. Investeringskostnaderna för respektive åtgärd anges i Bilaga III. För fönsterbyte 

anses investeringen inte vara lönsam då den resulterar i ett negativt nettonuvärde. Trots detta 

betalas åtgärden tillbaka innan dess livslängd är slut. Detta är även fallet för fasadisoleringen, 

ett negativt nettonuvärde ger en icke-lönsam investering, trots att återbetalningstiden är mindre 

än livslängden. För vindsisoleringen är nettonuvärdet positivt vilket indikerar att investeringen 

är lönsam. Även här är återbetalningstiden mindre än livslängden.  

 

Även om återbetalningstiden är mindre än livslängden för alla åtgärder, anses den fortfarande 

lång. Resultatet visar att det inte är lönsamt för enskild fastighetsägare att genomföra dessa 

åtgärder. En anledning till detta kan vara att besparingen av värme inte är tillräckligt stor. 

Energibesparingen i kWh är god enligt Tabell 13, men besparingen i kronor är inte tillräcklig 

vilket kan förklaras av att fjärrvärmepriserna är låga.  
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4.3 Känslighetsanalys  

Tabell 17 nedan beskriver resultaten av den känslighetsanalys som utförts. Känslighetsanalysen 

gjordes med anledning av den reella chansen att fjärrvärmepriserna kan höjas till följd av den 

energikris som Europa befinner sig i just nu. 

 
Tabell 17. Känslighetsanalys: ekonomiska beräkningar. 

 Fönsterbyte Fasadisolering Vindsisolering 

Prisökning [%] 3 10 3 10 3 10 

Investeringskost. 

[kr] 
768 000 1 283 160 121 420 

Nuvärdessumma 

[kr] 
725 294 774 586 739 871 790 152 135 537 144 749 

Nettonuvärde [kr] -42 707 6 586 -543 289 -493 008 14 117 23 329 

Återbetalningstid 

[år] 
22,8 21,3 41,5 38,8 19,2 18,0 

Livslängd [år] 50 80 50 

 

Känslighetsanalysen med 3 respektive 10 % höjning av fjärrvärmepriset innebar en viss 

förändring av lönsamheten av investeringarna. För fönsterbyte innebar en höjning av 10 % att 

nettonuvärdet blir positivt vilket innebär att investeringen anses vara lönsam. Enbart 3 % 

höjning gav fortfarande ett negativt nettonuvärde, om en ett litet mindre.  

 

För fasadisoleringen gav ingen av prishöjningen ett positivt nettonuvärde, vilket innebär att 

prishöjningarna 3 och 10 % inte var tillräckliga för att investeringen ska generera en vinst varje 

år. En ännu högre prisökning krävs för att erhålla ett positivt nettonuvärde.  

 

Åtgärden vindsisolering hade initialt ett positivt nettonuvärde, men prisjusteringen visar att 

investeringen blir mer ännu mer lönsam om fjärrvärmepriset höjs.  
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5 Tillämpning av resultat 

I detta avsnitt beskrivs hur resultaten av energieffektivisering av byggnaden kan användas som 

ett verktyg för Göteborg Energi i deras stadsutvecklingsprognoser och produktionsplaner. Detta 

görs genom att tillämpa resultaten på området Heden i Göteborg som ett exempel.  

5.1 Heden i Göteborg  

Heden är ett centralt område mitt i Göteborg där bostadshus beblandas med stora ytor för 

aktiviteter, hotell och andra verksamheter. Heden är ett så kallat primärområde, som i Göteborgs 

kommun är en beteckning på en gruppering av ett antal basområden i staden. Hedens område 

är geografiskt avgränsat enligt Figur 8. 

 

 

Figur 8. Översiktsbild område Heden (Google Maps 2022). 

 

Primärområdet Heden hade under år 2021 en folkmängd på 5 801 personer. Det är 0,9 % av 

hela Göteborgs folkmängd (587 549 personer) (SCB 2022). Det finns ingen möjlighet att i detta 

arbete samla exakt information om alla bostäder som finns i området, men det går med hjälp av 

nyckeltal och schablonvärden göra antaganden om hur många fastigheter det finns och vilken 
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energi- och effektförbrukning dessa har. Det är med dessa energi- och effektnycktal som 

Göteborg Energi kan planera fjärrvärme för den tillkommande energi och effekten i staden.  

