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Abstract

Improving energy efficiency for an apartment building
from the 1940s

Oskar Djärv

A housing association in Ludvika owns an apartment building built 1942 with a heating
system based on district heating. The housing association is interested in reducing
their annual energy cost, which corresponds to reducing their energy consumption.
The yearly energy consumption for the building at the moment is about 40 % above
the average for Swedish apartment buildings. This report investigates the possibilities
of reducing the total energy consumption for the building, in a profitable way, and at
the same time meeting the governmental targets for 2050 and the maximum specific
energy demand for new buildings presented by the building regulation. 

The method used in this report was to conduct simulations of models of the building
where proposals in terms of reducing the use of heat were evaluated. The proposals
were related to the ventilation system, the building envelope, and solar power
installations. 

The simulations returned results of many proposals that could reduce the energy
consumption, but just a few turned out to be financially viable. Installing an exhaust air
heat pump in combination with solar panels for heat supply and solar cells for
electricity was found to be the most viable solution. 

A combination of these three proposals was calculated to reduce the yearly heat
consumption with 188 MWh and the total energy consumption by 50 %, which meets
the 2050 target. The specific energy consumption of the building per square meter of
heated area is 97 kWh, which means that the maximum specific energy demand of
110 kWh is met. 
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Exekutiv sammanfattning 
 
Att implementera olika energieffektiviserande åtgärder i en byggnad med målet att minska de 
totala energikostnaderna är ett tillvägagångssätt som använts i detta projekt. 
Bostadsrättsföreningen Ludvikahus 2 äger ett flerbostadshus på Vindelgatan 15, och har uttryckt 
målsättningen att sänka de uppvärmningskostnader som i dagsläget upplevs höga.  

Efter att flera modeller av byggnaden har simulerats, med implementering av flertalet 
energieffektiviserande åtgärder har det visat sig att en kombination av tre åtgärder är rimligast att 
investera i. En åtgärd utan investeringskostnad, men som ändå minskar det årliga värmebehovet 
är att minska det i nuläget för höga ventilationsflödet till en rimligare nivå. Att installera en 
frånluftsvärmepump som kan ta till vara på den varma frånluft som i nuläget bara strömmar ut till 
uteluften bidrar till både värmesystem och tappvarmvatten har enligt simuleringarna en stor 
potential att minska behovet av fjärrvärme, med som mest 93 MWh årligen. Dock ökar behovet 
av el markant.  

De energieffektiviserande åtgärder relaterade till ventilationssystemet har sedan kombinerats med 
installationer som nyttjar energi från solen. Installation av en solfångaranläggning som täcker 
större delen av takytan i söderläge har enligt beräkningar möjlighet att minska behovet av 
fjärrvärme med 38 MWh årligen. En solcellsanläggning som täcker upp resterande takyta har 
sedan beräknats kunna bidra en del till att kompensera för det ökade elbehovet i och med 
användning av frånluftsvärmepumpen.  

En kombination av frånluftsvärmepumpen med solenergianläggningarna har visat sig vara 
lönsamt, trots en markant ökat elbehov i och med värmepumpen. Den totala minskningen per år i 
form av värme har beräknats vara 118 MWh årligen, vilket innebär att den årliga kostnaden för 
fjärrvärme har beräknats kunna minska med omkring 77 000 kr. Eftersom elbehovet ökar så har 
den totala besparingen beräknats vara omkring 63 000 kr per år.  
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Sammanfattning  
 
Regeringen har framfört ett förslag om att halvera den totala energianvändningen i bostäder och 
lokaler till 2050. År 2013 krävdes den genomsnittliga energianvändningen 139 kWh per 
kvadratmeter yta uppvärmd över 10 °C för uppvärmning av de 2,3 miljoner lägenheter förlagda i 
flerbostadshus. Den senaste upplagan av Boverkets byggregler beskriver att kravet på maximal 
specifik energianvändning för en ny byggnad är 110 kWh per kvadratmeter uppvärmd yta för 
flerbostadshus i zon II, vilket innefattar både el och värme.  

Bostadsrättsföreningen Ludvikahus 2 som äger ett flerbostadshus på Vindelgatan 15 i Ludvika 
har uttryckt en önskan om att genom energieffektiviserande åtgärder minska de kostnader för 
värme som i nuläget anses vara för höga. Riksbyggen som förvaltar byggnaden har fört frågan 
vidare till ÅF Infrastructure AB i Falun där projektet formades. Flerbostadshuset byggdes 1942 
och rymmer 18 stycken mindre lägenheter med en total area på 1084 m2 fördelade på tre 
våningsplan. Enligt information från den lokala fjärrvärmeleverantören använder byggnaden i 
nuläget omkring 208 MWh till värmesystem och uppvärmning av tappvarmvatten. Detta innebär 
att den genomsnittliga specifika energianvändningen ligger på 191 kWh/m2, vilket betyder att 
byggnaden ligger omkring 40 % över genomsnittet i Sverige.  

De mål som har formulerats för projektet har varit att minska de totala årliga energirelaterade 
kostnaderna för byggnaden, och samtidigt uppfylla regeringens mål om 2050 samt Boverkets 
byggregler om maximal specifik energianvändning. För att bostadsrättsföreningen ska vara 
intresserad av att genomföra en investering har det även formulerats ett mål kring de olika 
åtgärdsförslagens ekonomiska lönsamhet. Detta lönsamhetskrav har beskrivits i form av en 
kalkylränta på 5 %, vilket motsvarar en återbetalningstid på 20 år.  

Projektet har genomförts genom att simulera olika modeller av byggnaden i 
beräkningsprogrammen VIP-Energy och Excel, där resultatet av olika åtgärdsförslag och 
åtgärdspaket har tagits fram. Åtgärdsförslagen har varit relaterade till klimatskalet och 
ventilationen, samt i form av installation av solfångare och solceller på den del av taket som står i 
söderläge. Den information som använts till att skapa modellerna har hämtats från ritningar, 
dokument om byggnaden, samt litteratur och statistik. För lönsamhetsberäkningar har verktyget 
TotalTool använts, där prisuppgifter har hämtats från litteratur och aktörer på marknaden.  

Resultatet från simulering av modellerna har visat att flertalet åtgärdsförslag är tekniskt 
genomförbara och kan minska det totala energibehovet avsevärt. Däremot är flera av dessa 
åtgärdsförslag inte ekonomiskt lönsamma. En kombination av alla åtgärdsförslag visar på att det 
årliga värmebehovet kan minskas med 153 MWh, och totala energibehovet med 140 MWh. Detta 
innefattar först en sänkning av det i nuläget höga ventilationsflödet, sedan tilläggsisolering av 
fasaden, byte till nya fönster, användning av en frånluftsvärmepump samt installation av 
anläggningar som utnyttjar solenergin i form av värme och elektricitet.  

Att byta ut de befintliga fönstren till nya standardfönster har beräknats innebära ett lägre 
värmeläckage genom fönstret jämfört med i nuläget, men åtgärdsförslaget är inte ekonomiskt 
försvarbart. En tilläggsisolering av fasaden är inte heller ekonomiskt lönsamt, där ett tillägg av 
100 mm stenull till ytterväggarna i alla väderstreck har använts som underlag för beräkningarna. 
Tilläggsisolering av fasaden kan visa sig vara ett lönsamt alternativ exempelvis om en renovering 
av fasaden ska genomföras i ett framtida skede, vilket kan göra att en tilläggsisolering kan 
kombineras med renoveringen och därmed även bli en lönsam åtgärd för bostadsrättsföreningen 
att investera i. 
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Installation av frånluftspump har enligt beräkningarna visat sig vara mest lönsamt av de olika 
åtgärdsförslag som undersökts. Frånluftsvärmepumpen återanvänder värmen som finns i den 
varma frånluft som annars skulle strömma ut till uteluften. Värmen används sedan till att värma 
upp både tappvarmvatten och värmesystem. Denna åtgärd har beräknats kunna minska det årliga 
värmebehovet med upp till 118 MWh, däremot medför detta även en ökning av elbehovet med 27 
MWh per år.  

