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Abstract

Energy Efficiency and Solar Energy in Student Housing

Johan Odhagen

Uppsalahem AB is a municipally owned real estate concern that owns and
administrates housing for nearly 30 000 people. The company puts a lot of effort into
reducing the energy use of their housing stock. This project is a master’s thesis in the
energy systems programme at Uppsala University, carried out in collaboration with
Uppsalahem. The aim of this thesis is to provide energy saving measures for fourteen
student housing buildings in Uppsala, Sweden. The buildings contain 467 flats with an
area of 10499 m2.

The buildings have been modelled using the computer software VIP-Energy and the
results have been validated by comparison with the actual energy use. Different
measures on the building envelope and ventilation system have been evaluated.
Measures include refurbishment and/or exchange of the current windows, insulation
of the buildings facades and cellar walls and upgrading the ventilation systems to
recover heat. Alternatives for solar electricity and heat generation have also been
presented.

Results show that both solar heat and electricity can be economically viable. The
viability of the solar electricity alternatives are dependent on governmental subsidies,
the system being grid connected and the possibility to sell surplus energy.
Furthermore the simulations of building envelope and ventilation measures show a
technical possibility to reduce the total amount of purchased energy for the 14
buildings by 50 %. Window refurbishment also shows potential for economic viability,
however; further studies will need to be carried out on maintenance costs and
current window status. 
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Sammanfattning 

 

Uppsalahem tog i maj 2013 över området Gamla studentstaden som består av 14 

flerbostadshus med lägenheter av olika storlek och studentrum i korridor. Totalt finns 

10499 m2 bostadsarea i 467 bostäder, samt 1764 m2 area i 76 lokaler. Husen är byggda 

i början av 1950-talet och renoverades varsamt under åren 1999 – 2002 utan att några 

större energibesparande åtgärder vidtogs. Området har enligt de senast genomförda 

energideklarationerna en genomsnittlig energiprestanda på omkring 160 kWh/m2år, 

och hamnar i den övre delen av det statistiska intervallet för liknande byggnader, 132 

– 165 kWh/m2år.  

En stor del av Uppsalahems miljömål och -arbete handlar om att hushålla med 

energiresurser, både genom att minska användningen av energi och att öka andelen 

förnybar energi. Detta görs med hjälp av miljönyckeltal och tillhörande mål som 

företaget kontinuerligt arbetar för att nå. Ett av målen är att nå en specifik 

värmeanvändning på 138 kWh/m2 till år 2016, jämfört 2013 års utfall på 154 kWh/m2. 

I detta projekt har byggnaderna i Gamla studentstaden modellerats i 

energiberäkningsprogrammet VIP-Energy, varpå förslag på åtgärder för klimatskärm 

och ventilation samt alternativ för solenergi tagits fram. Åtgärderna har utvärderats 

genom att energibesparingar har simulerats och klimatpåverkan beräknats. 

Prisuppgifter från olika aktörer inom respektive område har samlats in och 

lönsamhetskalkyler har genomförts. 

Två olika alternativ för solvärme till tappvarmvatten har tagits fram och utvärderats 

varav det ena är lönsamt med ett nettonuvärde på knappt 40 000 kr och beräknas 

producera 136 MWh/år (täckningsgrad 14,2 %).  

Tre olika scenarier har jämförts för att bedöma möjligheten att installera 

solcellsanläggningar i området. Om de olika scenarierna blir lönsamma eller inte beror 

till stor del på om solcellsbidrag kan erhållas och Uppsalahems möjlighet att sälja 

överskottsel. Det som visar sig mest lönsamt givet förutsättningarna är att utnyttja de 

takytor som finns för att producera så mycket solel som möjligt, vilket ger 

investeringen ett positivt nettonuvärde på omkring 120 000 kr. 

Resultatet visar också att det finns tekniska möjligheter att halvera områdets 

nuvarande årliga värmeanvändning på omkring 3750 MWh genom att t.ex. renovera 

eller byta de befintliga fönster och glasdörrar med U-värde omkring 2,8 W/m2K till 

nya med U-värde 1,2 W/m2K, tilläggsisolera fasad och grundmurar med 100 mm 

mineralull respektive isodrän/pordrän samt installera ett FTX-system. Ingen av dessa 

åtgärder bedöms dock vara lönsamma. De åtgärder som kan betraktas lönsamma med 

något sänkt kalkylränta är de olika alternativ för att renovera byggnadernas 2-glas 

fönster och glasdörrar, vilka innefattar att byta ut det inre glaset mot ett energiglas 

respektive en isolerruta med argon, vilket leder till en sänkt värmeanvändning på 9 %. 

De höga kostnader som är förknippade med tilläggsisolering och byte till nya fönster 

kan dock i framtiden komma att behöva läggas ändå på grund av slitage eller behov av 

omdränering. 



 

 

  



 

 

Ordlista 

 

 U-värde [W/m2K ] – Även kallat värmegenomgångstal, beskriver 

energiflödet genom en given ytenhet av ett objekt vid en viss 

temperaturskillnad (Nationalencyklopedin 2014). 
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α1 och α2 - Värmeövergångskoefficienterna på ytans båda sidor [W/m2·K] 

δ - Tjockleken hos de olika skikt ytan är sammansatt av [m] 

λ - Värmeledningskoefficienten hos materialet i respektive skikt [W/m·K] 

 

 g-värde och ST [%] – Beskriver andel av den infallande solenergin som 

transmitteras genom ett fönster. I G-värdet räknas också in den andel som 

absorberas av fönstret och därefter transmitteras in. 

 Klimatskärm – De delar av en byggnad som isolerar insidan från omvärlden 

(Dvs. tak, väggar, fönster och golv) med avseende på bland annat temperatur, 

ljud och fuktighet (Sveby 2009, s.6).  

 Specifik energianvändning (energiprestanda) – Normalsårskorrigerad 

energianvändning till uppvärmning + fastighetsel + komfortkyla dividerat med 

Atemp (Boverket 2014). 

 Azimutvinkel – Definierar orienteringen i väderstreck. En 

solenergianläggning med Azimutvinkel 0 är södervänd. Positiva vinklar 

betecknar orientering mot väster och negativa mot öster. 

 Nettodebitering – En marknadsmodell där mikroproducenter av förnybar el 

får kvitta sin produktion mot sin konsumtion och enbart betala skatt för nettot.  

 Täckningsgrad – Avser i denna rapport utbytet från en solenergianläggning 

och definieras som kvoten mellan tillskottet från solenergianläggningen och 

den totala energitillförseln (German Solar Energy Society, s.58). 
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auxs

s

QQ

Q
SF  

SF – Täckningsgrad [ % ] 

Qs – Energitillskott från solenergianläggning [J] 

Qaux – Energitillskott från övriga energikällor [J] 

 

 Kalkylränta – Ränta som används vid lönsamhetsberäkningar och är tänkt 

att spegla företagets avkastningskrav samt eventuella risker som är 

förknippade med investeringen. 



 

 

 Nettonuvärde – Alla intäkter minus alla kostnader under en tänkt 

ekonomisk livslängd för en investering, omräknade till samma tidpunkt med 

hjälp av kalkylränta. 

 Ekonomisk livslängd – Den tid som en investering är eller bedöms vara 

företagsekonomiskt lönsam. 
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1 INLEDNING 
 

1.1 BAKGRUND 
 

Den svenska sektorn för bostäder och service stod 2012 för 156 TWh, alltså för omkring 

40 % av landets slutliga energianvändning. Riksdagen har beslutat att 

energianvändningen i bostäder och lokaler bör minska med 20 procent till år 2020 och 

50 % till år 2050 med år 1995 som utgångspunkt (Energimyndigheten 2013).  

Bebostad, energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har 

genom kampanjen ”Halvera mera” förmedlat stöd och bidrag till 35 förstudier med 

målsättningen att halvera energianvändningen i Sveriges flerbostadshus. Resultatet 

pekar på att de åtgärder som ger störst energibesparingar är större åtgärder på värme- 

och ventilationssystem samt åtgärder i klimatskärmen (Bebo 2013, s.20).  

Enligt rådande byggregler får en byggnads specifika energianvändning också 

reduceras med energin från solfångare eller solceller som är placerade på 

huvudbyggnad, uthus eller byggnadens tomt i den omfattning byggnaden kan 

tillgodogöra sig energin (BBR 2012, s.267). 

Uppsalahem tog i maj 2013 över området Gamla studentstaden som består av 14 

flerbostadshus med lägenheter av olika storlek och studentrum i korridor. Totalt finns 

10499 m2 bostadsarea i 467 bostäder, samt 1764 m2 area i 76 lokaler. Husen är byggda 

i början av 1950-talet och renoverades varsamt under åren 1999 – 2002 utan att några 

större energibesparande åtgärder vidtogs. Området har enligt de senast genomförda 

energideklarationerna en genomsnittlig energiprestanda på omkring 160 kWh/m2år, 

och hamnar i den övre delen av det statistiska intervallet för liknande byggnader, 132 

– 165 kWh/m2år. 

 

1.2 SYFTE 
 

Projektet utförs på uppdrag av Uppsalahem och som examensarbete inom 

civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala Universitet. Projektet syftar till 

att ta fram lämpliga förslag på energieffektiviseringsåtgärder till byggnaderna i 

området Gamla Studentstaden i Uppsala, samt att utreda möjligheten att tillgodose 

delar av energibehovet med solenergi. Åtgärderna utvärderas genom att beräkna de 

potentiella energibesparingar som kan göras och hur dessa förändrar klimatpåverkan, 

samt att utföra lönsamhetskalkyler för de investeringar som krävs för att genomföra 

åtgärderna.  
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1.3 MÅL 
 

Målet med detta examensarbete är att besvara följande frågeställningar: 

 

 Hur mycket värme köps för att tillgodose behovet i Gamla studentstaden 

idag? 

 Vilka tänkbara åtgärder i byggnadernas klimatskärm kan minska 

värmebehovet? 

 Vilka tänkbara åtgärder i byggnadernas installationer kan minska 

värmebehovet? 

 Vilka tänkbara alternativ finns för solenergi?  

 Hur påverkar åtgärderna områdets energianvändning? 

 Vilka av åtgärderna är lönsamma och bör genomföras? 

 Vilken effekt får det förändrade energibehovet på verksamhetens 

klimatpåverkan? 

 

1.4 UPPSALAHEM 
 

Uppsalahem är Uppsalas ledande bostadsbolag och ägs av Uppsala kommuns bolag 

Uppsala Stadshus AB. Uppsalahem blev majoritetsägare i Studentstaden redan 2011, 

för att köpa upp bolaget helt i maj 2013. Efter köpet äger och förvaltar Uppsalahem 

bostäder åt nästan 30000 boende på en total uthyrningsbar area av 971380 m2. Samma 

år omsatte bolaget 1101 miljoner kr och hade 268 anställda.  

En stor del av Uppsalahems miljöarbete handlar om att hushålla med energiresurser, 

både genom att minska användningen av energi och att öka andelen förnybar energi. 

Miljönyckeltal har tagits fram med tillhörande mål som företaget kontinuerligt arbetar 

för att nå. Ett av målen är att nå en specifik värmeanvändning på 138 kWh/m2 till år 

2016, jämfört med 2013 års utfall på 154 kWh/m2 (Uppsalahem 2014). 
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2 METOD 
 

Modeller av byggnaderna i Gamla studentstaden har byggts upp i 

energisimuleringsprogrammet VIP-Energy. Som underlag har använts 

originalritningar samt ritningar och rambeskrivning från en renovering som 

genomfördes i slutet av 90-talet. Ett antal platsbesök har också genomförts för att 

komplettera underlaget och bekräfta dess riktighet. Vid dessa har bland annat 

termografering och mätningar av temperatur skett (Se kap 4 Mätningar). Områdets 

energianvändning har kartlagts utifrån förbrukningsrapporter för el och värme från 

Vattenfall, och informationen har använts för att kalibrera modellerna (Se kap 6 

Validering av modell).  

Tänkbara energibesparande åtgärder för byggnadernas klimatskärm och 

ventilationssystem samt möjligheter att installera solenergi har utretts genom 

litteraturstudier och kontakt med aktörer inom respektive område. Schablonpriser för 

de olika åtgärderna har i de flesta fall erhållits från de olika aktörerna, men också från 

Wikells Sektionsfakta ROT 13/14 (Wikells 2014). De åtgärder som har bedömts mest 

intressanta har därefter implementerats i energiberäkningsprogrammet VIP-Energy 

och simuleringsprogrammet Solelekonomi 1.0. Åtgärderna har simulerats och 

resultatet har jämförts med resultatet från de modeller som representerar 

byggnaderna i dagsläget för att ta reda på hur stora energibesparingar som kan göras. 

Beräknade energibesparingar har använts som indata i lönsamhetskalkyler som 

genomförts för att avgöra vilka av åtgärderna som ger ett positivt nettonuvärde och 

därmed anses lönsamma.   

En känslighetsanalys har genomförts för att bilda en uppfattning om hur stor inverkan 

de i modellen osäkra indata kan ha på slutresultatet. Lönsamhetskalkylens 

förutsättningar har också undersökts. 

 

2.1 AVGRÄNSNINGAR 
 

2.1.1 MODELLERING 
 

Vid modelleringen av områdets byggnader har en del förenklingar gjorts för att 

underlätta arbetsgången.  

De kåpväggar och –tak runt fönster som sitter i fönsterkåpor på vissa av byggnadernas 

tak har inte modellerats på grund av bristande underlag. Detta leder till något mindre 

förluster i modellen än i verkligheten.  

Implementeringen av köldbryggor har skett genom att dessa har modellerats i byggnad 

F, varpå en kvot har beräknats av resultaten med och utan köldbryggor. Denna faktor 

har sedan använts för att korrigera de övriga byggnadernas resultat. Detta har antagits 
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vara en rimlig uppskattning av förluster genom köldbryggor i samtliga byggnader då 

de har stora likheter i konstruktion.  

Zonuppdelningar inom byggnader har inte genomförts, trots att källare och 

trappuppgång har en något lägre temperatur än primära utrymmen. Detta kan leda till 

något större värmeförluster genom grundmurar och de delar av fasaden som täcker 

trappuppgångar i modellen än vad som förekommer i verkligheten.  

 

2.1.2 ÅTGÄRDER 
 

De kostnader som en åtgärd medför för produkter, material och det arbete som krävs 

för installation har erhållits från olika aktörer och flertalet av dessa har poängterat att 

priset är en uppskattning. Detta då en adekvat kostnadsbedömning kräver ett 

platsbesök där objektet och platsens förutsättningar utreds med större noggrannhet. 

Vid ekonomiska beräkningar har ingen hänsyn tagits till tidigare investeringar som 

gjorts.  

Vid beräkning av miljöpåverkan har inget livscykelperspektiv för tillkomna produkter 

tillämpats. Den miljöpåverkan som beräknats är de utsläppsförändringar som sker på 

grund av en förändrad värme- och elanvändning.   