 

I Göteborg år 2020 fanns det 276 258 antal hushåll. Vidare är antal personer per hushåll i snitt 

2,1 (Göteborg Stad u.å.). Tillsammans med befolkningsmängden fås därför ett schablonvärde 

för antal lägenheter på Heden enligt 

 

befolkningsmängd 

antal personer per hushåll i snitt 
=  

5801

2,1
= 2 762  lägenheter.  (5) 

 

Om det kan antas att flerbostadshusen i Heden kan representeras av den modellerade byggnaden 

i detta projekt består beståndet av 42 byggnader med 66 lägenheter i varje. Den totala arean för 

beståndet beskrivs av 

 

antal byggnader ∗ projektets byggnadsarea = total area för beståndet,  (6) 

 

där referensfallets byggnadsarea är 2952 m2. Det ger en total 𝐴𝑡𝑒𝑚𝑝 för beståndet av 123 984 

m2. 

 

Förutsatt att det befintliga beståndet på Heden har likadan primärenergiförbrukning som 

modellen, 136 kWh/ (m2, år). För hela beståndet fås därför en årlig effektanvändning enligt 

primärenergiförbrukning [
kWh

m2år
] ∗ total area [m2] = energiförbrukning [

kWh

år
] och        (7) 

 

energiförbrukning [kWh/år]

8760 [h]
= årlig effektanvändning .  (8) 

Vilket för primärenergitalet och den totala arean för beståndet ger 1,9 MW i årlig 

effektanvändning.  

  

5.2 Framtida stadsutveckling i Heden  
Även i Heden är stadsutvecklingen stor och det planeras att byggas bostäder, kontor, 

aktivitetslokaler och förskolor fram till år 2031. Denna utveckling innebär en tillkommande 

effekt av totalt 3,1 MW (till år 2031). Genom att använda nyckeltal för effekt kan Göteborg 

Energi göra denna uppskattning. Nyckeltalet som används till denna prognos är 30 W m2⁄  vilket 

är GE:s schablonvärden.  
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Genom att undersöka hur det befintliga beståndet kan energieffektiviseras för att minska 

effektleveransen till området kan ett resonemang föras om behovet av att bygga ny effekt för 

fjärrvärmeleveransen eller effektivisera den som redan finns.  

Om en viss procent av de befintliga bostäderna (123 984 m2) effektiviseras med de 

energieffektiviseringsåtgärder som genomfördes för byggnaden i detta projekt (fönsterbyte och 

tilläggsisolering för fasad och vindsbjälkslag) fås den nya årliga effektanvändningen enligt 

ekvation (7) och (8). Resultaten för andel 20, 40, 50 respektive 80 % redovisas i Tabell 13: 

  

Tabell 18. Nettoeffekt efter energieffektivisering av olika andelar av beståndet på Heden. 

Andel av beståndet som 

effektiviseras [%] 

Årlig effektanvändning 

[MW] 

Tillkommande 

nettoeffekt [MW] 

20  0,21 2,89 

40 0,42 2,68 

50 0,52 2,58 

80 0,83 2,27 

Tabell 18 visar att den tillkommande effekten för stadsutvecklingen i Heden kan minskas 

genom att energieffektivisera viss andel av det befintliga beståndet. Till exempel minskar den 

tillkommande effekten fram till år 2031 med nästan 1 MW om 80 % av beståndet 

energieffektiviseras med de diskuterade åtgärderna.  

  

Göteborg Energi kan därför ha stor nytta av att befintliga bostäder energieffektiviseras för att 

sänka den tillkommande nettoeffekten som stadsutvecklingen innebär. Det är även visat att 

lönsamheten för fastighetsägarna inte är tillräckligt bra för att genomföra dessa åtgärder. Dessa 

två slutsatser innebär att Göteborg Energi behöver fortsätta arbeta med sina åtaganden i 

Göteborgs Stads energiplan som bland annat mål 2.1 som innebär att GE ska verka för en 

besparing om 500 GWh/år inom fjärrvärme för befintlig bebyggelse uppnås till år 2030. 

Resultatet i detta arbete visar ett möjligt tillvägagångssätt för detta, men att lönsamheten för 

fastighetsägarna måste öka. En möjlig lösning på detta kan vara att höja fjärrvärmepriserna för 

att initiera energieffektivisering. En annan lösning är att prioritera mål 3.1 i energiplanen som 

säger att GE ska aktivt samverka med aktörer inom näringslivet för att öka kunskaps- och 

kompetensspridning inom energieffektivisering. Genom att använda resultatet i detta arbete för 
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att visa potentialen av nettobesparingen i den tillkommande effekten för stadens utveckling kan 

Göteborg Energi initiera energieffektivisering genom sitt arbete med kunskap- och 

kompetensspridning.  