Att installera solfångare och solceller har också visat sig vara lönsamt, där det har beräknats att 
hela taket i söderläge täckts av dessa anläggningar. I effektiv mottagararea har det räknats med 
110 m2 solfångare och 33 m2 solceller, där solfångaranläggningen har beräknats kunna bidra med 
maximalt 38 MWh årligen i form av värme och solcellsanläggningen med 5,2 MWh el per år.  

Förutom att kombinationen av frånluftsvärmepump, solfångare och solceller har beräknats vara 
ekonomiskt lönsamt för bostadsrättsföreningen, så ska de även kunna få byggnaden att uppfylla 
regeringens mål för 2050 med en minskning av totala energianvändningen med 50 %. Dessutom 
har den totala specifika energianvändningen beräknats bli 97 kWh/m2 vilket innebär att även 
nybyggnadskravet från Boverket kan uppfyllas.  
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Förord 
 
Detta examensarbete har utförts inom Civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala 
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Att arbeta med detta examensarbete har varit mycket lärorikt, där jag har fått en inblick i hur det 
är att sätta sig in i ett ämne och ett projekt under en längre tid, vilket har varit nyttigt för mig. Det 
har givetvis inte alltid varit tillfredsställande att arbeta med projektet och flera återvändsgränder 
har undersökts, men vinden har oftast vänt efter en tid och låtit projektet komma på rätt köl igen. 
Men utforskandet av vägar som inte leder projektet framåt är ändå utvecklande, vilket jag ser som 
positivt. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Henrik Bergqvist som lät mig få genomföra det här 
projektet och gav mig tillgång till ett kontorsutrymme på ÅF i Falun, min ämnesgranskare Arne 
Roos som varit ett stort stöd under projektets gång samt visat om jag varit på rätt väg eller inte, 
Mats Norrfors som bland annat lärt mig allt jag inte kunde om energieffektivisering av 
byggnader, samt alla de andra på kontoret i Falun som stöttat med olika tips och gjort vardagarna 
trevliga.  

 

 

Oskar Djärv  

Falun, 2015-05-20 
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Nomenklatur 
 
OVK Obligatorisk ventilationskontroll. 

RoK Rum och kök. 

BBR Boverkets byggregler. 

Atemp Avser den yta i byggnaden som är uppvärmd över 10 °C. 

SFP Specific fan power, specifik fläkteffekt, anger en fläkts effektivitet i enheten 
[kW/(m3/s)]. 

kWh Kilowattimme, mått på energi. MWh, Megawattimme, motsvarar tusen 
kilowattimmar. 

Kalkylränta Den ränta som avser det avkastningskrav som satts för en investering 

kr Svenska kronor (alla prisuppgifter i rapporten är angivna inklusive moms). 

U-värde Värmegenomgångskoefficient, anger hur god isolering olika byggdelar har, ju 
lägre tal desto bättre isolering. Anges i enheten [kWh/m2∙ PK]. 

kWh/m2 ∙
PAtemp 

Enheten för specifik energianvändning per kvadratmeter yta i byggnaden som är 
uppvärmd över 10 °C (Atemp). 

oms Enhet som beskriver antalet omsättningar av en viss luftvolym, uttryckt per 
timme. 

COP Coefficient of performance, värmefaktor, anger hur effektivt en värmepump tar 
till vara på energin i en vald värmekälla. 

Wp/m2 Installerad effekt per kvadratmeter, för solceller, där Wp är den maximala 
effekten solcellen kan producera. 

g-värde Total soltransmittans [%], beskriver hur stor del av värmen från solinstrålning 
som passerar glaset. 

ST-värde Direkt soltransmittans [%], beskriver hur stor del av den direkta solstrålningen 
som värmer upp rummets invändiga ytor. 

ROT ROT eller rotning innefattar reparation, ombyggnad och tillbyggnad av en 
befintlig byggnad. 

Psi-värde Ett mått på hur stor värmeeffekt som kan transporteras genom en köldbrygga 
och anges i enheten [W/m∙ PK]. Ju lägre tal desto bättre isolerat. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Totalt sett i den svenska bostads- och servicesektorn var den slutliga energianvändningen 144 
TWh år 2011, vilket motsvarade 38 % av den totala slutliga energianvändningen i Sverige. Av 
dessa 144 TWh stod bostäder och lokaler för omkring 130 TWh (Energimyndigheten 2013a). År 
2006 beviljade riksdagen ett förslag från regeringen om att minska energianvändningen i bostäder 
och lokaler med 20 % till 2020 och med 50 % till 2050, med 1995 som jämförelseår (Riksdagen 
2006).  

Idag är omkring hälften av det totala antalet lägenheter i Sverige i form av flerbostadslägenheter. 
Flerbostadslägenheterna är 2,3 miljoner till antalet och under 2013 uppgick den totala 
energianvändningen för flerbostadshus i Sverige till 26,4 TWh, där den energi som tagits upp av 
värmepumpar inte har räknats med. Av dessa 26,4 TWh var 92 % baserat på fjärrvärme. Under år 
2013 användes i Sverige i genomsnitt 139 kWh/m2 ∙ PAtemp till uppvärmning av lägenheter och 
varmvatten i flerbostadshus (SCB 2015) (Energimyndigheten 2014).  

Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva bostadshus, BeBo, har tagit fram en 
kampanj med namnet ”Halvera mera”, som har sin grund i att minska energianvändningen i 
flerbostadshus. Det har gjorts genom att bland annat ta fram en allmän energieffektiviseringsplan 
där de vanligaste åtgärderna identifierats för att underlätta en energieffektivisering med 50 % av 
ett flerbostadshus vid renovering. Resultatet av kampanjen var att de största minskningarna av det 
totala energibehovet kunde göras genom att förbättra klimatskalet, främst genom byte till 
energifönster och tilläggsisolering. Samt genom att förbättra ventilations- och värmesystemet, 
främst genom installation av frånluftsvärmepump och injustering av värmesystemet (Bebo 2013).  

Installation av åtgärder som påverkar byggnadens energisystem kan vara lönsamma även om de 
inte resulterar i en minskad egentlig energianvändning för byggnaden. Sådana åtgärder kan vara 
exempelvis solceller eller solfångare där energi från solen utnyttjas och används i byggnaden. 
Enligt BBR kan energin från dessa typer av installationer reducera den specifika 
energianvändningen för en byggnad, förutsatt att byggnaden kan tillgodogöra sig energin 
(Boverket 2014a).  

1.2 Syfte 
Detta projekt har utförts på uppdrag av konsultfirman ÅF AB i Falun och samtidigt som 
examensarbete på civilingenjörsprogrammet i Energisystem vid Uppsala Universitet. Byggnaden 
som har projekterats ägs av Bostadsrättsföreningen Ludvikahus 2 och förvaltas av Riksbyggen i 
Falun. Riksbyggen är ett kooperativt företag som i stor utsträckning arbetar med att just förvalta 
byggnader som tillhör bostadsrättsföreningar (Riksbyggen u.å.). 

Syftet med projektet var att utreda möjligheterna till att minska energianvändningen i ett 
flerbostadshus på Vindelgatan 15 i Ludvika, samt ge förslag på åtgärder. De åtgärdsförslag som 
har tagits fram är främst relaterade till klimatskalet och ventilationen, men även möjligheter till 
att utnyttja solenergi har utretts. Åtgärdsförslagen har undersökts utifrån deras respektive 
energibesparingspotential och lönsamhet.  
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Det flerbostadshus som projekteras i detta examensarbete är byggt 1942 och ligger i Ludvika, 
Dalarna. Det består av tre våningsplan som innehåller 18 mindre lägenheter. Flerbostadshuset 
använder enligt energideklarationen 201 kWh/m2 ∙ PAtemp och år, där fastighetselen står för 7 
kWh/m2. Energideklarationen är utförd i december 2009 och enligt dess information ligger 
byggnaden därmed omkring 40 % över det svenska genomsnittet på 139 kWh/m2 ∙ PAtemp. 
Bostadsrättsföreningen som äger byggnaden ser gärna att den totala värmeanvändningen för 
byggnaden minskar, med målet att minska uppvärmningskostnaderna. 