I fallet med solvärme har inte ökad elanvändning från pumpar beaktats, då denna 

beskrivits som försumbar av flera aktörer. 

 

2.2 LÖNSAMHETSBERÄKNINGAR 
 

Uppsalahem har en mall för bedömning av lönsamhet för investeringar, där 

kalkylränta, avkastning, inflation och kostnadsändringstakt är inparametrar. 

Kalkylräntan varierar mellan olika investeringar och i detta projekt har som 

utgångsläge antagits en kalkylränta på 7 %. Kalkylräntan sänks sedan stegvis i en 

känslighetsanalys. Grundinvestering, ekonomisk livslängd och besparad energi fylls 

också i och mallen beräknar utifrån detta en återbetalningstid och ett 

nettonuvärde.  Besparad energi delas upp på sommar- och vinterhalvår, då olika 

energipriser råder. De priser som använts i beräkningarna presenteras i Tabell 1. 

Fjärrvärmepriset är vattenfalls delvis fasta pris som avser 2014. 

 

 

 

 

 



5 

 

TABELL 1. ENERGIPRISER INKL. MOMS. 

  [kr/MWh] 

Fjärrvärme vinter 850 

Fjärrvärme sommar 600 

El 1125 

 

En investering bedöms lönsam om den har ett positivt nettonuvärde. D.v.s. när 

differensen mellan intäkter och kostnader omräknade till samma tidpunkt är positiv. 

De värden som använts som utgångspunkt vid lönsamhetsberäkningarna presenteras 

i Tabell 2. Prisändring för kostnader avser priser för el och värme.  

 

TABELL 2. PARAMETRAR LÖNSAMHETSKALKYL. 

  [%] 

Avkastningskrav 6 

Kalkylränta 7 

Inflation 2 

Prisändring för kostnader 3 

 

Uppsalahem har en mall för livslängder vid lönsamhetsbedömning. För de aktuella 

åtgärderna antas de livslängder som presenteras i Tabell 3.  

 

TABELL 3. EKONOMISK LIVSLÄNGD FÖR ÅTGÄRDER. 

Komponent 
Ekonomisk livslängd 

[år] 

Putsfasad 40 

Fönsterbyte 40 

Isolerruta 15 

FTX-system (komplett) 30 

Solceller (nyckelfärdig anläggning) 25 

Solfångare (inkl. ackumulator) 25 
 

 

2.2.1 KOSTNADSFÖRSLAG 
 

Priser för de olika åtgärderna är uppskattningar som gjorts av olika aktörer inom 

respektive område, och i vissa fall har uppgifter från Wikells sektionsfakta ROT 13/14 

använts. I de fall priset angivits exkl. moms har en momssats på 25 % antagits.  
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Wikells sektionsfakta ROT 13/14 innehåller uppskattade kostnader för material och 

arbete för olika renoveringssåtgärder. Vid bestämning av materialkostnader har 

utgåtts från branschens prislistor (prisläge februari 2013) med standardrabatter för att 

komma fram till ett rimligt inköpspris. Till arbetstiden för varje sektion har räknats 

effektiv arbetstid till färdigt och godkänt arbete, grovstädning, mindre störningar och 

avbrott i upp till en timma. I rivningstider ingår uttransport till container uppställd på 

arbetsplatsen. Arbetslönens kostnad antas vara 650 kr/timme inkl. sociala kostnader 

och övriga tillägg (Wikells 2014).  

Samtliga investeringskostnader som använts vid lönsamhetskalkyler redovisas i bilaga 

B1: B1: Kostnader, åtgärder.   

 

2.3 MILJÖVÄRDERING 
 

Merparten av åtgärderna i detta projekt syftar till att minska värmeanvändningen i 

området Gamla studentstaden. När värmeanvändningen minskar kommer också de 

utsläpp som är härrör från värmeproduktionen att minska. Hur mycket dessa utsläpp 

minskar beror på vilken typ av bränslen som används i det kraftvärmeverk som förser 

området med fjärrvärme. För minskad fjärrvärmeanvändning har ett medelvärde på 

226 kg/MWh hämtats från Vattenfall Värme, som Uppsalahem köper sin värme av. 

Detta är ett totalvärde från den bränslemix vattenfall använder i sina kraftvärmeverk 

(Vattenfall 2013, s.6). 

Några av de åtgärder som undersökts under projektets gång leder också till en 

förändrad elanvändning. Bortsett från den värmeåtervinning som sker ökar ett FTX-

system också elanvändningen, då el krävs för att driva till- och frånluftsfläktar. När 

solcellsanläggningar installeras blir elbehovet från utomstående leverantörer mindre. 

Det finns olika metoder för att beskriva de utsläpp som följer av en förändrad 

elanvändning, och problemet är inte helt okomplicerat. Resultatet kan variera stort 

beroende på vilken typ av elproduktion som antas ändras.  

Skillnad bör göras på konsekvensanalys och bokföring. Konsekvensanalys beskriver 

vad som händer vid en ändrad elanvändning och bokföring utgår från att de utsläpp 

som redan sker ska fördelas proportionellt över användarna. Vid bokföring kan de 

utsläpp som orsakas av medelel för en specifik region vara en bra utgångspunkt, medan 

detta inte beskriver de utsläpp som sker vid en förändrad elanvändning speciellt bra. 

När en förändring i elanvändning sker är det marginalel som brukas. Kortsiktigt kan 

det vara lämpligt att anta att en förändrad elanvändning kommer att påverka 

elproduktionen från kolkondens, och långsiktigt den från naturgas (Gode 2009, s.9) 

Vid utsläppsberäkningarna har en utsläppsfaktor för ett kolkondenskraftverk med 

verkningsgrad 0,35 använts vid beräkning av utsläpp från förändrad elanvändning. 

Detta leder till utsläpp av 970 kg/MWh (Engström 2009, s.45). 
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3 OBJEKTSBESKRIVNING 
 

Området Gamla studentstaden är beläget i stadsdelen Kungsgärdet i Uppsala och 

består av 14 flerbostadshus för studentboende. Husen uppfördes mellan åren 1951 – 

1953 och är av typen lamellhus med ett källarplan och 2-3 våningsplan. Figur 1 visar 

en överblick över området med gatunummer och interna byggnadsbeteckningar. 

   

FIGUR 1. ÖVERBLICK ÖVER GAMLA STUDENTSTADEN MED GATUNUMMER OCH BYGGNADSBETECKNINGAR. 

 

Totalt finns omkring 530 boende i området. Hälften av husen rymmer korridorer med 

studentrum och andra hälften lägenhetshus. Detta gör att antal boende per ytenhet 

varierar mellan husen. I tre av husen, A2, G och L finns tvättstugor och i hus J finns en 

bastu. Antalet av de olika lägenhetstyper som finns i området presenteras i Tabell 4. 

 

TABELL 4. ANTAL AV OLIKA LÄGENHETSTYPER. 

  1 rok 2 rok 3 rok 4 rok Studentrum 

Antal 136 44 12 4 270 
 

  

Samma material och byggdeltyper används i huvudsak i byggnaderna, som dock skiljer 

sig i form, storlek och orientering i markplanet. På taken ligger tegelpannor, fasaderna 

består av putsat tegel som är isolerat med träull på insidan och fönstren är sidhängda 

med två glas i kopplade bågar. Grundmurarna är i betong med invändig träullsskiva. 
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Husen har sedan de byggdes förändrats något invändigt. Vid en renovering som 

gjordes i slutet av 90-talet tillkom några enrumslägenheter, medan studentrummen 

blev färre. Vid renoveringen installerades också frånluftsfläktar i samtliga hus.  Värme- 

el- och sanitetsanläggningar har också renoverats och byggts om. I de hus där 

möjlighet funnits har vinden tilläggsisolerats med 30-40 cm lösull. Fönster har 

renoverats genom att trasiga glas har bytts ut och kompletterats med kitt vid behov. 

Nya tätningslister har också lagts i fönster och dörrar. I de fönster som vetter ut mot 

Tiundagatan och Luthagsesplanaden har en av rutorna bytts ut mot en tjockare 

bullerruta. En omdränering av byggnaderna genomfördes också i samband med 

renoveringen (Nilsson 2014). 

 

3.1 LUFTFLÖDEN 
 

Ventilationen består av centrala frånluftsfläktar i samtliga byggnader förutom hus L 

som har självdrag och fläktar i badrummen. Restaurangen vid Hus A1 har också en 

tilluftsfläkt. Fläktarna installerades i samband med renoveringen i slutet av 90-talet, 

och har således varit i drift i drygt 15 år. 

Det projekterade luftflödet för lägenhetsytorna är 0,35 l/m2s (Dunge 1995, kap 8, s. 

57-2), som är det lägsta tillåtna flödet i ett rum där någon vistas enligt Boverkets 

byggregler. (BBR 2012, s. 200).   

Övriga flöden:  

 Köksutrymmen har ett flöde om minst 10 l/s samt möjlighet till forcering  

 Minsta flöde för WC/Dusch-utrymmen med öppningsbara fönster är 10 l/s  

 Minsta flöde för WC/Dusch-utrymmen utan öppningsbara fönster är 15 l/s  

 

Enligt energideklarationen är projekterat luftflöde för restaurangen i hus L 0,37 l/ m2s. 

Ingen liknande information har hittats om den andra restaurangen som ligger i 

anslutning till hus A1, varför ett flöde på 0,37 l/m2s har antagits där också. 

 

3.2 INOMHUSKLIMAT  
 

Bostäder och primära utrymmen har projekterats för att hålla 21º C. Uppsalahem 
garanterar dock en temperatur på 20 º C.  I Källare, trapphus och förråd tillåts den 

vara lite lägre, 18º C (Dunge 1995, kap 8, s.11). 

Luftfuktigheten håller sig enligt mätningarna mellan 20-40 % vilket är inom ramen för 

ställda krav (BBR 6:52 2012, s.208).  

Varmvattentemperaturen ska hållas konstant 55º C. Detta för att eliminera risken för 

legionellabakterier (Dunge 1995, kap 8, s.58-3).  
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3.3 ENERGIANVÄNDNING 
 

Området värms med fjärrvärme som leds in i en undercentral belägen i källaren i hus 

A1. Där finns en värmeväxlare för varmvatten och en för värme till radiatorerna. 

Leverantör av fjärrvärme är Vattenfall. Returvattnet från värmesystemet används för 

att förvärma tappvarmvattnet. Energi- och vattenanvändningen registreras på följande 

sätt  

 

 Två mätare registrerar fjärrvärmeanvändning. En huvudmätare som avser 

Gamla studentstaden och några av husen på Rackarbergsgatan som inte 

omfattas av projektet. En undermätare registrerar enbart nämnda hus på 

Rackarbergsgatan. Mätarna är belägna i undercentralen i hus A1 

 Två mätare registrerar kallvattenanvändning. Summan av mätarna visar hela 

områdets användning. Mätarna är belägna i samma undercentral 

 En elmätare i varje byggnad registrerar den el som Uppsalahem köper av 

Vattenfall.  

 I lägenhetshusen förekommer individuell mätning av el, och i dessa hus finns 

en elmätare per lägenhet 

 

I lägenhetshusen köper de boende sin hushållsel själva, medan den för 

korridorsrummen ingår i hyran. Vatten och värme ingår i hyran för samtliga 

lägenheter och rum. Värmeanvändning visas på årsbasis i Tabell 5 och på månadsbasis 

visas i Figur 2. Medelvärdet av dessa data har använts vid valideringen av den modell 

som skapats i VIP-Energy (Se kap 6 Validering av modell). 

 

TABELL 5. UPPMÄTT OCH KLIMATKORRIGERAD VÄRMEANVÄNDNING PER ÅR.  

År [MWh] 

2010 3596 
2011 3990 
2012 3672 
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FIGUR 2. UPPMÄTT VÄRMEANVÄNDNING PER MÅNAD. 

 

3.3.1 RÅDANDE KRAV (2014) 
 

Boverket definierar energiprestanda som normalsårskorrigerad energianvändning till 

kyla och uppvärmning + fastighetsel + komfortkyla dividerat med Atemp (Boverket 

2014). De krav som ställs av BBR (BBR 2012, 9:2) på nybyggnationer i klimatzon 3, 

där Uppsala ingår är 

 Maximal specifik energianvändning (energiprestanda) på 90 kWh/m2år 

 Maximalt genomsnittligt U-värde för klimatskärm på 0,4 W/m2K 
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4 MÄTNINGAR 
 

4.1 TEMPERATUR 
 

Temperaturmätningar har genomförts med en Velleman DVM741THD. Loggern har 

följande specifikationer (Velleman 2014). 

 Mätbart temperaturintervall: -40 °C till 70 °C  
 Felmarginaler  

o Intervallet -40 °C till -10 °C  ± 2 °C 
o Intervallet +40 °C till +70 °C  ± 2 °C 
o intervallet -10 °C till +40 °C  ± 1 °C 

Mätningarna genomfördes med 30 minuters mellanrum under en tidsperiod av 6 

dygn. Två mätare placerades ut, båda i hus B. Den ena i ett av studentrummen och den 

andra i källaren. Syftet var att fastställa den interna temperaturvariation som används 

som indata i modellen och jämföra detta med de värden som bestämts. Under 

mätningen varierade utomhustemperaturen mellan 0 och 14 C. 

 

4.1.1 RESULTAT 
 

Temperaturen som uppmätts stämmer väl överens med de värden som bestämts. 

Dessa är 21 °C för bostadsytor 18 °C för övriga utrymmen, så som trapphus och källare 

(Dunge 1995, kap 8, s.11). Mätningarna visar också en relativ luftfuktighet långt under 

75 %, som anses vara gränsen för kritiskt tillstånd (BBR 6:52 2012, s.208).  

Figur 3 visar resultatet från mätningen i ett av studentrummen i Hus B (Studentstaden 

13).  

Variation under mätperiod 

 Temperatur:   18 – 21,5 °C 

 Relativ luftfuktighet:  23,9 – 44,7 % 
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FIGUR 3. MÄTRESULTAT FRÅN STUDENTRUM I HUS B. 

 

Figur 4 visar resultatet från mätningen i källaren i Hus B (Studentstaden 13). Låg 

relativ luftfuktighet, indikerar kallare utomhusklimat, medan hög indikerar varmare. 

Som synes är temperaturen väldigt konstant i källaren.  

 

Variation under mätperiod  

 Temperatur:   18,2 – 19,2 C 

 Relativ luftfuktighet:  35 – 49,1 % 
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FIGUR 4. MÄTRESULTAT FRÅN KÄLLAREN I HUS B. 

 

4.2 TERMOGRAFERING 
 

Termograferingen har utförts med en värmekamera av typen FLIR i3. Kameran kan 

fotografera objekt vid temperaturer mellan -20 °C till +250 °C med en felmarginal på 

± 2 °C (FLIR 2014). 

Kameran mäter infraröd strålning och sammanställer resultatet i en bild där olika 

färger representerar olika temperaturer. Vid termografering fås bäst resultat när en 

stor temperaturdifferens finns mellan omgivningen och det termograferade objektet. 