 

5.3 Envista- en digital tvilling över bostadsbeståndet 

En stor fel felkälla till denna tillämpning av resultat är generaliseringen av bostadsbeståndet. 

Antagandet om att det aktuella flerbostadshuset kan representera alla bostäder i ett område är 

osäkert då olika byggnader i samma område kan skilja sig åt. Ett bättre tillvägagångsätt hade 

varit att ta reda på hur många av bostäderna i området (t.ex. Heden i ovan tillämpning) som 

hade kunnat representeras av just denna byggnad. Tyvärr fanns det inte möjlighet att göra denna 

urskiljning i detta arbete, men om möjlighet finns i framtiden vore det fördelaktigt att 

genomföra den.  

Det finns ett företag som heter Envista AB som arbetar med att visualisera fastighetsbestånd 

för fastighetägare och energibolag. De har utvecklat en produkt som heter VIEW- en 3D-karta 

som visualiserar ett helt fastighetsbestånd. All data är hämtad från allmänna handlingar, 

exempelvis bygglov, ritningar och energideklarationen. Programmet sammanställer dessa och 

skapar sedan en digital tvilling där fastighetsbeståndet sedan kan filtreras på olika aspekter så 

som, byggnadsår, energiförbrukning, energiklass och radonhalt etcetera. (Envista 2022). Figur 

9 visar ett exempel där en digital tvilling av Norrköpings fastighetsbestånd har skapats.  

 

 

Figur 9. Bild över Envista- användningsexempel i Norrköping (Envista 2022). 
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För Göteborg Energi vore det fördelaktigt om denna programvara användes i deras verksamhet 

då den möjliggör analys av det befintliga fastighetsbeståndet. Resultatet i detta arbete hade 

blivit mer sanningsenligt om denna filtrering var möjlig eftersom antagandet om att 

referensbyggnaden kunde representera alla byggnader i beståndet då kunde undvikas.  
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6 Diskussion  

Det är visat att genom att energieffektivisera en befintlig byggnad förändras 

effektanvändningen, och därmed fjärrvärmebehovet. Resultaten i detta projekt visar att de valda 

åtgärderna alla innebär en reducering av den maximala värmeeffekten vid DVUT, vilken är ett 

av värdena som systemet dimensioneras efter. Även energisignaturen förändras, men det bör 

påpekas att det endast är en enstaka byggnad som har modellerats. Skulle alla byggnader i 

stadens bestånd undersökts och tagits med i en större modellering hade slutsatserna för hur 

fjärrvärmeleveransen påverkas varit mer tillförlitliga. I tillämpning av resultat (Avsnitt 5) har 

det antagits att alla bostäder på Heden kan representeras av referensbyggnaden, men detta är 

inte helt troligt då området består av byggnader med olika byggår och storlek. Resultatet av 

detta kan därför ses som osäkert, men syftet att visa på en minskad nettoeffekt för 

stadsutvecklingen uppnås ändå. 

 

Detta arbete har baserats på endast en fastighet som sedan har antagits representera flera 

flerbostadshus i ett område. Så är inte fallet, utan beståndet består av olika stora fastigheter med 

olika användningsmönster. En stor faktor för hur fjärrvärmeleveransen ser ut är kundernas 

tappvarmvattenanvändning, vilken har visat sig vara svår att generalisera. I stället har ett 

driftfallsschema antagits utifrån den verkliga förbrukningen i byggnaden. Där är 

tappvarmvattenanvändningen störst i driftfallet DAG vilket skiljer sig åt för hur användningen 

brukligen ser ut. Det kan förklaras med att det antagna driftfallet består av timmarna 11.00-

17.00 vilket är ett stort spann, som innehåller timmar på dygnet med frånvaro, men också 

timmar där boende ökar sin användning igen. En annan aspekt som bör diskuteras är att de fyra 

olika driftfallen som har antagits är konstanta över året. Detta är inte helt korrekt eftersom 

tappvarmvattenanvändningen varierar över året likväl som över dygnet. Under 

sommarmånaderna kan den minska till 30 % av årsmedelvärdet, och energianvändning för 

varmvattenberedning sjunker ytterligare under samma period (Ek & Nilsson 2011). 