1.3 Mål 
Målet med examensarbetet var att på ett vetenskapligt och grundligt sätt besvara på nedanstående 
frågeställningar: 

• Vilken typ av system för uppvärmning har byggnaden? 
• Hur stor energianvändning har byggnaden i nuläget? 
• Baserat på simuleringar av modell, vilka energieffektiviserande åtgärdsförslag är 

tänkbara för byggnaden? 
• Hur ser möjligheterna ut för installationer av anläggningar som utnyttjar solenergi? 
• Hur stor inverkan har åtgärdsförslagen och solenergianläggningarna på byggnadens 

slutliga energianvändning? 
• Kan åtgärdsförslagen hjälpa byggnaden att uppfylla Riksdagens mål för 2050? 
• Kan åtgärdsförslagen hjälpa byggnaden att uppfylla BBR:s krav för maximal specifik 

energianvändning? 
• Hur ser lönsamheten ut för dessa åtgärder och anläggningar, och vilka bör investeras i? 
• Vilka är de parametrar som påverkar lönsamhetsresultatet mest? 
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2 Metod 

En modell av den projekterade byggnaden har byggts upp i VIP-Energy, en programvara 
användbar vid just energisimuleringar. Modellen har simulerats i syfte att ta fram information om 
hur stor inverkan olika energieffektiviserande åtgärder har på den totala energianvändningen för 
byggnaden. Underlaget till modellen har baserats på ritningar och en underhållsplan för 
byggnaden med beskrivningar om tidigare renoveringar och framtida underhåll, dessutom har 
information från litteraturstudier om liknande byggnader, som byggdes vid samma tidsperiod, 
använts för att komplettera informationen om den projekterade byggnaden. Information om 
byggnaden har även samlats genom platsbesök, observationer, termografering och intervjuer. 
Byggnadens energianvändning i nuläget har sammanställts genom data över förbrukning som 
tillhandahållits av fjärrvärmeleverantören VB Energi. Dessa data har även använts till att utföra 
en validering av den modell som skapats i VIP-Energy. 

Olika energieffektiviserande åtgärder som har ansetts intressanta har analyserats genom 
litteraturstudier. Prisuppgifter för dessa är hämtade ur prislistor för olika produkter samt genom 
intervjuer med inblandade entreprenörer och aktörer på marknaden. Prisuppgifterna som har 
tagits fram är i vissa fall för specifikt angivna produkter medan andra prisuppgifter är baserade på 
schabloner. Åtgärdernas energibesparingspotential har bedömts genom införande av åtgärderna i 
modellen i VIP-Energy. Simuleringsresultaten har angivit hur stor energianvändning i form av 
värme och el som byggnaden har med åtgärderna implementerade.  

Lönsamhetskalkylen har utförts i verktyget TotalTool, designat av Belok. I detta verktyg har 
bland annat data om åtgärdens livslängd, investeringskostnad, samt sparad värme och el införts. 
Dessutom har information om dagens prissättning för värme och el samt en procentuell, årlig 
ökning av dessa priser angivits. Verktyget har gett resultat om internräntorna för enskilda 
åtgärder, samt internräntan för kombinationer av åtgärder. Om en åtgärd eller ett åtgärdspaket har 
en internränta högre än den kalkylränta som satts för projektet har åtgärden eller åtgärdspaketet 
ansetts lönsamt (Belok 2015). 

En känslighetsanalys har även genomförts inom projektets ramar för att lyfta fram eventuella 
osäkerheter i modellen och hur stor inverkan de har på slutresultatet. 

2.1 Avgränsningar och antaganden 

2.1.1 Allmänt 
Detta projekt har utförts som en fallstudie och gäller ett särskilt flerbostadshus i Ludvika. Det 
innebär att de åtgärdsförslag och besparingspotentialer som beräknats fram är speciellt framtagna 
för detta flerbostadshus. Därmed har inte några totala besparingspotentialer för en större mängd 
flerbostadshus i Sverige beräknats. Detta för att hålla projektets omfattning på en rimlig nivå.  

Vad gäller data om byggnaden har i största mån information insamlats från ritningar och 
relaterade dokument. Där informationen varit bristfällig har antagandet gjorts att byggnaden kan 
vara jämförbar med standardbyggnader från samma tidsepok, exempelvis kring vissa 
byggnadsdelars exakta sammansättning och de boendes beteende. Informationen har även 
kompletterats genom intervjuer och observationer. 
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I rapporten har det också antagits att det huvudsakliga uppvärmningssystemet, i form av 
fjärrvärmebaserad uppvärmning, som används i nuläget är det mest effektiva med avseende på 
kostnad och total verkningsgrad. Därför har det inte gjorts någon utredning kring att byta ut detta 
system. 

De åtgärder som har undersökts har anpassats efter det faktum att beställaren 
(bostadsrättsföreningen) är av ett mindre slag med begränsad ekonomi.  Åtgärderna har även 
begränsats till att endast vara relaterade till klimatskalet samt ventilationen, förutom de 
installationer som utnyttjar solenergi.  

Byggnadens modell i VIP-Energy har simulerats som en enda zon, eftersom skillnaden mellan 
olika temperaturer i olika delar av byggnaden inte har antagit varit tillräckligt stora. Det har 
därmed inte gjorts några speciella undantag för trapphusen och det faktum att de har en något 
lägre temperatur än lägenheterna. 

2.1.2 Lönsamhet  
Den typ av lönsamhetsmetod som har använts i projektet har varit internräntemetoden. 
Internräntan för en åtgärd eller ett paket av åtgärder har beräknats i Beloks Totalverktyg 
TotalTool. Den åtgärden med högst internränta har ansetts mest lönsam, förutsatt att internräntan 
även varit högre än den bestämda kalkylräntan för investeringen (Belok 2015). 

Priser på el och fjärrvärme varierar, likaså är det svårt att förutse en framtida prisförändring. 
Dagens värmepris för fjärrvärme har satts till 0,86 kr/kWh baserat på fakturor över 
fjärrvärmeanvändning som bostadsrättsföreningen betalar. Elpriset är satt till 1,00 kr/kWh, vilket 
även det är baserat på fakturor över elanvändning samt ett beräkningsverktyg från Vattenfall 
(Vattenfall u.å.) (Eriksson 2014). Priserna avser ett medelpris över hela året och den årliga 
ökningen av priserna har antagits vara 1 %.  

För bostadsrättsföreningar kan ett lönsamhetskrav i form av kalkylränta ibland sättas så lågt som 
2 % eftersom en vinst ofta inte är ett krav, bara investeringen inte gör att bostadsrättsföreningen 
förlorar pengar så kan den vara värd att genomföra. I detta projekt har kalkylräntan satts till 5 %, 
vilket motsvarar en återbetalningstid på 20 år (Norrfors 2015). 

2.1.3 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys har upprättats för att se hur stor inverkan vissa inparametrar har på 
slutresultatet. Känslighetsanalysen har begränsats till att innefatta ett urval av åtgärdspaket 
eftersom de icke utvalda har ansetts vara för långt ifrån att uppfylla målen även vid en variation 
av valda inparametrar. 
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3 Teori 

3.1 Boverket och BBR 
Boverket har delat in Sverige i olika klimatzoner, som är baserade på medeltemperaturer. Antalet 
zoner gick från att vara tre stycken till att bli fyra den 1 februari 2015. Klimatzon III delades in i 
två olika zoner och bildade klimatzon IV som omfattar Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland, samt 
några kommuner i Västergötland (Boverket 2014a). I figur 1 kan de olika klimatzonerna ses.  

 

Figur 1. Sveriges fyra klimatzoner enligt Boverket. fr.o.m. 1 februari 2015 (Isover 2015). 

För olika klimatzoner finns olika energikrav för byggnader. Det är exempelvis hårdare krav på 
specifik energianvändning (kWh/m2) i söder eftersom det inte krävs lika stor mängd energi till 
uppvärmning som i norr, där den genomsnittliga temperaturen över året är lägre (Boverket 
2014d). 