De mätta objekten bör alltså inte befinna sig i direkt solljus, och utomhustemperaturen 

bör vara relativt låg. De mätningar som presenteras nedan utfördes 2014-03-19. 

Utomhustemperaturen var omkring -3 °C och de delar av byggnaderna som 

termograferades var inte exponerade för solljus.  

 

4.2.1 RESULTAT 
 

I de bilder som togs kan glasytor identifieras som en relativt stor bidragande faktor till 

byggnadernas värmeförluster. Övriga trender var ett större värmeläckage genom 

grundmurar än genom byggnadernas fasader som synes i Figur 5.  
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FIGUR 5. FASAD MOT NORR, HUS F. 

 

Figur 6 visar ett anmärkningsvärt värmeläckage genom fönsterkåporna på taket av 

Hus B. Fönsterkåporna läcker faktiskt mer värme än själva fönstren. Liknande resultat 

förekom i samtliga fall då byggnader med fönsterkåpor på taken termograferades. 

 

 

FIGUR 6. FASAD MOT VÄST, HUS B. 

 

En del värme läcker också ut genom fönsterkarmarna runt de kopplade 2-glas 

fönstren, som ses i Figur 7. Då bilden är tagen inifrån är det istället de kalla områdena 

som representerar värmeförluster. 
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FIGUR 7. FÖNSTERKARM FRÅN INSIDAN, HUS G. 
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5 INDATA VIP-ENERGY 
 

Detta kapitel innehåller en genomgång av de indata som också finns sammanställda i 

bilaga B3: B3: Indata VIP-Energy och de antaganden som gjorts vid modelleringen av 

byggnaderna. Kapitlets huvudrubriker motsvarar i stort de menyval som finns i VIP-

Energy. 

 

5.1 KLIMAT OCH ALLMÄNA DATA 
 

Marken i området består huvudsakligen av glacial lera (SGU 2014). Även postglacial 

lera och en liten andel berg förekommer. I VIP-Energy finns ett antal olika alternativ 

för markegenskaper, av vilka “Lera, dränerad sand, dränerat grus vlt 1.4” har antagits 

vara det av alternativen som bäst beskriver områdets förutsättningar. I Figur 8 visas 

markens uppbyggnad i en karta. 

 

 

FIGUR 8. MARKENS UPPBYGGNAD (GAMLA STUDENTSTADEN ÄR MARKERAT I BLÅTT). 

 

I VIP-Energy läses klimatdata ur filer som innehåller timvärden för solinstrålning, 

utetemperatur, vindhastighet och relativ luftfuktighet under ett år. Klimatdata för en 

rad olika platser medföljer programvaran, dock finns Uppsala inte med. Istället har 

klimatdata för Stockholm använts, som är det alternativ med kortast avstånd till 

området. För att korrigera för år med avvikande väder representerar klimatdatan en 

längre tidsperiod istället för ett specifikt år. I detta fall har data samlats in under 1996-

2005.  
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Horisontvinkel anges för att ta hänsyn till den skuggning som orsakas av objekt kring 

byggnaden. De värden som använts har uppskattats vid platsbesök. 

Vindhastighet anges som antal procent av klimatdatans värden i varje riktning. Då den 

aktuella klimatdatan inte innehåller någon information om vindriktning har denna 

låsts till det väderstreck som anses mest exponerat för respektive byggnad.  

Solreflektion från mark anges i procent och anger hur stor andel av den mot marken 

infallande solinstrålningen som reflekteras mot byggnaden. Solreflektion från mark 

har satts till 20 %, som är ett typvärde i VIP-Energy (VIP-Energy Manual, s.41). 

Golvarea används som beräkningsunderlag för den in- och utdata programmet 

hanterar på formen X/m2. Som golvarea har angivits värden för Atemp från 

energideklarationer.  

 

5.2 BYGGNAD  
 

Dimensioner har mätts för hand i uppdaterade ritningar från renoveringen i den mån 

de funnits tillgängliga, och kompletterats med mätningar i originalritningarna från 50-

talet. Areor för väggar, golv, tak, fönster och dörrar har därefter beräknats och lagts in 

i programmet, där också orientering av byggnadsdelen och eventuell lutning valts.  

Högsta och lägsta nivå anges för varje byggdel i meter. Detta för att programmet ska 

kunna simulera det luftläckage som uppstår på grund av temperaturskillnaden mellan 

utomhus- och inomhusluft. Det är höjden på invändigt sammanhängande luftvolym 

som är avgörande för val av nivåer. (VIP-Energy Manual, s.45) 

Solabsorption anges för byggnadsdelar som ett värde mellan 0 – 100 %, där 0 är en vit 

totalt reflekterande yta och 100 är en svart totalt absorberande yta. Typvärde för 

ytterväggar är 50 – 70 % (VIP-Energy Manual, s.16).  

Otäthetsfaktor q50 anger byggdelens luftläckage i l/m2s vid 50 Pa tryckskillnad. 

Normvärdet för bostäder är 0,8 l/ m2s (VIP-Energy Manual, s.16).  

 

5.3 BYGGNADSDELAR 1-DIMENSIONELLA 
 

Byggnadsdelar med endimensionella värmeflöden, t.ex. tak, väggar, bjälklag och golv, 

har modellerats med de fördefinierade byggnadsmaterial som finns i VIP-Energy. Som 

indata anges vilka typer av material byggnadsdelen består av och de olika lagrens 

tjocklek. Solabsorption och otäthetsfaktor anges för hela byggnadsdelen. VIP-Energy 

beräknar därefter ett U-värde.  
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5.3.1 FASADER OCH GRUNDMURAR 
 

Fasaderna består inifrån och ut av ett lager puts av ej angiven tjocklek, 50 mm träull, 

250 mm tegel och ytterligare ett lager puts av okänd tjocklek. Den modell som byggdes 

resulterade i ett U-värde på 0,779 W/m2K. Detta stämmer väl överens med data från 

statens planverk som säger att U-värden för denna typ av väggar, som var vanliga för 

nybyggnationer 1935-1955 varierar mellan 0,75-0,95 W/m2K. Ingen tjocklek på 

putslagret fanns angiven i ritningarna, varför värdet 15 mm från statens planverk 

användes. (Statens planverk, s.129).  Solabsorption har antagits vara 50 % och 

otäthetsfaktor 0,8 l/m2s. 

Grundmurarna består enligt renoveringsritningarna av puts, 50 mm träull, 200 mm 

betong och ytterligare ett lager puts, vilket gav ett U-värde på 1,016 W/m2K. 

Solabsorption har antagits vara 0 %, då grundmurarna i huvudsak ligger under jord 

och otäthetsfaktorn har antagits vara 0,8 l/m2s. 

Att U-värdet för grundmurarna är högre än det för fasaderna har bekräftats genom 

termografering (Se kap 4.2.1 Resultat). 

 

5.3.2 INNERVÄGGAR OCH VÅNINGSPLAN 
 

Inre byggnadsdelar har ingen större påverkan på en byggnads årliga energibalans, 

utan påverkar främst dess termiska tröghet (Roos 2014). Areor för dessa har därför 

uppskattats schablonartat utifrån ritningarna. 

De innerväggar som löper parallellt med byggnadernas långsida består av puts, 250 

mm tegel och puts. Även här har ett putslager på 15 mm antagits. Ingen information 

har hittats angående de innerväggar som löper parallellt med kortsidorna, varför de 

antagits bestå av samma material.  

Våningsplanen består av 50 mm betong, 50 mm mineralull och 150-160 mm betong. 

 

5.3.3 TAK OCH GRUND 
 

Yttertaken består inifrån och ut av en träpanel, papp, läkt och tegel. I VIP-modellen 

har papp och läkt bortsetts från då de bedöms vara försumbara relativt de isolerande 

materialen i innertaket. Träpanel och tegel har istället buntats ihop med innertaket, 

som avgränsar den översta våningen från vinden. 

Ett antagande har gjorts att samtliga byggnaders vindbjälklag och innertak är av 

samma material som den vanligast förekommande typen i ritningarna. Detta består 

inifrån och ut av 15 mm puts, en träpanel som antagits vara 23 mm samt 160 mm slagg. 
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På vissa platser har vindbjälklaget samma uppbyggnad som ovan men 100 mm betong 

istället för träpanel. Båda varianterna har modellerats i VIP-Energy, vilket resulterade 

i snarlika termiska egenskaper.  

För tak med slagg och träpanel (Den typ som använts I simuleringarna)  

 0,088 W/m2K för ytor täckta av lösull 

 0,549 W/m2K för ytor utan lösull 

 

För tak med 100 mm betong istället för träpanel (Den typ som valdes bort) 

 0,089 W/m2K för ytor täckta av lösull  

 0,582 W/m2K för ytor utan lösull 

 

Skillnaden bedöms vara tillräckligt liten för att motivera förenklingen.  

Byggnaderna har modellerats som en låda med ett platt tak, där således två olika 

taktyper förekommer. Det som skiljer dem är 400 mm lösull. 

Otäthetsfaktor för taket som helhet har satts till 0,8 l/m2s och solabsorption till 70 %. 

 

5.3.3.1 Tilläggsisolering av tak 
 

I hus C, entrébyggnaden i hus J och hus K är vinden bebodd. Där har antagits att ingen 

tilläggsisolering med lösull skett. Situationen i Hus K är oklar, då ena halvan av vinden 

utgörs av lägenheter och andra halvan av ett fläktrum där ingen isolering finns synlig 

(Nilsson 2014). Hus K har antagits inte ha någon lösullsisolering på vinden.  

Hus L har förråd i vindsvåningen och har isolerats där möjlighet funnits (Nilsson 

2014). Hus L har efter undersökning av ritningar antagits ha 50 % av vindsytan 

tilläggsisolerad med lösull.  

I övriga byggnader har samtliga vindsutrymmen antagits ha 400 mm lösullsisolering. 

 

5.3.3.2 Grund 

 

Grunden består enligt ritningarna av 100 mm betong. Dock har ingen information om 

betongtyp kunnat erhållas, varför riktlinjer från kungliga byggnadsstadgan från 1950 

använts. Där framgår att 1950 års högsta tillåtna värmegenomgångstal (U-värde) för 

golv mot mark var högst 0,64 W/m2K (BABS 1950, s.48). Detta värde har eftersträvats 

när grunden har modellerats.   
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5.4 FÖNSTER OCH DÖRRAR 
 

Merparten av områdets glasytor utgörs av fönster och dörrar med dubbla glas i 

kopplade bågar av trä. I samband med den renovering som gjordes fick takfönstren i 

hus K energirutor installerade. Samtliga fasader som vetter mot Luthagsesplanaden 

fick också ena rutan utbytt mot en bullerruta.  

Skillnaden i U- och g-värde mellan en bullerruta och en vanlig ruta har bedömts 

tillräckligt liten för att motivera beslutet att använda samma 2-glasfönster för båda 

fönstertyper i modellen. Skillnaden har utvärderats i Pilkington Spectrum, där först 

standardfönstret har modellerats med det obehandlade glaset Optifloat Clear 4mm. 

Därefter byttes den inre rutan ut mot bullerglaset Optiphon 9.1mm. Resultatet visas i  

Tabell 6. 

 

TABELL 6. JÄMFÖRELSE MELLAN STANDARDRUTA OCH BULLERRUTA. 

Fönster 
Pilkington 

Produktkod U [W/m2K] G [%] ST [%] 

Standard 1+1 4+30+4 2.8 78 74 

Buller 1+1 4+30+9.1Lp 2.7 74 60 
 

 

Samtliga fönster och dörrar antas ha en otäthetsfaktor på 1.2 l/m2s. Detta för att ta 

hänsyn till byggnadernas ålder genom att sätta ett högre värde än 0.8 l/m2s som är ett 

normalvärde för mer moderna byggen (VIP-Energy Manual).  

 

5.4.1 FÖNSTER OCH GLASDÖRRAR 
 

I VIP-Energy finns en färdig modell för 1+1 fönster. Dessa har antagits vara en bra nog 

uppskattning av byggnadens 2-glasfönster.  

Enkelglasfönstret Optifloat Clear 5mm har valts från Pilkingtons katalog för att 

representera de enkelglasfönster som sitter i restaurangbyggnaderna (Pilkington 

2014).  

Glasdörrar finns i två typer. De har i huvudsak samma uppbyggnad, men skiljer sig i 

glasandel som har mätts på plats.  Glasdörrarna består också av 1+1 rutor i kopplade 

bågar av trä och har i övrigt antagits ha samma specifikationer som motsvarande 

fönster.    

De få takfönster som finns har antagits ha en liten påverkan på slutresultatet och har i 

brist på information inte implementerats i modellen.  
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5.4.2 ENTRÉDÖRRAR  
 

Två typmodeller av entrédörrar har tagits fram. De två typerna har samma 

uppbyggnad bortsett från att den andra har en extra glasöverdel och är något högre. 

Den andra typen finns i Hus A1 och Hus L. Entrédörrarna är av trä och har en 

enkelglasruta. Hus C och J har större entrédörrar som modellerats separat.   

 

5.5 BYGGNADSDELAR 2-DIMENSIONELLA (KÖLDBRYGGOR)  
 

Köldbryggor uppstår där det finns lokala brister i klimatskärmens isolering. Dessa kan 

modelleras i VIP-Energy med funktionen 2-dimensionella byggnadsdelar. Samma 

byggnadsdelar som används i övriga modellen används också till köldbryggorna. Den 

vägg och fönsterarea som adderas i form av köldbryggor subtraheras därefter från de 

ordinarie areorna.  

De köldbryggor som modellerats är byggnadens hörn, karmar runt fönster och dörrar 

samt betongkanter i våningsplanen. För att spara tid har köldbryggor enbart 

implementerats i hus F, varpå den procentuella ökningen i energianvändning detta 

ledde till har beräknats. Då byggnaderna med få undantag är lika i antal våningsplan 

och har någorlunda lika fönsterandelar har denna procentsats har antagits ge en rimlig 

uppskattning av förlusterna genom köldbryggor i samtliga av områdets byggnader. 

Köldbryggorna har modellerats med de standardköldbryggor som finns i VIP-Energy 

som grund, där material och mått har ändrats för att efterlikna byggnaderna. Ett 

tvärsnitt av modellernas utformning kan ses i Figur 9, och Figur 11.  

 

 

FIGUR 9. UPPBYGGNAD KÖLDBRYGGA FÖNSTERKARM. 
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Ingen information har hittats om hur långt ut våningsplanen sträcker sig genom 

tegelväggen, varför ett antagande har gjorts att den slutar vid samma punkt som teglet, 

och därefter har putsats över. Detta framgår i Figur 10. Byggmaterialen i den delen av 

våningsplanet som sträcker sig genom tegelväggen har antagits vara densamma som 

resterande del av våningsplanet.  

 

 

FIGUR 10. UPPBYGGNAD KÖLDBRYGGA VÅNINGSPLAN. 