Anledningen till att driftfallen bestämdes utifrån en augusti-dag var för att energianvändningen 

för uppvärmningen i byggnaden kunde antas vara nära noll, och resterande energi används till 

tappvarmvatten. Om mer tid hade funnits, hade det varit mer korrekt att, förutom dela upp 

driftfall på dygnsbasis, även dela upp på fyra olika driftfall för årstiderna. Detta innebär att 

resultaten för hur energieffektiviseringen av befintligt bestånd påverkar planeringen av den 

framtida fjärrvärmen inte kan antas vara exakta. De syftar i stället till att visa på ett verktyg och 

tillvägagångssätt för att använda fjärrvärme mer en effektivt. Med det konstaterat så visar 
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resultaten en möjlighet för Göteborg Energi att minska sina investeringskostnader för 

fjärrvärmenätet genom att de befintliga resurserna effektiviseras.  

 

Analyserna av lönsamheten för åtgärderna visar som tidigare nämnt att fönsterbyte och 

fasadbyte inte är lönsamma då det erhåller ett negativt nettonuvärde och en lång 

återbetalningstid. Något som skulle kunna förbättra lönsamheten för dessa åtgärder är om de 

kan genomföras i samband med byggnaders underhålls-renovering. Då allokeras en del av 

investeringen över till renoveringsbehovet i stället för energieffektiviseringen samtidigt som en 

renovering oftast innebär en automatisk förbättring av klimatskalet. Som en konsekvens av 

detta minskar investeringskostnaden för åtgärderna, men samma besparing (som räknats med) 

vilket ger ett större nettonuvärde, som i sin tur innebär en större lönsamhet för investeringen.  

 

Den ekonomiska situationen i världen har förändrats drastiskt under år 2022 till följd av 

Rysslands invasion av Ukraina i februari. Till följd av detta har energipriserna stigit eftersom 

exporten av naturgas och olja från Ryssland har minskat. Konjunkturinstitutet slår fast i sin 

prognos att bristen på gas i Europa kommer leda till rekordhöga energipriser under vintern 2023 

(KI 2022). Enligt prognosen kommer därför att inflationen stiga till 10 % under denna period. 

Redan i augusti år 2022 är inflationen 8,5 % vilket är väsentligt högre än vad 

lönsamhetskalkylerna brukar räkna med (KI 2022). Stigande inflation ger även stigande räntor 

då Riksbanken höjer reporäntan för att stävja inflationen. Höjd reporänta innebär att det blir 

dyrare att låna pengar.  

 

Förutom att energipriserna stiger och att det kan vara nödvändigt att korrigera kalkylräntan med 

mer än 2 %, är det inte dåligt att investera pengar i projekt som detta när världsekonomin ser ut 

som den gör. Det kan vara mer lönsamt att investera än att spara pengarna på börsen som just 

nu är väldigt oförutsägbar, så länge det finns likvida medel och man kan undvika att låna pengar 

till investeringen. Att låna pengar till en investering är just nu inte fördelaktigt då låneräntorna 

har stigit till följd av höjning av reporäntan som i sin tur är till följd av stigande inflation. Det 

skulle innebära att lönsamhetskravet behöver öka för att endast täcka räntekostnader.  

 

Olika investeringar har olika hög risk, och eftersom företaget (ägare och/eller finansiärer) vill 

ha kompensation för risktagandet kan kalkylräntan se olika ut för olika verksamheter. Ett 

mindre företag har ofta inte möjligheten att minska risken med flera projekt och behöver därför 
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kräva en relativt hög kalkylränta för ett projekt (Brännlund 2017). Efter vintern prognosticeras 

energipriserna och matpriserna att pressas ner igen och en lägre inflation är att vänta (KI 2022). 

 

En Profu-rapport från år 2020 har undersökt sambandet mellan energibolag och fastighetsbolag 

vad gäller effekt-och energieffektivisering. I den kommuniceras värdet för fastighetsbolagen att 

ha egenkontroll, en förståelse för systemet och möjligheten att kunna göra justeringar vid 

behov. Det innebär att samarbetet mellan Göteborg Energi och ett fastighetsbolag i staden 

handlar om informationsbyte. Till exempel är det viktigt att reda ut vilka incitament och vilken 

nytta fastighetsbolagen har för att förändra fastigheternas energi- och effektbehov (Profu 2020). 

Detta är precis vad Göteborg Energi har som uppdrag i stadens energiplan för 2022–2031. 