Den centrala förvaltningsmyndigheten Boverket har tagit fram en samling regler, Boverkets 
byggregler (BBR), som gäller både för ändringar och för nybyggnation av byggnader. Den första 
typen av byggnadsstadgar i Sverige blev gällande 1947 och går under benämningen BABS 46. I 
dessa stadgar finns flera gränsvärden som nybyggnationer på den tiden skulle uppfylla. Dessa 
stadgar gällde alltså vid byggnadstillfället av den projekterade byggnaden. Stadgarna har 
förändrats sedan dess och kommer fortsätta att förändras (Boverket 2014b).  

Enligt BABS 46 ska en byggnads klimatskal uppfylla vissa krav för värmeövergångstal. På 
samma sätt som idag är dessa krav olika beroende på vilken klimatzon byggnaden befinner sig i. 
En byggnad i klimatzon II enligt BABS 46 har kravet på att exempelvis ytterväggarna som högst 
ska ha värmeövergångstalet 0,9 kcal/m2∙ P°C∙ Ph (Boverket 2014b). Detta gäller för en vägg med 
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enbart murtegel och motsvarar U-värdet 1,05 W/m2∙ PK. Hur konvertering mellan enheterna utförts 
kan läsas i bilaga B.  

Idag är BBR strängare och mer detaljerad än under 1940-talet, då det har skett en utveckling mot 
energieffektivare byggdelar och värmesystem. Den senaste ändringsförfattningen (BBR 22) 
utkom 2015 och är baserad på grundförfattningen (BBR 18) från 2011 (Boverket 2014a). 
Nybyggnadskravet på U-värdet för en yttervägg är 0,18 W/m2∙ PK enligt BBR 22. Värdet 0,18 
gäller dock bara för byggnader med Atemp mindre än 100 m2, där ett värde för större byggnader 
inte har angivits i författningen. Den totala genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten för 
hela klimatskalet på 0,4 W/m2∙ PK gäller dock även om Atemp är större än 100 m2 (Boverket 
2014a). 

I figur 1 där de olika klimatzonerna visas, kan det ses att den projekterade byggnaden i Ludvika 
ligger i zon II, eftersom Ludvika ligger i Dalarna som i sin tur ligger i zon II. Ett flerbostadshus i 
zon II med ett annat uppvärmningssätt än elvärme har idag nybyggnadskravet 110 kWh/m2∙ PAtemp 
och år för den maximala specifika energianvändningen. Detta i enlighet med BBR 22, där både el 
och värme inkluderas, samt om Atemp är större än 50 m2 (Boverket 2014a). 

3.2 Byggnadens värmebalans 
Energibehovet i en byggnad är summan av dess värmebehov och elbehov. Energibehovet varierar 
över dygnet samt över året och utgörs till stor del av värmeförluster som måste kompenseras för i 
syfte att upprätthålla en värmebalans i byggnaden (Svensk Innemiljö 2009).  

Värmebehovet är summan av följande förluster: 

• Transmissionsförluster genom väggar, golv och tak 
• Läckage av luft genom otätheter, både inifrån och utifrån 
• Utifrån inkommande ventilationsluft som måste värmas upp av rummet 
• Utsläpp av uppvärmd ventilationsluft och avloppsvatten 
• Förluster i värmesystemet  
• Vädringsförluster 

Byggnaden utsätts också för ett värmetillskott. Om värmetillskottet är lika stort som förlusterna så 
är energibehovet noll, vilket innebär att byggnadens värmesystem inte behöver utnyttjas. Blir 
värmetillskottet högre än förlusterna har byggnaden istället behov av kylning (Svensk Innemiljö 
2009).  

Värmetillskottet kan beskrivas som summan av följande källor: 

• Värme från de installerade värmesystemen i byggnaden 
• Solinstrålning genom fönster som värmer upp inre byggdelar och inomhusluft 
• Återvunnen värme ur ventilationsluft eller avloppsvatten 
• Värme tillvaratagen från solfångare 
• Tillskott av värme från utrustning och människor, så kallad internvärme 

3.3 Typer av flerbostadshus byggda omkring 1940-talet 
Enligt Björk et al. (1983) bör det projekterade flerbostadshuset gå under kategorin lamellhus. Ett 
lamellhus består ofta av två till tre trappuppgångar som betjänar tre till fyra lägenheter per plan. 
De är ofta byggda som fristående längor och de kan arrangeras parallellt eller vinkelrätt med 
andra lamellhus för att forma ett bostadsområde. Denna typ av flerbostadshus började byggas i 
Sverige under 1930-talet men blev dominerande bland de nybyggda flerbostadshusen först vid 
1945 och framåt (Björk et al. 1983).  
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Enligt Björk et al. (1983) uppfördes tre liknande typer av byggnader omkring samma år som 
byggnaden på Vindelgatan 15 uppfördes. Dessa tre typer av byggnader har listats med en med en 
beskrivning av tjocklek, yttermur och ett ungefärligt intervall för byggnadsår:  

• Smalhus, tegel (1930-tal). 
Började byggas under 1930-talets start och då med ett husdjup på omkring 8 meter. 
Senare under 1930-talet ökade byggnadsdjupet det till 9 till 10 meter. Vanligtvis 
betjänade trapphuset två lägenheter som var genomgående hela byggnaden. Yttermuren 
bestod ofta av tegel, där kalkbruk agerade fogmassa. Kalkbruket var också det puts som 
användes på både insida och utsida (Björk et al. 1983). 

• Lamellhus, tegel (1940-tal). 
Byggdes under 1940-talet, med ett husdjup på 10 till 11 meter och var en typ av smalhus 
fast något djupare. Ofta betjänade trapphuset mellan två och tre lägenheter. Alla 
lägenheter var nödvändigtvis inte genomgående. Yttermuren hade utvecklats något sedan 
1930-talet och bestod av tegel, samt en träullsplatta på insidan med tjockleken 50 mm. 
Kalkcementputs användes på både insida och utsida (Björk et al. 1983). 

• Lamellhus, gasbetong (1950-tal). 
Denna typ av byggnad var lik de första två, med ett husdjup på omkring 10 meter och 
med genomgående lägenheter.  Ytterväggen hade ändrats från tegel till lättbetongblock, 
med spritputsad utsida och slätputsad insida (Björk et al. 1983). 

De lättbetongblock som används i de listade byggnadstyperna har måtten 500 x 250 x 250 mm, 
medan en tegelsten har måtten 250 x 120 x 75 mm (B x D x H). Fogarna mellan tegelstenarna har 
antagits vara omkring 10 mm i tjocklek. Detta innebär att måttet för två tegelstenar lagda i bredd 
inklusive fogmassa får samma mått som en tegelstens längd (Din Byggare u.å.). 
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4 Objektsbeskrivning 

4.1 Beskrivning av bostadfastighet som ska projekteras 
Detta projekt tar upp ett enskilt flerbostadshus i Dalarna med byggnadsår 1942, på adressen 
Vindelgatan 15 i Ludvika.  Byggnaden omnämns i rapporten stundom som ”Vindelgatan 15”. 
Antalet våningar är tre, och då tillkommer ett källarplan samt ett vindsplan. Källaren består av 
förrådsutrymmen, tvättstuga och ett före detta pannrum där förbränning av olja en gång var 
kärnan i byggnadens uppvärmningssystem. Idag sitter där en undercentral för fjärrvärme. Vinden 
är en kallvind som mestadels består av förråd. Den totala boytan är 753 m2, och byggnaden består 
totalt av 6 stycken lägenheter av storleken 1 RoK och 12 stycken lägenheter av storleken 1½ 
RoK. Baserat på sökresultat från sökmotorn Ratsit bor för tillfället 27 personer i fastigheten som 
undersöks, med åldrar mellan 22 och 87 år (Ratsit 2015). I figur 2 ses baksidan av den 
projekterade byggnaden, med balkonger i söderläge. På andra sidan byggnaden finns tre 
entrédörrar som leder till ett varsitt trapphus. I figur 3 syns en planlösning över hur varje 
våningsplan ser ut, samt lämpliga beskrivningar av lägenheternas delar. 
 