 

 

 

FIGUR 11. UPPBYGGNAD KÖLDBRYGGA HÖRN. 
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5.6 DRIFTSFALL 
 

Driftsfall anges i VIP-Energy för en specificerad tidsperiod och innefattar fastighetsel, 

hushållsel, fukttillskott, personvärme, varmvattenanvändning samt ett intervall 

mellan lägsta och högsta inomhustemperatur. Ett driftsfall per byggnad har använts 

och antagits vara detsamma över hela året. 

Användningen av varmvatten, personvärme samt hushålls- och fastighetsel anges 

som en effekt, W/m2. 

 

5.6.1 FASTIGHETSEL 
 

Förbrukningsrapporter för år 2010-2012 som visar den el Uppsalahem köper av 

Vattenfall har använts för att beräkna en årsmedeleffekt per kvadratmeter för 

användningen av fastighetsel. I de hus som hyser lägenheter ingår inte hushållsel i 

hyran. Data från mätarna i dessa hus har därför antagits visa fastighetsel. Medelvärdet 

av den årliga elanvändningen i hus C och E har beräknats, då dessa är de lägenhetshus 

som inte har tvättstuga eller bastu. Från detta medelvärde har en årsmedeleffekt 

(W/m2) för fastighetsel beräknats.  

Denna årsmedeleffekt har antagits tillräckligt väl beskriva användningen av 

fastighetsel i samtliga byggnader, med undantag för de hus som har tvättstuga eller 

bastu, vars faktiska data från förbrukningsrapporten har använts som underlag vid 

beräkning av årsmedeleffekten. Detta rör hus A2, E, J och L. 

20 % av fastighetselen har antagits ge upphov till värmeutveckling utanför 

byggnaderna. Detta för att ta hänsyn till t ex frånluftsfläktarna som är placerade på 

vinden, parkeringsvärmare och yttre belysning. Denna elanvändning beräknas ändå i 

VIP-Energy, men andelen fylls istället i som extern. 

 

5.6.2 HUSHÅLLSEL 
 

I de hus som enbart hyser studentrum ingår hushållsel i hyran. Därför har data från 

dessa mätare antagits visa summan av hushålls- och fastighetsel. Detta rör hus B, F, 

H, I, J, K och M. Den årsmedeleffekt som används för hushållsel i korridorhusen (2,29 

W/m2) är ett medelvärde som beräknats med förbrukningsrapporterna från de hus där 

hushållsel ingår som underlag, där ovan nämnda värde för fastighetsel har 

subtraherats.  

För hushållsel i lägenhetshusen har ett typvärde i VIP-Energy (2,74 W/m2) använts, 

då inget områdesspecifikt underlag funnits till hands. Användningsmönstret antas 

skilja sig från det i korridorboende.  
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Användningen av hushållsel per kvadratmeter för korridorsboende är alltså relativt 

låg, vilket skulle kunna både förklaras och motsägas av den höga persontätheten, 

gemensam matlagning och tv-tittande kan tala för att användningen inte ökar med 

persontäthet. Faktumet att hushållsel inte mäts individuellt kan dock påverka 

användarens inställning. Vissa kanske inte engagerar sig lika mycket i att vara 

sparsamma när det inte gör någon skillnad i utgifter. 

 

5.6.3 FUKTTILLSKOTT 
 

Fukttillskott till rumsluften anges i mg/sm2. Ett normalvärde för bostäder har använts 

(0,84 mg/sm²). Med ventilationsflödet 0,35 l/sm2 resulterar detta i en ökning av 

fukthalten med 2 g/kg (VIP-Energy Manual, sid 31). 

 

5.6.4 VARMVATTEN 
 

Inga mätningar för varmvatten görs i området, varför en uppskattning har fått göras.  

I en rapport från energimyndigheten där ett antal mätningar av varmvatten i 

flerbostadshus har undersökts beräknades ett medelvärde för andelen varmvatten av 

den totala vattenanvändningen till 41 % (Energimyndigheten 2011). Detta resulterar 

för området i en varmvattenanvändning på 20,92 m3/person och år vilket motsvarar 

1166 kWh per person och år då temperaturen på vattnet antas behöva ökas med 48º C. 

Ett snittvärde av kallvattenförbrukningen för åren 2010 – 2012 användes vid 

beräkningen. I en annan rapport påvisas ett spann för varmvatten andel av total 

vattenanvändning som sträcker sig mellan 19 – 59 % (Omvarmvatten s.14). 

Den metod som använts för att uppskatta områdets varmvattenanvändning i det här 

projektet utgår från antagandet att all fjärrvärme som används under den varmaste 

månaden används för att värma upp tappvatten. Detta då byggnaderna antas att under 

denna period inte behöva något tillskott från värmesystemet för att bibehålla sin 

inomhustemperatur.  

Ett medelvärde av fjärrvärmeanvändningen i juli månad för åren 2010 – 2012 har 

använts vid beräkningen. Denna metod resulterar för området som helhet i ett 

medelvärde på 1806 kWh/person och år. Detta värde har sedan använts tillsammans 

med antal boende och Atemp per hus för att beräkna en årsmedeleffekt per m2. Givet 

antagandet att kallvattnet ökar sin temperatur med 48º C innebär detta en kvot mellan 

varm- och total vattenanvändning på 64 %, vilket är något högt jämfört med 

energimyndighetens siffror.    

Under sommarmånaderna är områdets elförbrukning lägre, vilket skulle kunna tyda 

på att en del av de boende lämnar sina hem under dessa månader, varför energin till 

varmvatten skulle kunna vara högre under resterande delar av året.  
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5.6.5 TEMPERATUR 
 

Intervallet för inomhustemperatur har angivits som 18 – 21,5º C. Detta efter 

information från renoveringens rambeskrivning och de mätningar som gjordes i hus B 

(Se kap 4.1.1 Resultat).  

 

5.6.6 TIDSSTYRD VENTILATION 
 

Fläkttryck anges i Pa och används tillsammans med fläktverkningsgrad för att 

beräkna fläktarnas elanvändning. Ventilationsflöden har antagits vara konstanta över 

året och informationen är hämtade från renoveringens rambeskrivning. Fläkttryck och 

fläktverkningsgrad är normalvärden (VIP-Energy Manual, s.49). De värden som 

använts är  

 Ventilationsflöde i huvudbyggnaderna 0,35 l/m2s  

 Ventilationsflöde i restaurangerna 0,37 l/m2s  

 Fläkttryck frånluftsfläkt 200 Pa 

 Fläkttryck tilluftsfläkt (Hus A1) 300 Pa 

 Fläktverkningsgrad 60 % 
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6 VALIDERING AV MODELL 
 

Ett vanligt fenomen vid energibalansberäkningar är att resultatet visar sig underskatta 

energianvändningen när jämförelser görs med faktisk brukardata. I en studie om 

osäkerhet i energibalansberäkningar har 4 olika objekt jämförts, där kvoten mellan 

uppmätt graddagskorrigerad energianvändning och simulerat resultat varierar mellan 

7 - 26 %, med medelvärde på omkring 15 % (Carlsson 2012, s.49).  

Den totala uppmätta energianvändningen under ett år i kvarteret Gamla 

Studentstaden är på motsvarande sätt omkring 10 % högre än den simulerade, vilket 

antas visa att modellen är tillräckligt bra. Hur modellen förhåller sig till mätdata 

(medelvärde 2010-2012) framgår i Figur 12. 

Ett problem är dock den större skillnaden i resultat mellan modellen och det uppmätta 

resultatet för enskilda månader. Korrektionsfaktorer har beräknats månadsvis som 

kvoten mellan uppmätt och simulerad värmeanvändning. De simulerade resultaten 

har därefter multiplicerats med dessa faktorer för att ge en mer rättvisande bild av de 

energibesparingar som kan göras.  

 

 
FIGUR 12. GRUNDMODELLENS SIMULERADE RESULTAT JÄMFÖRT MED MÄTDATA (MEDELVÄRDEN 2010-2012). 
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7 ÅTGÄRDER 
 

I detta kapitel presenteras förslag på åtgärder som kan minska energianvändningen i 

området. De förslag som undersökts rör ändringar i klimatskärm, installation av nytt 

ventilationssystem med värmeåtervinning (FTX), samt lösningar för solenergi. 

Kostnader och specifikationer för åtgärder återfinns i bilaga B1: B1: Kostnader, 

åtgärder och 13.2 B2: Specifikationer, åtgärder.  

 

7.1 ALLMÄNT 
 

Bebostad, energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, har 

genom kampanjen ”Halvera mera” givit stöd och bidrag till 35 förstudier med 

målsättningen att halvera energianvändningen i Sveriges flerbostadshus. Resultatet 

pekar på att de åtgärder som ger störst energibesparingar är större åtgärder på värme- 

och ventilationssystem samt åtgärder i klimatskärmen (Bebo 2013, s.20). 

Boverkets krav på energiprestanda vid nybyggnation är 90 kWh/m2år för klimatzon 3, 

som innefattar Uppsala (BBR 2012, 9:2). Förutsatt att detta krav inte redan är uppfyllt 

ska de U-värden som presenteras i Tabell 7 eftersträvas vid ändringar av en byggnads 

klimatskärm (BBR 2012, 9:92).  

 

 

TABELL 7. BBR:S RIKTLINJER VID ÄNDRING AV KLIMATSKÄRM. 

  U [W/m2K] 

Tak 0,13 

Vägg 0,18 

Golv 0,15 

Fönster 1,2 

Ytterdörr 1,2 

 

 

7.2 GLASYTOR 
 

Merparten av glasytorna i gamla studentstaden består av fönster och glasdörrar med 

dubbla glas i kopplade bågar. Dessa kan byggas om eller bytas ut för att minska det 

värmeläckage som sker genom ytorna. Efter kontakt med olika hantverkare inom 

området har följande åtgärder bedömts lämpliga för jämförelse. 
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 Åtgärd G-1: Byta ut den inre glasrutan mot ett energiglas med ett 

lågemissionsskikt på det inre glasets utsida. Detta gör att en del av den värme 

som absorberas av rutan istället för att gå ut genom fönstret emitteras tillbaka 

in i byggnaden. Åtgärden kan sänka U-värdet på de aktuella 2-glasrutorna från 

omkring 2,8 till 1,8 – 2,0 W/m2K (Båth 2014).  

 Åtgärd G-2: Byta ut den inre glasrutan mot en sluten isolerruta med argon 

vilket resulterar i ett 3-glas fönster med ett U-värde på omkring 1.2 W/m2K. 

Åtgärden är dyrare och mer komplicerad än att byta till energiglas då bågarna 

kan komma att behöva byggas om för att göra plats åt isolerrutan och hålla för 

viktökningen.  

 Åtgärd G-3: Riva gamla fönster och installera nya 3-glas fönster. Åtgärden 

resulterar i investeringskostnad som är hög relativt de andra alternativen. Dock 

är merparten av de fönster och glasdörrar som finns över 50 år gamla och kan 

anses behöva bytas. 

 

Samtliga fönster och glasdörrar har bytts vid simuleringarna, med undantag för de 

takfönster som redan har energiglas och de fönster som innesluter ouppvärmda 

vindsutrymmen.  

 

7.2.1 SPECIFIKATIONER FÖR FÖNSTERÅTGÄRDER 
 

Specifikationer för de olika föreslagna åtgärderna har tagits fram efter kontakt med 

hantverkare och genom att bygga modeller av fönstren i Pilkington Spectrum, där 

Pilkingtons glastyper kan visas i olika kombinationer. Programmet beräknar fönstrets 

U-, g- och ST-värden.  

De värden som erhålls i Pilkington Spectrum gäller enbart glaset. Då ett fönster också 

läcker värme genom karmen har ett U-värde för hela fönstret beräknats genom att 

vikta U-värdet från Spectrum med en faktor för glasandel. Karmen har antagits ha ett 

U-värde på 1,8 W/m2K.  

I åtgärd G-1 har Pilkingtons Optifloat Clear, 4mm fått representera de befintliga 

glasen, och energiglaset som sätts in antas vara av typen K-Glass N 4mm. När hänsyn 

tagits till karmen fås ett nytt U på 1,72 W/m2K. Båths anger att deras lösning resulterar 

i ett U-värde på 1,8 – 2,0 W/m2K. I simuleringarna har värdet 1,8 W/m2K använts 

tillsammans med G- och ST-värden från Pilkington Spectrum. 

För åtgärd G-2 och G-3, som båda resulterar i ett 3-glasfönster med argonfyllning har 

Optifloat Clear 4mm fått representera de nuvarande rutorna och K-Glass N 4mm har 

fått representera energiglaset som stänger in argonet mot det inre Optifloat-glaset. När 

karmen har tagits hänsyn till fås ett nytt U-värde på 1,24 W/m2K vilket stämmer väl 

överens med Båths värde på 1,2 W/m2K (Båth 2014). I simuleringarna har 1,2 W/m2K 

använts tillsammans med g- och ST-värden från Pilkington Spectrum.  



29 

 

Balkongdörrar kan enligt Båths renoveras på motsvarande sätt. Då balkongdörrarna 

generellt har en mindre glasandel än fönstren kan det hända att övriga delar av dörren 

behöver tilläggsisoleras för att uppnå ovanstående U-värden för hela dörren. Detta 

påverkar investeringskostnaden, men har inte tagits hänsyn till.  

Då fönstren renoveras eller byts ut antas att även otäthetsfaktorn förbättras, varför den 

har sänkts från 1,2 till 0,8 l/m2s. 

 

7.2.2 INVESTERINGSKOSTNADER 
 

Båths Fönsterteknik AB har angivit ungefärliga totala kvadratmeterpriser för 

renovering av befintliga fönster. Priserna är 900 kr/m2 när det inre glaset i fönstren 

byts mot energiglas (Åtgärd G-1) och 1625 kr/m2 när det byts mot en isolerruta (Åtgärd 

G-2). För byte av fönster och glasdörrar mot nya (Åtgärd G-3) har priser hämtats från 

Wikells Sektionsfakta, och presenteras i bilaga B1: B1: Kostnader, åtgärder. I de fall då 

priset för en given fönsterstorlek inte funnits tillgänglig har det fönster som är närmst 

i storlek antagits vara en tillräckligt god uppskattning. 

De glasdörrar av pardörrstyp som förekommer i området finns inte med i 

Sektionsfakta varför kostnaden för material och arbete för installationen av en enkel 

dörr använts varpå priset har dubblerats. Priset har bedömts rimligt efter jämförelse 

med priset för en ny glas-pardörr (Bygglagret 2014). 

 

7.2.3 RESULTAT 
 

Åtgärdernas inverkan på områdets energibalans och miljöpåverkan samt resultatet av 

lönsamhetskalkylen visas i Tabell 8. Ingen av de föreslagna åtgärderna för fönster 

bedöms lönsamma med grundförutsättningarna i lönsamhetskalkylen. Åtgärd G-1 är 

dock väldigt nära.  

 

TABELL 8. RESULTAT, ÅTGÄRDER FÖR GLASYTOR. 