Åtgärderna som anges i Tabell 1 innebär att Göteborg Energi aktivt ska jobba med att sprida 

kunskap om energieffektivisering och dess påverkan. Resultatet i detta arbete kan därför 

användas som ett verktyg i det arbete som Göteborg Energi gör med energiplanen.  
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7 Slutsats 

De energieffektiviseringsåtgärderna som visade sig vara bäst lämpade för byggnader upprättade 

under miljonprogrammet var fönsterbyte och tilläggsisolering av fasad och vindsbjälklag. Av 

de åtgärder som undersöktes visade sig vara kombinationen fönster och fasad som var mest 

energieffektiv, borträknat alla åtgärder tillsammans. Att genomföra alla föreslagna åtgärder på 

referensbyggnaden skulle innebära att byggnadens energiprestanda primärenergital minskar 

med 47 %. För flerbostadshus byggda under miljonprogrammet är de modellerade åtgärderna 

2+1-glasfönster, fasadisolering och vindsisolering vanliga vid energirenoveringar av dessa hus.  

 

Energi- och effektsignaturerna påverkas av att energieffektivisera byggnaden då kurvan för 

värmeförsörjningen blir mindre. Även den maximala toppeffekten vid den dimensionerade 

utomhustemperaturen kan reduceras stort av dessa åtgärder. Den maximala toppeffekten vid 

DVUT minskar med 50 % om alla åtgärder genomförs. Det är fördelaktigt för dimensioneringen 

och produktplaneringen av fjärrvärmen.  

 

För fastighetsägare visade det sig att åtgärderna inte var ekonomiskt lönsamma, då 

kostnadsbesparingen av fjärrvärme inte var tillräckligt stor. Samtidigt är det visat genom 

exemplet med stadsutvecklingen i Heden att Göteborg Energi har nytta av att det befintliga 

bostadsbeståndet energieffektiviseras då den minskar den tillkommande nettoeffekten som 

stadsutvecklingen innebär. Göteborg Energi har genom sitt uppdrag i energiplanen en stor 

påverkan på energieffektivisering av det befintliga byggnadsbeståndet. Deras uppdrag baseras 

mest på att informera och sprida kunskap om användandet av fjärrvärme, för att andra aktörer 

sedan kan minska sin förbrukning genom att till exempel energieffektivisera sina byggnader. 

Resultatet av detta arbete kan därför användas som verktyg när det krävs ett verkligt exempel 

för att illustrera besparingspotentialen som energieffektivisering av byggnader har för 

fjärrvärmeleveransen.  
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Bilaga I:a Energisignaturer för befintlig byggnad 

Energiförbrukningssignaturer för hus 1 och 2.  
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Bilaga I:b Energisignaturer för befintligt byggnad  

Energiförbrukningssignaturer för hus 3 och 4.  
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Bilaga II Tappvarmvattenförbrukning  

Tabellerna innehåller den data som användes för att bestämma driftfall för 

tappvarmvattenanvändning.  

 

2021-08-15 [kl.] Värmeförsörjning [MWh] 

00.00 0,006 

01.00 0,004 

02.00 0,004 

03.00 0,004 

04.00 0,004 

05.00 0,004 

06.00 0,005 

07.00 0,005 

08.00 0,008 

09.00 0,007 

10.00 0,005 

11.00 0,013 

12.00 0,013 

13.00 0,015 

14.00 0,009 

15.00 0,023 

16.00 0,017 

17.00 0,012 

18.00 0,015 

19.00 0,019 

20.00 0,017 

21.00 0,011 

22.00 0,006 

23.00 0,005 

 

 Medelvärde [MWh] Medelvärde [W] Driftfall tappvarmvatten [W/m2] 

Natt 0,004 632,65 0,21 

Morgon 0,006 1200,00 0,41 

Dag 0,015 2500,00 0,85 

Kväll 0,013 2222,22 0,75 
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Bilaga III Investeringskostnader  

Investeringskostnader för de olika modellerade åtgärderna redovisat med materialkostnad och 

installationskostnad separat.  

 

Åtgärd Materialkostnad [kr]   Installationskostnad [kr] Totalt [kr] 

Fönsterbyte  384 000 384 000 768 000 

Tilläggsisolering av 

fasad 
589 560 693 600 1 283 160 

Tilläggsisolering av 

vindsbjälklag 
66 420 55 00 121 420 

 
 
 
 
 
 
 
 