 

Figur 2. Bild över baksidan av den projekterade byggnaden på Vindelgatan 15. 
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Figur 3. Planlösning av våningsplanen. 

4.2 Energianvändning 
Det företag som distribuerar fjärrvärme i Ludvika (och andra omkringliggande mindre städer) är 
VB Energi, som är ett dotterbolag till Vattenfall. Undercentralen installerades 2004, men data har 
inte gått att erhålla sedan dess eftersom de fjärravlästa mätarna inte installerades förrän 2008 (VB 
Energi u.å.).  

Enligt information från fjärrvärmeleverantören använde den projekterade byggnaden 202 MWh år 
2013 i form av värme, vilket motsvarar 186 kWh/m2 ∙ PAtemp. Efter normalårskorrigering var 
värdet för värmeanvändningen samma år 210 kWh/m2 ∙ PAtemp (se bilaga A). Jämfört med 
genomsnittet i Sverige 2013 (se avsnitt 1.1) som var 139 kWh/m2 ∙ PAtemp så använder Vindelgatan 
51 % mer värme för uppvärmning av värmesystem och varmvatten. Medelvärdet över den 
normalårskorrigerade värmanvändningen mellan åren 2009 och 2014 uppgick till 191 kWh/m2 ∙
PAtemp. I figur 4 presenteras erhållen data över levererad värme från fjärrvärmeleverantören per 
månad, från 2008 och framåt. De höga staplarna representerar vintermånader och de låga 
staplarna representerar sommarmånader. Under sommaren behövs inte mycket tillskott av värme 
för att hålla en tillräckligt hög inomhustemperatur. Den värme som används under 
sommarmånaderna utgörs därför till största del av uppvärmning av tappvarmvatten. Ur figur 4 
kan också utläsas att den maximala energianvändningen för vissa månader under vintrarna 
2009/2010 och 2010/2011 var särskilt höga jämfört med andra år. Dessa två vintrar var två erkänt 
kalla vintrar i Sverige (SMHI 2011). 
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Figur 4. Energi från fjärrvärme uttryckt per månad, för åren 2008 till 2014. 

I tabell 1 sammanfattas den årliga totala energianvändningen i form av värme. År 2008 har inte 
inkluderats eftersom värden för januari månad för det året saknas. Värdena är uttryckta i MWh 
samt beräknade per kvadratmeter Atemp och dessutom inkluderas ett värde över den 
normalårskorrigerade specifika energianvändningen. Mer om hur normalårskorrigeringen har 
utförts kan läsas i bilaga A. 

Tabell 1. Byggnadens energianvändning i form av värme, uttryckt per år 

År 

Levererad 
värme 
[MWh] 

Specifik 
värmeanvändning 

[kWh/m2] 

Specifik 
värmeanvändning 

[kWh/m2] 
(normalårskorrigerat) 

2009 194 179 186 

2010 219 202 190 

2011 177 163 180 

2012 203 187 190 

2013 202 186 210 

2014 183 169 191 

 

4.3 Atemp för byggnaden 
Den area som är uppvärmd till över 10°C, benämns Atemp, är uppmätt till 753 m2 enligt OVK-
protokollet (Funktionskontroll 2012). Vid närmare analys av ritningarna har 753 m2 ansetts vara 
för litet, varpå ytan har räknats fram manuellt istället. Arean har bestämts genom att addera den 
totala invändiga ytan för de tre lägenhetsplanen inklusive innerväggar, samt genom att addera 
hälften av den totala invändiga ytan för källarplanet (Glemme 2015). Den andra halvan av 

0

10

20

30

fe
b-

08
m

aj
-0

8
au

g-
08

no
v-

08
fe

b-
09

m
aj

-0
9

au
g-

09
no

v-
09

fe
b-

10
m

aj
-1

0
au

g-
10

no
v-

10
fe

b-
11

m
aj

-1
1

au
g-

11
no

v-
11

fe
b-

12
m

aj
-1

2
au

g-
12

no
v-

12
fe

b-
13

m
aj

-1
3

au
g-

13
no

v-
13

fe
b-

14
m

aj
-1

4
au

g-
14

no
v-

14

[k
W

h/
m

2 ]
 



11 

 

källarplanet har antagits vara ouppvärmd, då stora delar nyttjas till matförråd och liknande. Ytan 
för Atemp som har beräknats vara 1084 m2.  

Den volym som är ventilerad har därmed också kunnat räknas fram. Medeltakhöjden i de delar av 
byggnaden som ventileras har beräknats vara 2,26 m vilket gör att den ventilerade volymen är 
2447 m3. 

4.4 Ventilation 
Information om ventilationssystemet är huvudsakligen hämtade från det OVK-protokoll som 
tillhandahållits av Ludvika kommuns samhällsbyggnadsförvaltning. Det system som är installerat 
i byggnaden är av typen frånluftsystem. Luften som går in i byggnaden, kallad tilluft, tas in 
genom spaltventiler som sitter i ovankant av omkring hälften av fönstren på norrsidan. 

Ventilationssystemet består främst av en takfläkt med en effekt på 0,43 kW. Denna fläkt sitter 
installerad strax under taket i vindsutrymmet och betjänar samtliga lägenheter i byggnaden genom 
en sammankoppling av samtliga frånluftskanaler i byggnaden. Fläkten drivs med full effekt 
dygnet runt, året runt. Takfläkten är 800 mm i diameter och luftflödets börvärde är 1638 m3/h 
enligt OVK-protokollet (Funktionskontroll 2012).  

4.5 Tidigare genomförda underhållsåtgärder 
Bostadsrättsföreningen Ludvikahus nr 2 har tidigare gett Riksbyggen i uppdrag att upprätta en 
underhållsplan för byggnaden. Underhållsplanen beskriver både det nuvarande och det 
kommande underhållsbehovet och omfattar primärt de 10 kommande åren med start 2012. 
Underhållsplanen ska fungera som underlag och hjälpmedel för bostadsrättsföreningen så att dess 
byggnader och marker kan tas om hand. Underhållsplanen upprättades genom att först utföra en 
inventering och en teknisk besiktning (Underhållsplan 2012). Resultatet visade bland annat: 

• En oljepanna fanns installerad fram till 2004, när en undercentral för fjärrvärme 
installerades istället. 

• År 1987 genomfördes en rad förändringar och uppgraderingar av byggnaden på 
Vindelgatan 15. Detta skedde i samband med en omfattande renovering, en så kallad 
rotning. Exempel på underhållsåtgärder var målningsarbeten och förstärkningar i 
områden som var utslitna. Dessutom byttes takfläkten ut och en tilläggsisolerande puts 
lades på fasaden. 

• År 2012 utfördes en inventering och en teknisk besiktning. Inventeringen innefattar en 
sammanställning och uppdatering av de basdata som beskriver fastigheten. Exempelvis 
uppgifter om area, lägenheter, ritningar. Den tekniska besiktningen innefattar en grundlig 
genomgång av hela fastigheten och av dess komponenter. Där bestämdes åtgärder som 
bör vidtas, samt när de ska göras.  
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5 Byggnadsmodellering 

VIP-Energy är en programvara som används för att beräkna byggnaders energianvändning. Detta 
sker genom att skapa en modell av byggnadens klimatskal, vars energianvändning kan simuleras 
utifrån olika yttre förutsättningar (VIP-Energy 2014). Detta program har valts för att kartlägga 
energianvändningen för byggnaden på Vindelgatan 15, samt även undersöka olika åtgärdsförslags 
inverkan på energianvändningen. 

Modellen i VIP-Energy har tillskrivits olika typer av byggnadsdelar, uppbyggda av olika 
byggnadsmaterial. Beroende på vad för typ av byggnadsdel som införts har även en area eller en 
längd angivits, vilket är nödvändigt för att kunna räkna ut hur stora mängder värme som 
transporteras genom byggnadsdelarna. 