Åtgärd 
Värme 

[MWh/år] 
El 

[MWh/år] 
Grundinvestering 

[kkr] 

Tåld 
investering 

[kkr] 
Nettonuvärde 

[kkr] 
ÅB-tid 

[år] 

CO2-
utsläpp 
[kg/år] 

G-1: Energiglas -209 - 1 933 1 897 -36 15 -47 174 

G-2: Isolerruta -350 - 3 490 3 177 -313 17 -78 995 

G-3: Nytt 3-glas -350 - 15 998 5 655 -10 343 - -78 995 
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7.3 FASAD OCH GRUNDMURAR 
 

7.3.1 FASAD 
 

Tilläggsisolering av fasader brukar vanligtvis inte löna sig enbart i syfte att minska 

energianvändningen då det kräver en kostsam och omfattande arbetsinsats. Vanligtvis 

tilläggsisoleras fasaden då den redan är i renoveringsbehov på grund av slitage.  

Weber Byggprodukter AB marknadsför systemet Serporoc där ett putslager på 20 mm 

används. Putsen är diffussionsöppen och tillåter passage av fukt för att motverka 

fuktproblem. En mineralullsplatta på 50-70 mm används vanligtvis, men även tjockare 

plattor kan läggas. Vid simuleringarna har en mineralullsplatta på 100 mm använts 

(Åtgärd F-1). 

Om BBR:s krav på U-värde ska uppnås krävs med den aktuella väggens förutsättningar 

att en 153 mm tjock mineralullsplatta används. En del estetiska problem uppstår i 

synnerhet vid tjockare tilläggsisolering, som att fönstren hamnar en bit in i väggen. De 

kan flyttas ut, vilket medför en ökad kostnad samt djupare fönsternischer på insidan 

(Tundal 2014). En simulering med 153 mm mineralull genomfördes också för att se 

hur stora energibesparingar BBR:s riktlinjer skulle leda till (Åtgärd F-2). 

 

7.3.1.1 Investeringskostnader 
 

Ett schablonpris för isolering med Serporoc-systemet och 70 mm mineralull har 

hämtats från Wikells sektionsfakta, 1875 kr/m2 inkl. moms. I detta system behålls den 

befintliga fasadputsen. Priset kan jämföras med schablonpriser från Tresson Fasad, 

1300-1700 kr/m2 inkl. moms beroende på tjocklek och putstyp. I priset ingår 

mineralull, puts, ställning, maskiner och arbetskostnader (Andersson 2014).  

I lönsamhetskalkylen har följande priser använts (priserna inkluderar inte utflyttning 

av fönster). 

 1900 kr/m2 för tilläggsisolering med 100 mm mineralull 

 2100 kr/m2 för tilläggsisolering med 153 mm mineralull  

 

7.3.2 GRUNDMURAR 
 

Tilläggsisolering av grundmurar är i likhet med tilläggsisolering av fasader vanligtvis 

inte lönsamt att genomföra enbart i energibesparingssyfte på grund av den omfattande 

arbetsinsats som krävs. Bland annat behöver omkringliggande mark schaktas. Detta 

görs därför oftast i samband med omdränering. Vid simuleringarna har en 

isodränplatta på 100 mm använts (Åtgärdsbeteckning GM). 
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7.3.2.1 Investeringskostnader 
 

Enligt sektionsfakta varierar priserna på schaktning mellan 2650 och 3553 kr/m inkl. 

moms beroende på underlaget. Isolering med Pordrän kostar 400 kr/m2 för 70 mm 

(Wikells 2014).  

Markentreprenad AB uppger också att kostnaden beror mycket på underlaget kring 

byggnaderna. Kostnaden för schaktning, tilläggsisolering med 100 mm Pordrän och 

grovåterställning tros hamna mellan 4000-5000 kr per meter vägg inkl. moms. I detta 

pris ingår också dräneringsrör och takvattenledningar (Eriksson 2014). Vid 

lönsamhetskalkylen har värdet 4500 kr inkl. moms använts.  

 

7.3.3 RESULTAT 
 

Åtgärdernas inverkan på områdets energibalans och miljöpåverkan samt resultatet av 

lönsamhetskalkylen visas i Tabell 9 Nettonuvärdet för samtliga åtgärder är negativa, 

vilket betyder att ingen av åtgärderna anses lönsamma med grundförutsättningarna i 

lönsamhetskalkylen.  

 

TABELL 9. RESULTAT, ÅTGÄRDER FÖR FASAD OCH GRUNDMURAR. 

Åtgärd 
Värme 

[MWh/år] 
El 

[MWh/år] 
Grundinvestering 

[kkr] 

Tåld 
investering 

[kkr] 
Nettonuvärde 

[kkr] 
ÅB-tid 

[år] 

CO2-
utsläpp 
[kg/år] 

F-1: 100mm -663 - 17 212 10 781 -6 432 - -149 793 

F-2: 153mm -722 - 19 024 11 752 -7 272 - -163 262 

GM: 100mm -231 - 5 805 3 716 -2 089 - -52 161 
 

 

7.4 FTX 
 

Då byggnadernas ventilationssystem i dagsläget enbart består av frånluftsfläktar 

förloras en del värme med den uppvärmda luft som lämnar byggnaderna. Denna kan 

tas tillvara på om ett FTX-system installeras, vilket innebär att ventilationssystemet 

har från- och tilluftsfläktar med värmeåtervinning. Ett FTX-system bygger på att den 

kalla utomhusluften som tas in i en byggnad förvärms av den varma luften som går ut 

genom byggnadens frånluftskanaler. Detta sker med hjälp av en värmeväxlare. 

Swegon marknadsför en helhetslösning. FTX-systemet Wise Apartment är speciellt 

framtaget för renovering av flerbostadshus av typen lamell- eller skivhus. Byggnaderna 

i Gamla studentstaden är således lämpliga objekt. Inga befintliga kanalsystem används 

förutom den till köksventilation. Nya kanaler kan dras in i varje lägenhet och placeras 
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i skarven mellan tak och vägg, varpå kanalerna täcks med en kåpa. Lösningen innebär 

att de nuvarande frånluftsfläktarna behöver bytas ut.  

Komponenterna kan installeras i en lägenhet under en arbetsdag vilket underlättar då 

boende inte behöver evakueras. En teknikbox installeras utanför varje lägenhet vilket 

underlättar underhåll. 

 

7.4.1 SIMULERING 
 

Swegon uppger att de plattvärmeväxlare som används för värmeåtervinning i Wise 

Apartment har en verkningsgrad på omkring 80 % (Solmell 2014).  Ventilationsflöden 

har antagits vara samma som i utgångsfallet, 0,35 l/m2s för huvudbyggnaderna och 

0,37 l/m2s för restaurangerna. För övriga indata har normalvärden som presenteras i 

VIP-Energys manual använts (VIP-Energy Manual, s.49). Dessa är 

 500 Pa för frånluftsfläkt i system med värmeåtervinning 

 600 Pa för tilluftsfläkt i system med värmeåtervinning 

 Fläktverkningsgrad 60 % 

 

Åtgärden betecknas FTX.  

 

7.4.2 INVESTERINGSKOSTNADER 
 

Enligt Swegon är det svårt att lämna prisuppgifter för hela system utan att undersöka 

fastigheten närmre. Erfarenheten är hittills att en färdig i drifttagen anläggning med 

Wise Apartment kostar omkring 75000 – 90000 kr per lägenhet exkl. moms. 

Produktprismässigt är mindre lägenheter något billigare, men själva installationen 

utgör större delen av kostnaden.  

Installationskostnaden påverkas i stor utsträckning av befintligt byggnadsmaterial i 

fastigheten, med anledning av håltagningar för kanaler och möjlighet att placera 

aggregatet på lämplig plats (Oltnäs 2014). 

De hus med studentkorridorer har relativt många lägenheter om varje rum räknas som 

en lägenhet. Detta resulterar i höga produkt- och installationskostnader, varför 

studentrummen har antagits vara lägenheter om 4 rum, där varje lägenhet styrs 

individuellt.  
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7.4.3 RESULTAT 

 

FTX-systemets inverkan på områdets energibalans och miljöpåverkan samt resultatet 

av lönsamhetskalkylen visas i Tabell 10. På grund av de höga investeringskostnaderna 

är det mycket svårt att betrakta åtgärden som lönsam. Resultatet visar på ett stort 

negativt nettonuvärde. Nettonuvärdet per byggnad blir omkring -1,3 Mkr. 

  

TABELL 10. RESULTAT, FTX. 

Åtgärd 
Värme 

[MWh/år] El [MWh/år] 
Grundinvest
ering [kkr] 

Tåld 
investering 

[kkr] 
Nettonuvär

de [kkr] 
ÅB-tid 

[år] 

CO2-
utsläpp 
[kg/år] 

FTX  -670 92 26 469 7 675 -18 793 - -62 203 

 

7.5 SOLENERGI 
 

7.5.1 SOLEL 
 

Möjligheten att installera nätanslutna solelsanläggningingar på taken i området har 

undersökts. Majoriteten av svenska solelsanläggningar är idag nätanslutna då detta 

ger möjlighet att få investeringsstöd (Energimyndigheten 2014).  

 

7.5.1.1 Dimensionering 
 

Taken på 6 av områdets byggnader har bedömts lämpliga för solcellsanläggningar. 

Husen har valts med hänsyn till hinder på och skuggning av tak samt azimutvinkel (där 

söderläge är 0 grader). De aktuella husen presenteras i Figur 13.  
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FIGUR 13. BYGGNADER SOM BEDÖMTS LÄMPLIGA FÖR SOLCELLSANLÄGGNINGAR. 

 

Solcellsanläggningarna har dimensionerats utifrån tre olika scenarier 

  

 SE-1: Ett grundscenario där elanvändningen antas vara densamma som i 

nuläget. Dimensionering har skett med avsikt att minimera överproduktion 

 SE-2: Ett scenario där elanvändningen ökar till följd av att ett FTX-system 

installeras. Dimensionering har skett med avsikt att minimera överproduktion 

 SE-3: Ett scenario där anläggningarna istället dimensionerats för så hög 

produktion som möjligt och där fri takyta är den begränsande faktorn. Detta 

kan vara intressant om skatten på såld el skulle minska, eller nettodebitering 

skulle införas  

 

Om effektbehovet antas vara konstant varje timme kan timvärden [kWh] för en 

byggnads elanvändning betraktas som en effekt [kW]. Detta är ett lämpligt underlag 

när en solcellsanläggning ska dimensioneras för att minimera överproduktion. 

Då byggnadernas lägsta effektbehov i många fall är väldigt lågt har vid 

dimensioneringen istället utgångsläget varit att ge anläggningarna en toppeffekt strax 

under elanvändningens dagsmedeleffekt under sommarmånaderna, då mest 

solinstrålning antas infalla (underlaget för dessa medelvärden är timvärden mellan kl. 

09.00 och 21.00 i perioden maj till september 2013). Därefter har provsimuleringar 

gjorts och anläggningens storlek justerats för att ge en så liten överproduktion som 
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möjligt och samtidigt en märkbar elproduktion. I korridorsboendena i hus B, K och J 

har en överproduktion på max 100 kWh/år tillåtits. Hus A2 och L, som Uppsalahem ej 

förser med hushållsel, har ett annorlunda elanvändningsmönster. I dessa byggnader 

har en överproduktion på max 500 kWh/år tillåtits.  

I källaren i hus K finns ett värmerum och några frysboxar som används av sanitära skäl 

på oregelbundna tider. Detta bidrar till en avsevärt högre elanvändning i underlaget, 

som kan förekomma närhelst under året eller rent av utebli. Då hus K i övrigt har 

förutsättningar liknande de i hus B vad gäller boendetyp och antal boende har 

elanvändningsunderlaget från hus B använts vid simuleringarna. 

 

7.5.1.2 Investeringskostnader 
 

Möjligheten finns för både företag och privatpersoner att få investeringsstöd vid 

installation av en solcellsanläggning. Från och med 2013-02-01 är stödnivån maximalt 

35 % av investeringskostnaden. Ett tak finns också på 1,2 miljoner kronor per 

solcellssystem och de stödberättigade kostnaderna får maximalt uppgå till 37000 kr 

plus moms per kW elektrisk toppeffekt. Stödet är rambegränsat vilket innebär att det 

bara ges så länge de avsatta pengarna räcker (Energimyndigheten 2014).  

För nyckelfärdiga takmonterade system i kommersiella byggnader låg medelpriset i 

slutet av 2013 på 20000 kr per installerad kW inkl. moms med ett prisspann mellan 

13750 – 27500 kr/kW. För mindre villasystem på 1-5 kW var medelvärdet 27500 

kr/kW och varierade mellan 17500 – 37500 kr/kW. Priset beror mycket på om 

standardiserade moduler används eller inte och ifall en speciallösning för infästning 

krävs (Nordqvist 2014).  

Antagandet görs att standardiserade moduler användas, och att det redan finns teknik 

för infästning på de relativt vanligt förekommande tak med tegelpannor som ligger på 

de aktuella husen. Prisbilden för de nyckelfärdiga anläggningarna har antagits vara   

 

 < 6.5 kW: 27500 kr/kW 

 6.5-10 kW: 20000 kr/kW 

 > 10 kW: 15000 kr/kW 

 

Ingen hänsyn har tagits till eventuella mängdrabatter vid installation av 

solcellsanläggningar i flera byggnader.  

Varje producerad MWh förnyelsebar energi ger möjlighet att få ett elcerfifikat. Dessa 

kan sedan säljas på en öppen marknad, där priset varierar. Vid lönsamhetskalkylen 

har intäkter från elcertifikat inte tagits hänsyn till.     
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7.5.1.3 Simulering 
 

Vid simulering av de föreslagna solcellsanläggningarna har Solelekonomi 1.0 använts. 

Mjukvaran finns tillgängligt på solelprogrammets hemsida (Solelprogrammet 2014).  

I Solekonomi 1.0 kan en elanvändningsprofil läsas in, som bygger på timvärden för ett 

år. Denna används i simuleringen för att beräkna hur mycket av den producerade elen 

som tillgodogörs i byggnaden och hur mycket som går ut på nätet. I de fallen 

mätvärden på timbasis funnits tillgängliga har brukardatan från vattenfall direkt lästs 

in i programmet.  

I de fall endast dygnsvärden har funnits tillgängliga har varje dygnsvärde fördelats 

jämnt över det aktuella dygnets 24 timmar och därefter korrigerats. Problemet med 

dygnsmedelvärden är att elanvändningen i realiteten varierar under dygnet, bland 

annat beroende på hur många som är hemma för tillfället. För att få en bättre 

uppskattning av hur mycket av den producerade elen som varje byggnad kan 

tillgodogöra sig har i dessa fall medelvärdena fördelats jämnt över dygnets 24 timmar 

varpå varje timme multiplicerats med en faktor för avvikelsen från medelvärdet för 

den timmen. Faktorerna bygger på data från en elforskrapport där uppmätta 

lastkurvor för hushållselförbrukning i lägenheter presenteras (Widén 2008, s.20). 