I VIP-Energy kan modellen delas upp i flera olika zoner, vilket kan vara nödvändigt exempelvis 
om en byggnad innehåller zoner med olika temperaturkrav. Det kan också vara nödvändigt om 
byggnadens mellanbjälklag eller innerväggar är mycket tätare än ytterväggarna. Men om 
temperaturkraven är relativt lika i alla delar av byggnaden är enzonsmodellen ofta säkrare (VIP-
Energy Manual, u.å.). Byggnaden på Vindelgatan 15 innehåller zoner som skiljer sig något i 
temperatur. Temperaturen i trapphusen ska hålla omkring 18 °C och lägenheterna omkring 20-
21 °C. Väggarna mellan trapphus och lägenhet är inte tätare än ytterväggarna. Byggnaden har 
därför enzonsmodellerats.  

Värmeflöden genom byggdelar kan ses som endimensionella (flöde genom en yttervägg), 
tvådimensionella (flöde genom ett hörn), och tredimensionella (flöde via balkonginfästning). I 
VIP-Energy underlättar denna typ av modellering effekterna av olika köldbryggor, exempelvis 
ytterhörn och fönstersmygar).  

Utifrån information från Björk et al. (1983) har antagandet gjorts att denna byggnad går under 
kategorin lamellhus, tegel. Men kompletterande information till modellen för den projekterade 
byggnaden har även tagits från lamellhus, gasbetong, exempelvis för beskrivning av 
innerväggarna. 

I bilaga C visas en komplett sammanfattning av modellens indata i VIP-Energy. 

5.1 Orientering och omgivning 
För att den yttre miljön i VIP-Energy ska stämma bra överens med verkligheten har detaljrik 
information om byggnaden införts i modellen, exempelvis byggnadens vinkel mot väderstrecken. 
Figur 5 visar byggnadens vridning gentemot en nord-sydlig riktning, där vinkeln skiljer sig något 
åt beroende på vilken källa som använts.  
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Figur 5. Byggnadens orientering, baserat på bilder från Google Maps (t.v.) och från ritning (t.h.). 

För att ta reda på byggnadens vinkel mot väderstrecken användes satellitfoton från Google, samt 
en ritning över byggnaden med väderstrecken angivna. Enligt kartan har riktningen uppskattats 
till 20 grader, och enligt ritningen 24 grader (Google Maps 2015). I båda fallen har norr angivits 
som uppåt i bild. Ett medelvärde av vinklarna har införts i modellen, där byggnaden uppskattats 
vara roterad med 22 grader motsols relativt en yta med normalen riktad åt söder.  

Enligt ett kartverktyg från Sveriges Geologiska Undersökning består marken i Ludvikaområdet 
till största del av morän, vilket kan ses i figur 6 (SGU 2015). Den gröna pilen i figuren anger var 
den projekterade byggnaden har sin position. I VIP-Energy finns markegenskaperna för modellen 
sorterade i olika kategorier, där kategorin ”Silt, icke dränerad sand, grus, morän vlt 2,3” har 
valts.  

 

Figur 6. Jordartskarta från SGU, där Vindelgatan 15 är utmarkerad. 

5.2 Klimatdata 
Utöver införande av information om byggnaden finns även en viktig del som berör det 
utomhusklimat som råder i området. I programmet valdes en klimatfil med normalårskorrigerad 
klimatdata för Borlänge mellan åren 1996 och 2005. Bland orterna som fanns att välja mellan var 
Borlänge den ort som ligger närmast Ludvika och har därför ansetts ha mest likt klimat. 
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Klimatfilen innehåller information om solstrålning, utetemperatur, vindhastighet och relativ 
fuktighet för den valda orten (VIP-Energy 2014). Klimatfilen visar exempelvis att den lägsta 
temperaturen för orten är -20,1 °C och den högsta är 27,1 °C.  

Vindriktningen är något som programmet hämtar från klimatfilen, men de värden för 
vindhastighet som klimatfilen för med sig kan regleras med avseende på hur skyddat byggnaden 
står. I riktningarna norr, syd och väst står flerbostadshus av samma storlek som Vindelgatan 15, 
och åt öst är det en del träd samt byggnader lite längre bort. Det har därför antagits att området 
kan klassas som ”något skyddad bebyggelse” och därför regleras vindhastigheten till 70 % av 
originalvärdet i enlighet med manualen till VIP-Energy (VIP-Energy Manual u.å.). 

I programmet anges även horisontvinkeln för olika väderstreck, som reglerar hur stor del av 
byggnaden som är skuggad av omgivningen. Detta påverkar hur stor del värme som kan tas upp 
från solstrålning. Där har 20 grader angivits för samtliga väderstreck i och med skuggningen från 
omgivande byggnader och träd. För lufttryck och solreflektion från mark har normalvärden 
angivits (VIP-Energy Manual u.å.).  

5.3 Byggnadsdelar med endimensionella värmeflöden 

5.3.1 Yttervägg 
Antagandet har gjorts att ytterväggen består av tegel, med putsad träullsplatta på insidan 
(Studiebesök 2014b) (Norrfors 2015). Detta överensstämmer relativt bra med kapitlet om 
lamellhus av tegel i boken av Björk et al. (1983). I samma avsnitt i boken beskrivs att 
ytterväggarna som konstruerades under denna tid bestod av okänd typ av puts på insidan och 
cementputs på utsidan. Putsens tjocklek är inte angiven. De lager med puts som använts har 
antagits vara 15 mm tjocka, i enlighet med ett liknande antagande som gjorts i ett examensarbete 
av Johan Odhagen (Odhagen 2014), där antagandet var baserat på information från en rapport av 
Statens Planverk.  

I enlighet med Björk et al. (1983) har ytterväggen antagits bestå av två tegelstenar i bredd där i 
tjockleken för tegeldelen, inklusive fogmassa, är totalt 250 mm. Det har antagits att ett lager puts 
satts på insidan och ett lager puts satts på utsidan, vilket blir en total tjocklek på 30 mm. Enligt 
ritningarna har väggarna en total tjocklek på 370 mm, det antas därför att den träullsplatta som 
sitter på insidan av tegelväggen har tjockleken 90 mm för att väggen ska vara lika tjock som 
ritningen (Norrfors 2015). Enligt Björk et al. (1983) var det dock brukligt att träullsplattan var 50 
mm tjock.  

Ytterväggarna är även tilläggsisolerade med okänd mängd puts. Ritningen som använts är från 
innan tilläggsisoleringen, vilket innebär att denna puts har adderats till de befintliga 370 mm i 
modellen. Den tilläggsisolerande putsen har antagits ha tjockleken 35 mm (Norrfors 2015). 
Ytterväggens totala tjocklek blir därmed 405 mm, vilket även kan utläsas ur figur 7. 
Tegelstenarna i figuren överensstämmer inte med verkliga mått för en tegelsten utan fungerar 
endast som illustration av en tegelvägg. 
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Figur 7. Ytterväggen modellerad i VIP-Energy. 

5.3.2 Källarmur 
Enligt Björk et al. (1983) bestod källarmuren för lamellhus av tegel ofta av armerad betong med 
tjockleken 250 mm, med puts på de utvändiga delarna som var ovan mark. Insidan hade ofta en 
isolerande träullsplatta med tjockleken 35 mm, som putsats även den. 

I VIP-Energy har muren delats upp i två delar, en del med våt betong, utan puts, som är 
lokaliserad under markytan, och en del med torr betong, med puts, som sitter ovan markytan. I 
likhet med ytterväggarna har lagren med puts antagits vara 15 mm tjocka både utanför och 
innanför väggen. 

Källarmurens totala tjocklek blir något tunnare än ytterväggen vilket är rimligt, baserade på 
observationer (Studiebesök 2014a). Källarmurens sammansättning kan ses i figur 8, där 
skillnaden mellan utsida och insida är att träullsplattan sitter installerad på insidan. 

 

Figur 8. Källarmuren modellerad i VIP-Energy. 
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5.3.3 Källargolv 
I boken av Björk et al. (1983) förklaras det att källargolvet ofta bestod av endast ett omkring 10 
cm tjockt betonggolv som gjutits direkt på en bädd av grus. I VIP-Energy kategoriseras 
källargolvet i olika delar beroende om det är lokaliserat mer eller mindre än 6 meter från änden av 
byggnaden. Denna byggnad är 9,5 meter bred vilket innebär att alla delar av golvytan lokaliserade 
mindre än 6 meter från grundmuren, och källargolvet har därmed kategoriserats som så. 

5.3.4 Innervägg 
Även om det inte är någon temperaturdifferens mellan de båda sidorna av en innervägg i 
byggnaden ska de ändå inkluderas i VIP-Energy eftersom de har andra sätt att påverka 
slutresultatet av simuleringen. Interna byggdelar har den egenskapen att de kan lagra värme och 
bidrar därför till en termisk tröghet i byggnaden. Dessutom kan de lagra värme från direkt 
instrålning av solljus utan att själva temperaturen hos luften i rummet förändras. Det sker även 
överförning av värme genom strålning, mellan innerväggar och ytterväggar (VIP-Energy Indata 
u.å.). 

Innerväggarnas tjocklek i modellen har baserats på de ritningar som finns tillgängliga. En del 
innerväggar är av tunnare typ och avskiljer olika rum från varandra, medan tjockare väggar 
fungerar som skiljevägg mellan trapphus och lägenhet eller mellan olika lägenheter. Enligt 
ritningarna finns det innerväggar med tolv olika tjocklekar som varierar mellan 80 och 360 mm.  

Den innervägg som är längsgående i mitten av alla lägenheter är också tjockare än de andra. Detta 
är den så kallade hjärtmuren, eller hjärtväggen, som är en typ av längsgående och bärande 
innervägg. Enligt Björk et al. (1983) består hjärtmuren av gjuten betong i källarplanet. 
Innerväggarna på våningsplanen har antagits bestå av lättbetong eller tegel (Norrfors 2015). Som 
i fallet med ytterväggen har putsen antagits vara 15 mm tjock på båda sidor om väggen.  

Eftersom innerväggarna varierar i storlek har de sorterats in i tre kategorier: ”tjock 
vägg”, ”medeltjock vägg” och ”tunn vägg”. För att förenkla modellbyggandet i VIP-Energy har 
medelvärden för väggtjocklekarna i varje kategori räknats ut baserat på hur stor yta varje vägg 
har, i enlighet med ritningarna.  

• Tjock vägg, med tjockleken 360 mm. Väggen består av 15 mm puts, 330 mm lättbetong 
samt 15 mm puts. 

• Medeltjock vägg, med tjocklekar mellan 260 och 320 mm, där medelvärdet för tjockleken 
har beräknats till 291 mm. Dessa väggar har antagits bestå av samma material som 
hjärtmuren, fast lättbetongen bara är 261 mm tjock, samt med 15 mm puts på båda sidor. 

• Tunn vägg, med tjocklekar mellan 80 och 120 mm, med det beräknade medelvärdet 99 
mm. Dessa väggar har antagits bestå av 69 mm tegel med 15 mm puts på båda sidor.  

Om normalstora lättbetongblock och tegelstenar använts i innerväggarna tillsammans med 15 mm 
puts på båda sidor så skulle tjocklekarna blivit annorlunda, eftersom de är lättbetongblocken och 
tegelstenarna är 250 respektive 120 mm tjocka. Men det har antagits att väggarna består av dessa 
material ändå, för att få en rimlig modell i VIP-Energy (Norrfors 2015). Små förändringar i 
innerväggarnas karaktär har ändå inte särskilt stor inverkan på simuleringsresultaten. Det är 
främst de ytor som är en del av klimatskalet som kan förändra resultatet i stort.  

Den totala arean för innerväggarna har angivits i modellen för båda sidor som exponeras mot 
byggnadens inre. Det vill säga att arean för ytan hos en symmetriskt konstruerad innervägg blir 
dubbel, eftersom båda sidor om väggen räknas (VIP-Energy Manual u.å.). En typisk innervägg 
kan ses i figur 9 där just denna är av kategorin medeltjock innervägg, med 291 mm.  
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Figur 9. Innerväggen modellerad i VIP-Energy. 

5.3.5 Mellanbjälklag 
Ytorna för mellanbjälklag (eller våningsbjälklag) har införts på samma sätt som innerväggarna i 
VIP-Energy. Den totala arean räknas också dubbelt och anges som en inre yta i modellen. 
Eftersom de i regel inte är några symmetriska konstruktioner måste bjälklaget införas i VIP-
Energy två gånger, en gång för varje sida den betraktas från (VIP-Energy Manual u.å.).  

Eftersom ritningarna är bristfälliga även i detta fall har information om typiska mellanbjälklag 
tagits från litteratur. Enligt Björk et al. (1983) består mellanbjälklaget av en armerad betongplatta 
med tjockleken 160 mm, som sedan är täckt med 110 mm koksaska. I detta lager ligger reglar 
som grund för ett parkettgolv (Björk et al. 1983). Enligt ritningarna är mellanbjälklaget omkring 
230 mm tjockt, därmed har antagandet gjorts att tjockleken för koksaskan är 60 mm och betongen 
är 140 mm, för att i enlighet med ritningen få en total tjocklek om 230 mm tillsammans med 
parketten som antas vara 10 mm tjock och av träslaget gran. Reglarna har försummats, eftersom 
de inte anses ha någon större inverkan på simuleringsresultatet. 

För att förenkla har arean för mellanbjälklaget räknats fram genom att multiplicera byggnadens 
innermått med varandra samt subtraherat den yta av innerväggarna som angränsar till bjälklaget. 
Innerväggarnas yta subtraheras bort eftersom bjälklaget i dessa fall inte angränsar till luft på båda 
sidor, utan angränsar istället till änden på innerväggar på båda sidor. Mellanbjälklaget kan ses i 
figur 10, där det gröna skiktet är koksaskan. Figuren är vriden på det sätt byggdelarna ses i VIP-
Energy, men i byggnaden sitter denna byggdel givetvis vriden 90 grader mot figuren. 
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Figur 10. Mellanbjälklaget modellerad i VIP-Energy. 

5.3.6 Bottenbjälklag 
Bottenbjälklaget är det bjälklag som angränsar till källaren. Enligt Björk et al. (1983) består 
bottenbjälklaget av i princip samma material som mellanbjälklaget förutom att en glasullsmatta 
finns placerad mellan betongen och koksaskan. Denna glasullsmatta har dock inte ansetts ha 
någon större inverkan på modellen och försummas därför. 

Ytan för bottenbjälklaget räknas, likt fallet med mellanbjälklaget, dubbelt eftersom byggdelen 
kan betraktas från två håll (VIP-Energy Manual u.å.).  

5.3.7 Tak 
Ett lutande tak approximeras med ett horisontellt tak i VIP-Energy (VIP-Energy Manual u.å.). I 
modellen har takbjälklaget och yttertaket införts som samma byggnadsdel, tillsammans med den 
luftficka som bildar vindsutrymmet. Vindsbjälklaget räknas som en del av taket och inte som en 
inre byggdel, eftersom vindsutrymmet håller ungefär samma temperatur som utomhusluften och 
kan därmed inte räknas tillhöra samma zon som de inre byggdelarna. Vindsutrymmet har 
sektionsytan av en triangel där avståndet till taknocken är 2050 mm. Eftersom denna luftspalt är 
ventilerad mot uteluft räknas den inte med i modellen (VIP-Energy Manual u.å.).  

Enligt Björk et al. (1983) består vindsbjälklaget av 160 mm betong med 130 mm koksaska 
ovanpå samt ytterligare ett lager betong överst, med tjockleken 50 mm. Enligt observationer är 
vindsbjälklaget även tilläggsisolerat med 130 mm cellplast, vilket ses i figur 11. Enligt 
ritningarna har dock vindsbjälklaget, exklusive cellplasten, en tjocklek på omkring 250 mm vilket 
ger antagandet att lagret med koksaska endast är 45 mm samt att det övre lagret betong är 45 mm.  