Varje korrektionsfaktor har tagits fram genom att timvärdet för den aktuella timmen 

dividerats med dygnsmedelvärdet. 

Vid simulering av scenariot med FTX-system har i båda fallen timvärden för den 

simulerade ökade elanvändningen adderats till ovanstående värden (Se kap 7.4.1 

Simulering för FTX-systemets specifikationer). 

Panelerna har utifrån datablad för Solkompaniets produkter (Solkompaniet 2014) 

antagits ha en toppeffekt på 240 W, och en aktiv yta på 1,57 m2. Detta ger i 

Solelekonomi 1.0 en verkningsgrad på 15.7 %, vilket är något högre än den i databladet 

(14.4 %). Verkningsgraden för systemets växelriktare har antagits vara 90 % och övriga 

cellförluster, som är ett värde för förluster utöver panelernas reflektionsförluster, har 

satts till 10 %.  

Den fria takytan har för varje tak uppmätts i ritningar. På takens nederkanter finns 

skyddsräcken, varför en marginal på 1 m har använts i nederkant. I överkant och åt 

sidorna har en marginal på minst 60 cm respektive 20 cm använts. 

Byggnadernas azimutvinkel har mätts i en karta över området. Solcellspanelernas 

lutning har antagits vara densamma som det aktuella takets, vilken har mätts i 

ritningar. Klimatdata för Stockholm har använts då detta är det av alternativen som 

geografiskt ligger närmst Uppsala. 
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7.5.1.4 Resultat 
 

Resultatet av simuleringarna av åtgärd SE-1, där anläggningarna dimensionerats för 

att ge ett så litet överskott som möjligt med den nuvarande elanvändningen som 

underlag, presenteras i Tabell 11. 

 

TABELL 11. RESULTAT, ÅTGÄRD SE-1. 

SE-1 
Maxeffekt 

[kW] 
El 

[MWh] 

Till 
elnätet 
[MWh] 

Investering m. 
stöd 35% [kkr] 

Nettonuvärde 
[kkr] 

ÅB-tid 
[år] 

Elcertifikat 
[st/år] 

CO2-
utsläpp 
[ton/år] 

Hus A2 3,4 -2,62 0,48 60 -10 36 3 -3 
Hus B 4,8 -4,46 0,03 86 -7 29 4 -4 
Hus C 0,7 -0,62 0,04 13 -2 32 0 -1 
Hus J 3,1 -2,72 0,06 56 -7 33 2 -3 
Hus K 4,8 -4,22 0,05 86 -11 32 4 -4 
Hus L 3,8 -2,99 0,47 69 -13 37 3 -3 
Alla 20,6 -17,62 1,14 369 -51 33 16 -18 

 

Resultatet av simuleringarna av åtärd SE-2, där elanvändningen från ett FTX-System 

också inkluderas i underlaget, presenteras i Tabell 12 Anläggningarna kan bara göras 

marginellt större med FTX-systemet installerat. Den lilla ökningen i 

anläggningsstorlek antas heller inte påverka priset per installerad kW då nästa 

prisnivå satts vid 6,5 kW.  

 

TABELL 12. RESULTAT, ÅTGÄRD SE-2. 

SE-2 
(FTX) 

Maxeffekt 
[kW] 

El 
[MWh] 

Till 
elnätet 
[MWh] 

Investering m. 
stöd 35% [kkr] 

Nettonuvärde 
[kkr] 

ÅB-tid 
[år] 

Elcertifikat 
[st/år] 

CO2-
utsläpp 
[ton/år] 

Hus A2 4,6 -3,74 0,47 82 -12 34 4 -4 
Hus B 5,5 -5,15 0,01 99 -8 29 5 -5 
Hus C 1,9 -1,70 0,06 34 -4 31 1 -2 
Hus J 3,8 -3,41 0,02 69 -9 32 3 -3 
Hus K 5,5 -4,89 0,02 99 -13 32 4 -5 
Hus L 6,2 -5,16 0,46 112 -17 34 5 -5 
Alla 27,6 -24,05 1,04 493 -63 32 22 -24 

 

 

Resultatet av simuleringarna av åtgärd SE-3, där istället den uppskattade maximala 

takytan utnyttjas presenteras i Tabell 13. Anläggningarna får ett lägre pris/kW på 

grund av att storleken ökar, samtidigt som intäkterna från elproduktionen blir något 

lägre för det större överskottet. Dock uppnås som synes bäst nettonuvärden i detta 

scenario, förutom i hus C, som på grund av sin nätta elanvändning får ett väldigt stort 

överskott.  
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TABELL 13. RESULTAT, ÅTGÄRD SE-3. 

SE-3 
(MAX) 

Maxeffekt 
[kW] 

El 
[MWh] 

Till elnätet 
[MWh] 

Investering 
m. stöd 35% 

[kkr] 
Nettonuvärde 

[kkr] 
ÅB-tid 

[år] 
Elcertifikat 

[st/år] 

CO2-
utsläpp 
[ton/år] 

Hus A2 12,5 -6,67 4,84 122 33 17 11 -11 
Hus B 8,2 -6,68 0,96 106 19 19 7 -7 
Hus C 9,6 -1,49 7,30 125 -43 76 8 -9 
Hus J 8,6 -5,35 2,37 112 0 25 7 -7 
Hus K 13,0 -7,95 3,58 126 41 16 11 -11 
Hus L 20,6 -9,39 9,19 201 34 19 18 -18 
Alla 72,5 -37,53 28,23 792 83 21 62 -64 

 

 

7.5.2 SOLVÄRME 
 

Solvärmesystem som bidrar till uppvärmningen av områdets tappvarmvatten har 

undersökts. Systemet bygger på att en central ackumulatortank placeras i 

undercentralen för att direkt värma upp det inkommande kallvattnet. 

Verkningsgraden vid värmeväxling minskar med minskad temperaturdifferens och 

tappvarmvatten som förs ut från undercentralen till de olika byggnaderna är redan 

uppvärmt med hjälp av fjärrvärme, varför systemet skulle bli mindre effektivt om 

värmeöverföringen från solkretsen till tappvarmvattenkretsen sker i varje hus.   

Då byggnaderna i Gamla studentstaden inte har någon fysisk anslutning till varandra 

innebär detta att ledningar behöver dras mellan undercentralen och de hus som är 

aktuella för installation av solfångare. Detta leder till vissa förluster, men framför allt 

till högre installationskostnader. Systemet kan också bli svårare att styra (Fjärrsyn 

2013, s. 37).  

Solvärme till uppvärmning av bostäder har inte undersökts då merparten av energin 

infaller sommartid, då uppvärmningsbehovet är mycket litet. 

 

7.5.2.1 Dimensionering 
 

Med hänsyn till orientering, skuggning och avstånd till undercentralen i hus A1 har 4 

st takytor valts ut. Dessa hör till hus A1, A2, C och B och visas i Figur 14. Av dessa är 

samtliga orienterade i sydlig riktning förutom den på hus A1 som vetter mot öst.  
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FIGUR 14. BYGGNADER SOM  BEDÖMTS LÄMPLIGA FÖR SOLVÄRMEANLÄGGNINGAR. 

 

Då undercentralen ligger i hus A1 krävs ingen schaktning då solfångarna på hus A1 

ansluts till ackumulatortanken. Till takets nackdel är orienteringen något sämre, 

varför värmeutbytet per kvadratmeter blir lägre. Två olika kombinationer har jämförts, 

varav en utesluter hus A1  

 SV-1: Solfångare på taken av hus A1, A2, B och C 

 SV-2: Solfångare på taken av hus A2, B och C 

 

Då hela områdets varmvattenberedning sker i undercentralen i hus A1, där systemets 

ackumulatortank föreslås placeras, finns ett varmvattenbehov som vida överskrider 

solfångarnas möjliga årsproduktion. Täckningsgrad har således inte varit en 

avgörande faktor vid systemets dimensionering. Istället har utgångspunkten varit att 

ta reda på hur många paneler det är möjligt att sätta upp på de tak som bedömts 

användbara, och därefter utvärdera om systemet är lönsamt. 

 

7.5.3 INVESTERINGSKOSTNADER 
 

Det solvärmestöd som tidigare fanns upphörde att gälla vid årsskiftet 2011/2012. För 

att tillgodogöra sig detta måste en ansökan ha prövats under 2011. (BBR. Solväme och 

stöd. 2014) 

Svesol Värmesystem AB marknadsför modellen Favorit Max, som är en plan solfångare 

i aluminiumlåda. Varje panel har måtten 2,16 x 1,15 x 0,95 m, väger 39 kg och har en 

exponerad absorbatoryta om 2,3 m2 (Svesol 2014).   
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Svesol har tagit fram en graf med schablonpriser för total kostnad av ett 

solvärmesystem som är baserat på solfångaren Favorit Max. Priser är exkl. moms och 

anses rimliga om installationen utförs av någon av Svesols installatörer (Lorenz 2014). 

Grafen presenteras i Figur 15. 

 

 

FIGUR 15. KOSTNADER FÖR NYCKELFÄRDIG SOLFÅNGARANLÄGGNING. 

 

En grov uppskattning av kulvertkostnader har gjorts med hjälp av svensk fjärrvärmes 

kulvertkostnadskatalog. Kategori A – Innerstad har valts då denna bedömts passa bäst 

in på områdets förutsättningar. En kulvertdiameter på 32 mm har bedömts rimlig. 

Denna klarar 220 kW vid en temperaturdifferens på 55 C (Svensk Fjärrvärme 2007, 

s.37). vilket har bedömts tillräckligt med marginal vid jämförelse med ett tidigare 

projekt där Svesols Favorit Max har använts, och vid 21 m2 yta beräknats leverera en 

maximal effekt på 15 kW (Svesol 2014). Hus A2 har en total absorbatoryta på 83 m2, 

vilket är den största av de tre hus som är i behov av kulvertar. Arean motsvarar en 

maximal effekt på omkring 60 kW. 

Kostnaden för kulvertdragning uppskattas till omkring 4000 kr/m inkl. moms. Detta 

innefattar kulvertskarvning, kulvertmaterial, rörarbeten, markarbeten, projektering 

och kontrollering (Svensk Fjärrvärme 2007, s.25).  

Med hjälp av Eniros karttjänst (Eniro 2014) har en total kulvertlängd på knappt 80 

meter grovt uppskattats behöva dras från de aktuella byggnaderna till undercentralen 

i hus A1. En sträcka på 45 m från hus B, 23 m från hus C och 9 m från hus A2.  
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7.5.4 SIMULERING 
 

Solfångararean för varje tak har bestämts genom mätning i ritningar. En uppskattning 

har gjorts av hur många paneler av typen Favorit Max (2,16 x 1,15 m) som får plats på 

varje aktuell takyta. På takens nederkanter finns skyddsräcken, varför en marginal på 

1 m har använts i nederkant. I överkant och åt sidorna har en marginal på minst 60 cm 

respektive 20 cm använts. När mätningarna har gjorts har också panelens dimensioner 

avrundats uppåt till 2,2 x 1,2 m, varför en viss ytterligare marginal finns. 

De olika takytornas lutning, orientering, ackumulatorvolymer samt övriga 

inparametrar till VIP-Energy presenteras i Tabell 14. Absorptionskoefficient, 

förlustkoefficienter, lägsta och högsta arbetstemperatur samt värmeförlust från tank 

är normalvärden (VIP-Energy Manual, s.56-58). Solvärmesystems användning av el 

till pumpar har antagits vara försumbar.  

 
TABELL 14. INDATA VIP-ENERGY, SIMULERING AV SOLVÄRME. 

  A1 A2 B C 

Solfångararea [m2] 128.8 82.8 55.2 64.4 

Absorptionskoefficient 0.86 

Förlustkoefficient 1 [W/m2K] 2.4 

Förlustkoefficient 2 [W/m2K2] 0.03 

Södervinkel [º] -75 15 15 15 

Lutning [º] 28.8 28.8 35 26.57 

Horisontvinkel [º] 0 

Ackumulatortank [m3] 7 5 5 5 

Lägsta arbetstemp [ºC] 45 

Högsta arbetstemp [ºC] 95 

Värmeförlust från tank [W/K] 0.5 

 

  

7.5.5 RESULTAT 
 

Värmeutbytet för de olika taken presenteras i Tabell 15. Som synes resulterar 

orienteringen av solfångarna på hus A1 (öst) i att värmeutbytet blir avsevärt lägre. 

Detta är också resultatet av en låg taklutning på omkring 28 grader. Taket på hus B har 

bäst förutsättningar med sydlig riktning och mest fördelaktig lutning, vilket framgår 

av det höga värmeutbytet. Hus B har dock en relativt liten fri takyta.  
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TABELL 15. VÄRMEUTBYTE SOLVÄRMEANLÄGGNINGAR. 

Hus [kWh/m2år] 

A1 (öst) 247 

A2 (syd) 403 

B (syd) 562 

C (syd) 436 

 

Åtgärdernas inverkan på områdets energibalans och miljöpåverkan samt resultatet av 

lönsamhetskalkylen visas i Tabell 16. Att installera solfångare på taken av hus A2, B 

och C (SV-1) är lönsamt enligt beräkningarna, medan nettonuvärdet blir negativt då 

hus A1 inkluderas (SV-2). Detta på grund av de sämre förutsättningar som råder på 

taket av hus A1. 

 
TABELL 16. RESULTAT, SOLVÄRMEANLÄGGNINGAR. 

Åtgärd 
Värme 

[MWh/år] 
El 

[MWh/år] 
Grundinvestering 

[kkr] 

Tåld 
investering 

[kkr] 
Nettonuvärde 

[kkr] 
ÅB-tid 

[år] 

CO2-
utsläpp 
[kg/år] 

SV-1 (A1,A2,B,C) -184 - 2 075 1 921 -154 29 -41 542 

SV-2 (A2,B,C) -136 - 1 393 1 431 38 24 -30 750 
 

 

Täckningsgraden blir om man utgår från områdets totala användning av värme till 

tappvarmvatten (955600 kWh/år) 19 % för SV-1 och 14,2 % för SV-2.  

 

7.6 SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT, VÄRMEANVÄNDNING 
 

Den simulerade värmeanvändningen för de olika åtgärderna presenteras som 

procentuell andel av utgångsmodellen i Figur 16. Störst energibesparing ger 

fasadisolering och FTX.  

Under lönsamhetskalkylens grundförutsättningar är det bara SV-2 

(solvärmealternativet för hus A2, B och C) som bedöms lönsamt utav samtliga 

undersökta åtgärder. Rimligheten i detta utvärderas i kap 9 Känslighetsanalys. 

 



43 

 

 

FIGUR 16. RESULTAT, ÅTGÄRDER SOM MINSKAR KÖPT VÄRME. 
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8 DISKUSSION 
 

8.1 Resultat  
 

Byggnaderna i Gamla studentstaden uppvisar rent tekniskt goda möjligheter till 

energieffektivisering. Om t ex en av fönsteråtgärderna G-2 eller G-3 med U-värde 1,2 

W/m2K genomförs tillsammans med FTX (80 % värmeåtervinning), Fasadisolering 

100mm och grundmursisolering 100mm, så kan områdets värmeanvändning halveras: 

en minskning med 51 % uppnås enligt simuleringarna. Svårigheten ligger i att många 

av åtgärderna inte betraktas som lönsamma. 

 

8.1.1 LÖNSAMHETSKALKYL 
 

Om en åtgärd med en bestämd grundinvestering som leder till en viss energibesparing 

bedöms lönsam (får ett positivt nettonuvärde) eller inte bestäms av 

lönsamhetskalkylens inparametrar: kalkylränta, avkastningskrav, inflation, 

prisändringstakt för energi och ekonomisk livslängd. Kalkylräntan speglar 

Uppsalahems avkastningskrav samt den risk som investeringen innebär. Om 

investeringen betraktas som säker kan alltså kalkylräntan sänkas något. 

Ekonomisk livslängd är en parameter som inte är helt enkel att kvantifiera då många 

faktorer spelar in. Dessutom har de olika komponenterna i ett system ofta olika 

livslängd, t.ex. växelriktare och paneler i en solcellsanläggning, eller fläktar och 

ventilationskanaler i ett FTX-system.  

 

8.1.2 FÖNSTER OCH GLASDÖRRAR 
 

Åtgärd G-1 och G-2, där befintliga fönster renoveras är nära lönsamhet. Åtgärd G-3, 

där fönstren byts ut mot nya 3-glasfönster, genererar stora negativa nettonuvärden. 

Fönstren som hängt med sedan byggnaderna uppfördes på 50-talet kan dock anses 

vara uttjänta och behöva bytas. Om de befintliga fönstren behålls krävs ett visst 

underhåll i form av målning och tätning som inte tagits hänsyn till i projektet. Detta 

kan göra att investeringen ändå bedöms rimlig.  

I efterhand har konstaterats att U-värdet sannolikt kan sänkas till 0,8 med en relativt 

liten ökning i investeringskostnad vid byte av fönster, vilket skulle kunna göra åtgärd 

G-3 mer lönsam. 
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8.1.3 FASAD- OCH GRUNDMURSISOLERING 
 

Omdränering och omputsning av fasaderna skedde i samband med renoveringen i 

slutet av 90-talet (Nilsson 2014). Det kan därför vara svårt att motivera en 

tilläggsisolering av fasaderna och källarmurarna i dagsläget. 

Vid jämförelse av åtgärderna för fasadisolering, F-1 (100mm) och F-2 (153mm) visar 

sig dessa prestera ganska lika vad gäller minskad värmeanvändning (18 % resp 19 %). 

Detta talar för att 100 mm är en rimligare lösning när framtida tilläggsisolering ska 

göras på grund av mindre kostnad för isoleringsmaterial. Eventuellt kan arbetet med 

att flytta ut fönstren så att de ligger i kant med väggen rationaliseras bort när ett 

tunnare isoleringslager används. 

 

8.1.4 FTX 
 

FTX-systemet är den åtgärd som har svårast att uppnå lönsamhet. Även om FTX-

systemet och en lönsam solcellsanläggning skulle ses som en gemensam investering så 

påverkar detta inte de stora negativa nettonuvärdena nämnvärt. 

Dock är FTX-system en av de åtgärder som har störst potential att minska 

värmeanvändningen i äldre byggnader. (omkring 18 %). Med installationen följer 

dessutom mervärden som ett bättre och mer kontrollerbart inomhusklimat. När det är 

dags att byta ut de befintliga frånluftsfläktarna kan istället lönsamhetskalkylen 

genomföras med prisskillnaden mellan FTX-systemet och nya frånluftsfläktar som 

investeringskostnad. De nuvarande installerades i samband med renoveringen i slutet 

av 90-talet, och är alltså omkring 15 år gamla.  

 

8.1.5 SOLEL  
 

Installation av solcellsanläggningar i området har god potential att vara lönsamt på 

grund av det statliga stöd som erbjuds. Större anläggningar kan löna sig på grund av 

minskade investeringskostnader per installerad kW. Dock är det i dagsläget 

ekonomiskt mest gynnsamt att använda elen i den byggnad där den produceras, varför 

en större anläggning även kan kräva en högre elanvändning i den aktuella byggnaden 

för att bli lönsam. (Se fallet med hus C, SE-3 i kap 7.5.1.4 Resultat).  

Det visar sig att åtgärd SE-3, där all tillgänglig yta används och överskottet säljs är 

lönsamt i flest antal fall. Åtgärden resulterar i positivt nettonuvärde i samtliga fall 

förutom hus J, som ändå är i närheten, och i hus C, som har en relativt liten 

elanvändning. Åtgärden skulle under aktuella förutsättningar vara mer lönsam utan 

hus C. Vid ökad elanvändning och skulle åtgärd SE-3 också bli mer lönsam. T.ex. vid 
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installation av FTX-system, eller om möjlighet fanns att försörja hushållen med el även 

i lägenhetshusen. Ett scenario som generellt skulle göra det mer lönsamt att maximera 

antalet paneler per tak är om nettodebitering eller möjligheten att överföra 

överskottsel till en annan anläggning införs. 

Med aktuella förutsättningar är en solcellesanläggning på taket av hus C svår att 

betrakta som lönsam både då maximal yta utnyttjas (för mycket överproduktion) och 

då anläggningen dimensioneras för minimal överproduktion (eftersom kostnaden för 

en mindre anläggning är högre). 

Den ekonomiska livslängden för hela solcellssystemet har satts till 25 år. Detta är ett 

standardvärde för nyckelfärdiga solcellsanläggningar. Panelerna kan mycket väl 

tänkas hålla ännu längre enligt erfarenheter från anläggningar som varit i drift en 

längre period (Energimyndigheten 2007). För växelriktare brukar en livslängd på 15 

år antas (Svensk Solenergi 2014). 

I projektet har endast de ytor som bedömts ha störst potential undersökts. Ytor med 

en liten azimutvinkel (där 0 grader är sydlig riktning) har varit ett krav och den 

maximala azimutvinkeln bland de undersökta anläggningarna är 35 grader. En vidare 

undersökning skulle kunna vara att även kolla på ytor som vetter mot väster och öster, 

då dessa också kan tänkas användbara. 

 

8.1.6 SOLVÄRME 
 

Åtgärd SV-2, det alternativ som exkluderar hus A1, visar god potential att vara 

lönsamt, medan SV-1 får ett högre negativt nettonuvärde trots att inga extra kostnader 

tillkommer för kulvertar till hus A1. Detta talar för att lutningen i kombination med 

den ostliga orienteringen av taket på hus A1 inte är optimal.  

 

8.1.6.1 Solvärme i fjärrvärmesystem 
 

När inkommande kallvatten värms upp av ett solvärmesystem kan överföringen av 

fjärrvärme till tappvarmvattnet få en lägre verkningsgrad. Då vattnet redan är delvis 

uppvärmt av värmen från solfångarna fås också en högre returtemperatur i 

fjärrvärmenätet, vilket i sin tur leder till lägre verkningsgrader i kraftvärmeverket som 

värmer vattnet. Både värmeöverföringen och elverkningsgraden kan bli lidande då 

högre returtemperatur leder till mindre temperaturdifferens och därmed lägre 

verkningsgrad vid värmeöverföring. Tryckskillnaden innan och efter turbinen blir 

heller inte lika stor vilket leder till lägre elverkningsgrad.  
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8.2 MODELLERING 
 

Den modell som konstruerats av byggnaderna i gamla studentstaden har validerats 

mot faktisk brukardata, och bedömts stämma tillräckligt väl överens med denna för att 

vara användbar vid utvärderingen av de olika åtgärder som föreslagits. 

Korrektionsfaktorer har också beräknats för att kompensera för skillnaden i 

värmebehov på månadsbasis. Anledningen till att värmebehovet skiljer sig mellan 

modell och verklighet på månadsbasis kan vara att de driftsfall som använts, t ex 

varmvattenanvändning, har angivits som medeleffekter över året istället för mer 

periodspecifika värden. Detta gäller också de temperaturer som uppmättes under en 

6-dygnsperiod i början av April. Troligen har inomhustemperaturen större variation 

på årsbasis, vilket kan påverka värmebehovet under vissa perioder.  

Den förenkling som genomfördes när köldbryggor implementerades i modellen (Se 

kap 5.5 Byggnadsdelar 2-Dimensionella (Köldbryggor)) kan bidra till fel då resultatet 

är uppskalat från endast en byggnads värmeförluster genom köldbryggor. Felet härrör 

främst från att alla byggnader inte har exakt lika många löpmeter fönsterkarm per vägg 

och i vissa fall olika antal våningar. Metoden har bedömts ge en tillräckligt god 

uppskattning av förluster genom köldbryggor.  

Otäthetsfaktorer för fönster och övriga byggnadsdelar har uppskattats genom att utgå 

från standardvärdet som i VIP-Energy är 0,8 l/m2s, som ökats med 50 % för att 

kompensera för byggdelarnas ålder. Då inga mätningar har gjorts är luftläckaget 

genom byggdelarna i gamla studentstaden något av ett frågetecken. En 

känslighetsanalys av hur otäthetsfaktorn påverkar resultatet har gjorts (Se kap 9.3 

Modellering).   

Då möjlighet inte funnits att beträda samtliga vindsutrymmen i området har de 

ytandelar som är tilläggsisolerade med lösull i vissa fall fått uppskattas utifrån 

ritningar och beskrivningar från fastighetstekniker.  

På grund av brist på byggnadsteknisk information gjordes vid modelleringen en 

förenkling som innebär att de fönster som sitter i kåpor på taken har modellerats som 

vanliga fönsterytor. Förlusterna genom kåpornas väggar har alltså inte räknats med. 

Detta är en felkälla för de hus som har fönsterkåpor (Alltså hus B, D, E F, G, H, I och 

M) då en del värmeläckage har konstaterats ske där efter termografering (Se kap 4.2.1 

Resultat). 

Då ingen möjlighet finns i VIP-Energy att simulera solvärme i flera olika byggnader 

samtidigt har varje byggnad simulerats separat. Detta leder till att varje byggnad vid 

simuleringarna har en individuell ackumulatortank. I VIP-Energy simuleras också 

ackumulatortanken som omblandad, vilket skiljer sig från Svesols system, som bygger 

på att en temperaturgradient finns i tanken för att maximera verkningsgraden vid 

värmeöverföringen till och från tanken.  
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9 KÄNSLIGHETSANALYS 
 

9.1 LÖNSAMHETSKALKYL 
 

Den kalkylränta som används vid lönsamhetsberäkningar är tänkt att spegla företagets 

avkastningskrav och samtidigt ta hänsyn till den risk en investering innebär. Om 

kalkylräntan sänks till enbart avkastningskravet bortses risken från. Detta har 

undersökts i en känslighetsanalys. Resultatet presenteras i Tabell 17.   

 

TABELL 17. RESULTAT VID SÄNKT KALKYLRÄNTA. 

Åtgärd 
Värme 

[MWh/år] 
El 

[MWh/år] 
Grundinvestering 

[kkr] 

Tåld 
investering 

[kkr] 
Nettonuvärde 

[kkr] 
ÅB-tid 

[år] 

G-1: Energiglas -209 - 1 943 2 037 94 14 

G-2: Isolerruta -350 - 3 562 3 411 -151 16 

G-3: Nytt 3-glas -350 - 15 998 6 604 -9 394 - 

F-1: 100mm -663 - 13 589 12 590 -999 47 

F-2: 153mm -722 - 15 400 13 724 -1 676 51 

GM: 100mm -231 - 5 805 4 340 -1 465 89 

FTX -670 92 26 469 8 700 -17 769 - 

SV-1 (A1,A2,B,C) -184 - 2 075 2 141 66 24 

SV-2 (A2,B,C) -136 - 1 393 1 595 203 21 

SE-1 (Alla) - -18 369 355 -14 26 

SE-2 (Alla) - -24 493 480 -13 26 

SE-3 (Alla) - -38 792 976 184 19 

 

Som synes kan då åtgärd G-1 betraktas som lönsam. Åtgärd G-2 börjar nära sig 

lönsamhet, och återbetalningstiden skiljer endast 2 år. Med tanke på att åtgärd G-2 

ger en minskad värmeanvändning som på årsbasis nästan är en faktor 1,5 gånger större 

än den som åtgärd G-1 ger kan isolerrutan betraktas som ett mer lönsamt alternativ 

då den varje år utöver den antagna livslängden kommer att ge större besparingar.  

Även SV-1 kan betraktas som lönsam med sänkt kalkylränta, men alternativet har 

fortfarande ett avsevärt lägre nettonuvärde än åtgärd SV-2, som exkluderar hus A1, 

detta på grund av takets sämre förutsättningar vad gäller orientering och lutning.  

De dyrare åtgärderna FTX och installation av nya 3-glas fönster är fortfarande svåra 

att betrakta som lönsamma. Givet att de övriga parametrarna i Uppsalahems mall 

bedöms riktiga krävs att energipriset ökar 8,6 % per år för att G-3 ska anses lönsam. 

Vid omkring 11 % blir FTX lönsam. F-1 blir lönsamt vid 4,5 %. Givet utgångsläget blir 

F-1, F-2 och GM lönsamma vid en kalkylränta på 4 %. Först vid en kalkylränta på 1 % 

blir G-3 lönsam. 
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9.2 SOMMARPRISER FÖR FJÄRRVÄRME 
 

Merparten av åtgärderna ger störst besparad värmeanvändning under vinterhalvåret. 

Solvärmeanläggningar producerar dock värme främst under sommarhalvåret. De 

ekonomiska beräkningarna för solvärmesystemet har också utvärderats med aktuella 

rörliga sommarpriser (rörligt pris, företag), 386 kr/MWh inkl. moms (Vattenfall 

2014). Detta innebär att mindre besparingar görs och som resultat får båda 

alternativen negativa nettonuvärden, oavsett om risken i kalkylräntan tas hänsyn till 

eller inte. I Tabell 18 presenteras resultatet med sommarpriset 386 kr/MWh och sänkt 

kalkylränta motsvarande endast avkastningskravet. Rörligt pris innebär dock också ett 

högre vinterpris, varför ytterligare kalkyler behöver utföras för att utvärdera den totala 

prisbilden. 

 

TABELL 18. RESULTAT FÖR SOLVÄRMEANLÄGGNINGAR VID AKTUELLT SOMMARPRIS FÖR FJÄRRVÄRME. 

Åtgärd 
Värme 

[MWh/år] 
El 

[MWh/år] 
Grundinvestering 

[kkr] 

Tåld 
investering 

[kkr] 
Nettonuvärde 

[kkr] 
ÅB-tid 

[år] 

CO2-
utsläpp 
[kg/år] 

SV-1 (A1,A2,B,C) -184 - 2 075 1 646 -429 36 -41 542 

SV-2 (A2,B,C) -136 - 1 393 1 237 -155 30 -30 750 
 

 

9.3 MODELLERING 
  

Otäthetsfaktorn för fönster och dörrar har varierats mellan 0.8 och 2.0 i modellen av 

hus F för att avgöra hur stor inverkan parametern har på slutresultatet. Detta då den 

otäthetsfaktor som användes under projektets simuleringar (1,2 l/m2s) inte har mätts 

upp utan använts utifrån ett antagande. Ett antagande gjordes också vid simuleringen 

av fönsteråtgärder att otäthetsfaktorn för de utbytta eller renoverade fönstren 

minskade från 1,2 till 0,8 l/m2s.  

Resultatet visar att variationen av otäthetsfaktor i det undersökta intervallet inte har 

någon större inverkan på slutresultatet, varken över hela året eller på månadsbasis. På 

årsbasis orsakar ändringen i otäthetsfaktor en procentuell ändring av det totala 

värmebehovet enligt Tabell 19, och på månadsbasis enligt Figur 17. Detta skulle i det 

värsta undersökta scenariot leda till ett fel på 0.00334*3753 = 12,53 MWh för hela 

modellen. 
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TABELL 19. KÄNSLIGHETSANALYS OTÄTHETSFAKTOR, ÅRSBASIS. 

[l/m2s] 
Värmebehov 

[%] 

0.8 -0.168 

1.2 0.000 

1.4 0.083 

1.6 0.167 

1.8 0.250 

2 0.334 
 

 

 

FIGUR 17. KÄNSLIGHETSANALYS, OTÄTHETSFAKTOR, MÅNADSVIS.  
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10 REKOMMENDATIONER 
 

 En närmare undersökning av områdets fönster bör genomföras där status på 

fönster och glasdörrar kontrolleras för att avgöra om dessa bör renoveras eller 

helt bytas ut.  

 När en fasadrenovering genomförs bör en tilläggsisolering med 100 mm 

mineralull också genomföras, detta då tjockare tilläggsisolering i 

simuleringarna visats göra liten skillnad.  

 Vid nästa omdränering bör även en tilläggsisolering med 100 mm 

isodrän/pordrän genomföras. 

 Att investera i ett FTX-system är svårt att motivera ur ett ekonomiskt 

perspektiv, men ger en betydande minskning av värmeanvändningen och en 

del andra mervärden som ett bättre inomhusklimat, varför det ändå bör 

övervägas. För att ett beslut ska kunna tas bör fler olika leverantörer av FTX-

system samt alternativet med frånluftsvärmepump undersökas. 

 Angående alternativen med solfångare och solceller är båda lönsamma, och 

solcellsalternativet SV-3 har högst nettonuvärde givet att solcellsstödet kan 

erhållas. Dock bygger detta på att en stor överproduktion sker, och att 

Uppsalahem som företag har möjlighet att sälja denna. I dagsläget är 

solfångare för uppvärmning av tappvarmvatten ett säkrare alternativ.   
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BILAGOR 
 

B1: KOSTNADER, ÅTGÄRDER 
 

Wikells sektionsfakta ROT 13/14 exkl. moms [kr] inkl. moms [kr] Antal 
Summa inkl. moms 

[kkr] Referens 

Rivning Fönster  14x13 389 486 892 434 16.002 

Rivning Fönster 10x5 325 406 194 79 16.001 

Nytt 14x13 3-glas U=1,2 (TRÄ) 10086 12608 892 11246 16.023 

Nytt 9x5 3-glas U=1,2 (TRÄ) 4765 5956 194 1155 16.019 

Nytt 9x12 3-glas U=1,2 (TRÄ) 6184 7730 11 85 16.020 

Rivning Glasdörr 9x21 520 650 120 78 16.004 

Glasdörr (dubbelt pris) 19476 24345 120 2921 16.037 

      

Båths fönsterteknik AB   Inkl. moms [kr/m2] Area [m2] 
Summa inkl. moms 

[kkr]   

Byte av inre ruta till energiglas  900 2147,4 1933  

Byte av inre ruta till isolerruta  1625 2147,4 3490  

      

Kostnader glasytor 
Summa inkl. moms 

[kkr]     

G-1 (renovering med energiglas) 1933     

G-2 (renovering med isolerruta) 3490     

G-3 (byte till nya 3-glas) 16000     
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Kostnader Fasad [kr/m2] Area [m2] Summa inkl. moms [kkr] 

Sektionsfakta 70mm 1867,5 9059 16918 

Tresson 1300-1700   

Uppskattning 100mm 1900 9059 17212 

Uppskattning 153mm 2100 9059 19024 

 

FTX Antal exkl. moms [kkr/lgh]   inkl.moms [kkr/lgh] inkl. moms [kkr] 

Studentrum 67,5 90 113 7594 

1 rok 136 75 94 12750 

2 rok 44 80 100 4400 

3 rok 12 85 106 1275 

4 rok 4 90 113 450 

Tot    26469 

     

Tolkat efter prisuppgifter från Swegon    

 

Solvärmeanl. Tot area [m2]  [kkr/100m2] Summa inkl. moms [kkr] 

SV-1 (A1, A2, B, C) 331,2 530 1755 

SV-2 (A2, B, C) 202,4 530 1073 

    

Prisuppgifter från Svesol   

 

Solcellsanl.   [kkr/kW] 

Solcellsanläggning < 5 kW 27,5 

Solcellsanläggning 5-10 kW 20 

Solcellsanläggning > 10 kW 15 
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B2: SPECIFIKATIONER, ÅTGÄRDER 
 

Specifikationer glasytor Glasandel [%] Total g [%] Direkt ST [%] U-värde [W/m2K] Otäthetsfaktor [l/m2s] 

Utgångsläge (1+1 i kopplade bågar) 80 76 60,8 2,8 1,2 

G-1 (renovering med energiglas) 80 73 63 1,8 0,8 

G-2 (renovering med isolerruta) 80 67 55 1,2 0,8 

G-3 (byte till nya 3-glas) 80 67 55 1,2 0,8 

 

Specifikationer F & GM U-värde [W/m2K] 
Otäthetsfaktor 

[l/m2s] 
Solabsorption 

[%]  

F-1 0,245 0,8 50  

F-2 0,18 0,8 50  

GM 0,266 0,8 0  

     

Adderade byggdelar F & GM Tjocklek [m] 
Värmeledningstal 

[W/mK] 
Densitet 
[kg/m3] 

Värmekapacitet 
[Ws/kgK] 

F-1     

Mineralull (Mineralull 36) 0,1 0,036 50 840 

Puts (KC-BRUK) 0,02 1 1800 800 

F-2     

Mineralull (Mineralull 36) 0,153 0,036 50 840 

Puts (KC-BRUK) 0,02 1 1800 800 

GM     

Isodrän 200 0,1 0,036 55 1400 

Puts (KC-BRUK) 0,02 1 1800 800 

 

Specifikationer FTX Fläkttryck tilluft [Pa] Fläkttryck frånluft [Pa] Fläktverkningsgrad [%] Värmeåtervinning [%] 

Wise apartment 600 500 60 80 
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Spec. SV. Väderstreck 
Lutning 
[grader] 

Azimutvinkel 
[grader] 

Tankvolym 
[m3] 

Max antal 
[st] 

Area/panel 
[m2] 

Tot area 
[m2] 

A1 E 28,8 −75 7 56 2,3 128,8 

A2 S 28,8 15 5 36 2,3 82,8 

B Bihang S 35 15 3 24 2,3 55,2 

C S 26,57 15 5 28 2,3 64,4 

J Entré S 30,96 −35 5 25 2,3 57,5 

K S 28,8 −35 5 37 2,3 85,1 

L W 28,8 35 9 60 2,3 138 

 

Indata VIP-Energy solvärme A1 A2 B C 

Solfångararea [m2] 128,8 82,8 55,2 64,4 

Absorptionskoefficient 0,86 

Förlustkoefficient 1 [W/m2K] 2,4 

Förlustkoefficient 2 [W/m2K2] 0,03 

Södervinkel [º] -75 15 15 15 

Lutning [º] 28,8 28,8 35 26,57 

Horisontvinkel [º] 0 

Ackumulatortank [m3] 7 5 5 5 

Lägsta arbetstemp [ºC] 45 

Högsta arbetstemp [ºC] 95 

Värmeförlust från tank [W/K] 0,5 

 
 

Indata Solelekonomi 1.0  Verkningsgrad växelriktare [%] Övriga cellförluster [%] Modularea [m2] Modulernas toppeffekt (Wp) 

Alla anläggningar 90 10 1,57 240 
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Indata Solelekonomi 1.0  Azimutvinkel [grader] Lutning [grader] 

Hus A2 15 29 

Hus B 15 36 

Hus C 15 27 

Hus J -35 31 

Hus K -35 29 

Hus L 35 29 

 

SE-1  El [kWh/år] årsmedeleffekt [kW] Dagsmedeleffekt.s [kW] årsmaxeffekt [kW] Kommentar Data 

Hus A2 30786,1 3,51 5,35 23,5 Tvättstuga Timvärden 

Hus B 36730 4,19 4,86 6 Hushållsel från korridor Dygnsvärden 

Hus C 3526 0,4 - 0,63 Enbart fastighetsel Dygnsvärden 

Hus J 29852 3,4 3,17 6,54 Hushållsel från korridor Dygnsvärden 

Hus K 51196 5,84 - 10,54 Hushållsel från korridor Dygnsvärden 

Hus L 34784,4 3,97 5,27 19,5 Tvättstuga Timvärden 

       

       

SE-2 (m. FTX) El [kWh/år] årsmedeleffekt [kW] Dagsmedeleffekt.s [kW] årsmaxeffekt [kW]   

Hus A2 35793 4,1 5,94 24,1   

Hus B 43813 5 5,7 6,84   

Hus C 10124 1,16 - 1,41   

Hus J 36602 4,18 3,97 11,40   

Hus K 57331 6,54 - 11,27   

Hus L 44504 5,08 6,43 20,66   
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B3: INDATA VIP-ENERGY 
 

Byggdelstyper 1-dim I ritningar Modell i VIP-Energy 
U-värde 

[W/m2K] 
Otäthetsfaktor 

[l/m2s] 
Solabsorption 

[%] 

Yttertak 

Tegel 

Fasadtegel 20                
Trägran15                  

Lössprutad ull 400 
Masugnsslagg 160              

Trä gran 23                        
KC-BRUK 15 

0,088 0,8 0 

Läkt 

Papp 

Panel 

Innertak vind (hall) 
Slagg 160 

Betong 100 

Innertak vind (bostad) 

Slagg 160 

Papp 

Panel 

Puts 

Yttervägg 

Puts KC-BRUK 15 

0,799 0,8 50 
Träull 50 Träullsplatta 50 

Tegel 250 Murtegel poröst 250 

Puts KC-BRUK 15 

Grundmur 

Puts KC-BRUK 15 

1,016 0,8 0 
Träull 50 Träullsplatta 50 

Betong 200 
Betong Normal RH 

200 

Puts KC-BRUK 15 

Innervägg 

Puts KC-BRUK 15 

1,622 0,8 0 Tegel 250 Murtegel poröst 250 

Puts KC-BRUK 15 

Innertak/Golv Betong 50 
Betong Normal RH 

50 0,648 0,8 0 

Mineralull 2x25 (Mineralull 40) 50 
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Betong 160 
Betong Normal RH 

160 

Källargolv Betong 100 
(Lättbetong 300) 100 

0,64 0,8 0 
Dränerat grus 106 

 

Byggdelstyper 2-dim Solabsorption [%] Otäthetsfaktor [l/m2s] Bredd [m] Psi-värde [W/mK]   

Hörn 50 0,8 0,4 0,39   

Fönsterkarm 0 1,2 0,2 0,38   

Våningsplan 50 0,5 0,6 0,94   

       

Fönster och dörrar I ritningar Glasandel [%] Total g [%] Direkt ST [%] 
U-värde 

[W/m2K] 
Otäthetsfaktor 

[l/m2s] 

Standardfönster 1+1 i kopplade bågar 80 76 60,8 2,8 1,2 

Glasdörr typ 1 1+1 i kopplade bågar 46 76 60,8 2,8 1,2 

Glasdörr typ 2 1+1 i kopplade bågar 58 76 60,8 2,8 1,2 

Restaurangfönster Enkelglas 80 84 84 5,8 1,2 

Entrédörr typ 1 - 29 90 85 5,2 1,2 

Entrédörr typ 2 - 36 90 85 5,2 1,2 
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 Driftsfall Verksamhetsenergi [W/m2] Fastighetsenergi [W/m2] 
Personvärme 

[W/m2] 
Fukttillskott 

[mg/m2s] 
Tappvarmvatten 

[W/m2] Rumstemp [C] 

 
Till rumsluft 

(100%) Extern (0%) 
Till rumsluft 

(80%) Extern (20%)    Högsta Lägsta 

Hus A1 2,74 0,00 1,64 0,41 0,98 0,84 3,47 21,5 18,2 

Hus A2 2,74 0,00 2,21 0,28 1,49 0,84 5,26 21,5 18,2 

Hus B 3,06 0,00 0,44 0,11 1,33 0,84 4,68 21,5 18,2 

Hus C 2,74 0,00 0,44 0,11 1,13 0,84 3,99 21,5 18,2 

Hus D 2,74 0,00 0,44 0,11 1,71 0,84 6,06 21,5 18,2 

Hus E 2,74 0,00 0,44 0,11 1,69 0,84 5,97 21,5 18,2 

Hus F 3,06 0,00 0,44 0,11 1,27 0,84 4,49 21,5 18,2 

Hus G 2,74 0,00 5,04 0,56 1,69 0,84 5,97 21,5 18,2 

Hus H 3,06 0,00 0,44 0,11 1,67 0,84 5,89 21,5 18,2 

Hus I 3,06 0,00 0,44 0,11 1,87 0,84 6,61 21,5 18,2 

Hus J 3,06 0,00 0,99 0,25 1,64 0,84 5,79 21,5 18,2 

Hus K 3,06 0,00 0,44 0,11 1,55 0,84 5,48 21,5 18,2 

Hus L 2,74 0,00 1,24 0,31 1,14 0,84 4,02 21,5 18,2 

Hus M 3,06 0,00 0,44 0,11 2,61 0,84 9,22 21,5 18,2 
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 Tidsstyrd vent. Flöde [l/sm2] Fläkttryck frånluft [Pa] Verkningsgrad fläkt [%] [timmar/år] 

A1 0,35 200 60 samtliga 

A1 (Restaurang) 0,375 200 60 samtliga 

A2  0,35 200 60 samtliga 

B 0,35 200 60 samtliga 

C 0,35 200 60 samtliga 

D 0,35 200 60 samtliga 

E 0,35 200 60 samtliga 

F 0,35 200 60 samtliga 

G  0,35 200 60 samtliga 

H 0,35 200 60 samtliga 

I 0,35 200 60 samtliga 

J  0,35 200 60 samtliga 

K  0,35 200 60 samtliga 

L  0,35 200 60 samtliga 

L (Restaurang) 0,375 200 60 samtliga 

M 0,35 200 60 samtliga 

 