Taket är uppbyggt av takstolar som stöttats upp av yttermuren och vindsbjälklaget. På takstolarna 
sitter ett lager råspont och takläkt (Björk et al. 1983). På läkten vilar takpannor av betong som 
täcker hela taket, undantaget några få takluckor, som har försummats i modellen (Underhållsplan 
2012). I modellen har även takstolarna försummats, råsponten har antagits vara 20 mm tjocka och 
av gran (Råspont u.å.). Läkten, samt den uteluftsventilerade luftspalten mellan råspont och 
takpanna har också försummats, och takpannorna har antagits vara 20 mm tjocka. Takhöjden är 
enligt ritningen som högst 11,9 m och som lägst 9,9 m vilket ger medelvärdet 10,9 m över 
marken. Figur 12 visar takets sammansättning i VIP-Energy där den stora luftspalten som agerar 
vindsutrymme alltså inte har inkluderats. I figuren ses också hur tunt själva yttertaket är, med 
råspont och takpannor, i jämförelse med den del som agerar golv i vindsutrymmet. 
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Figur 11. Tilläggsisolerat vindsbjälklag. Tvärsnitt sett från ett av trapphusen. 

 

Figur 12. Taket modellerad i VIP-Energy. 

5.3.8 Fönster och ventiler 
Det finns flera olika typer av fönster på byggnaden. Det är mestadels kopplade treglasfönster 
samt enkla treglasfönster, så kallade tvåluftsfönster och enluftsfönster. På balkongerna sitter tre 
fönster i bredd, av treglastyp, medan glaset i balkongdörren är av typen tvåglas. Källarfönstren är 
av tvåglastyp och alla fönsterdörrar är av trä med skyddande plåtlister. Både fönster och 
fönsterdörrar är utbytta 1987 (Underhållsplan 2012). Enligt de gällande byggnormerna (SBN 
1980) vid tiden för bytet av fönster så var kravet på U-värden för fönster i klimatzon II 2,0 
W/m2K (Boverket 2014c). En isolerruta av treglastyp har ett U-värde på omkring 1,8 W/m2K 
enligt en tabell från rapporten Pilkinton Glasfakta för 2012 (Pilkington 2012). Därför har 
antagandet gjorts att totala U-värdet för treglasfönstren är 1,8 W/m2K, vilket även inkluderar 
fönsterkarmen av trä eftersom den också antas ha U-värdet 1,8 (Roos 2015). 
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Glaset i tvåglasfönstren har däremot ett högre U-värde gentemot fönsterkarmen, omkring 2,8 
W/m2K (Pilkington 2012) (Roos 2015). Eftersom glasandelen för tvåglasfönstren är 61 % har det 
sammanlagda U-värdet för både glas och fönsterkarm beräknats till 2,4 W/m2K. 

Total soltransmittans (g) uttrycks i procent och beskriver hur stor del av solvärmen som passerar 
glaset, direkt soltransmittans (ST) beskriver hur stor del av den direkta strålningen som värmer 
upp rummets invändiga ytor (VIP-Energy Manual u.å.). Värden på g och ST för fönsterrutorna 
har baserats på värden ur Pilkingtons Glasfakta-tabeller, där treglasfönstren har ett g-värde på 
omkring 68 % och ST-värde 60 %, tvåglasfönstren har g-värdet 74 % och ST-värde 68 % 
(Pilkington 2012). Dessa värden har reducerats med 30 % innan de införts i VIP-Energy för att ta 
hänsyn till olika användning av solskydd såsom persienner och gardiner (VIP-Energy Manual 
u.å.). Solskydden har antagits vara i bruk lika mycket under sommaren som vintern.  

Det finns fyra stycken stora ventilöppningar i källarmuren som vetter mot det gamla pannrummet 
i källaren för att förse utrymmet med syrerik uteluft. Eftersom den gamla pannan är borttagen 
behövs inte längre dessa, och de har tätats med hjälp av säckar fyllda med isolering som tryckts 
fast i ventilöppningarna mot det galler som sitter utanpå fasaden. Lagret med isolering antas vara 
200 mm tjockt och av mineralull. U-värdet för konstruktionen har av VIP-Energy beräknats vara 
0,15 W/m2K. Hur denna montering har utförts går att se i figur 13. Enligt de IR-fotografier som 
tagits verkar dessa ventilöppningar isolera bättre än den övriga fasaden, så ett lägre U-värde än 
fasaden är rimligt.  

 

Figur 13. Säckar med isoleringsmaterial som täcker gamla öppningar i källarmuren. 

Figur 14 visar tre olika typer av fönster. Källarfönster sitter monterade längst ner i källarmuren, 
kopplade tvåluftsfönster i fasaden, samt kopplade treluftsfönster inklusive balkongdörr på 
balkongen. Fönstret längst till höger på balkongen i figuren är en balkongdörr med glasad 
ovandel. Figur 15 visar de enluftsfönster som sitter monterade på gaveln, på byggnaden finns 
endast sex stycken av denna typ avfönster. På entrésidan av byggnaden sitter uteslutande 
tvåluftsfönster monterat. 
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Figur 14. Enkla källarfönster, kopplade tvåluftsfönster samt kopplat treluftsfönster inklusive 
balkongdörr. 

 

Figur 15. Enluftsfönster på gaveln. 

5.3.9 Portar 
Det finns tre portar i byggnaden som leder till de tre trapphusen, samt en ytterdörr på gaveln som 
leder till källaren. De tre entréportarna består till viss del av glasrutor. För portarna och dörren har 
standardvärden från VIP-Energy för portar använts och U-värdet för entrédörren har antagits vara 
1,4 W/m2K och för källardörren 1,0 W/m2K (VIP-Energy 2014). 
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5.4 Byggnadsdelar med tvådimensionella värmeflöden 
Byggnadsdelar med tvådimensionella värmeflöden läggs till i modellen i VIP-Energy för att 
kunna simulera de köldbryggor som kan uppstå i olika byggnadskonstruktioner, exempelvis 
ytterväggshörn, fönsterkarm och bjälklag. Köldbryggor uppstår på grund av att vissa 
konstruktionsdelar har ett högre U-värde än de omgivande, och därför kan leda till att värmen 
inomhus leds bort. Byggnadsdelarna visas i tvärsnitt, sett ovanifrån.  

5.4.1 Ytterhörn 
Byggnadens fyra ytterhörn mäter 9 meter per styck i varje väderstreck och har modellerats i VIP-
Energy. Det av programmet beräknade psi-värdet blev 0,166 W/m∙ PK. Figur 16 visar hur hörnet är 
uppbyggt. Att byggdelarna går omlott kring varandra är något som har antagits vid skapandet av 
hörnet i modellen. Färgerna i figuren representerar olika typer av material. Den rosa färgen 
representerar inneluft, blå: uteluft, ljusbrun: putslager och mörkröd: tegel. Den orangebruna 
färgen representerar träullsplattan.  

 

Figur 16. Ytterhörnet modellerat i VIP-Energy. 

5.4.2 Fönstersmygar 
Fönstersmygar kan också utgöra en viktig köldbrygga och har därför införts i modellen. Totala 
mängden fönstersmyg mäts liksom ytterhörnen i meter och har bestämts genom att summera varje 
fönsters yttermått. De köldbryggor som uppstår i fönstersmygarna för de små fönstren i källaren 
har försummats. Programmet beräknade psi-värdet som blev 0,343 W/m∙ PK. Figur 17 visar 
fönstersmygens tvärsnitt. Likt figur 16 representerar färgerna i figur 17 olika material. Enda 
skillnaden hos färgerna i den modellerade bilden av fönstersmygen är att den orangebruna färgen 
även representerar fönstrets träregel, som är lokaliserad i nederkant av figuren. 
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Figur 17. Fönstersmygen modellerad i VIP-Energy. 

5.5 Driftfall 
I VIP-Energy kan olika typer av driftfall införas, som innehåller information om 
energianvändning och tillförsel av energi till byggnaden. Här inkluderas bland annat 
verksamhetsenergi, tappvarmvatten, rumstemperaturer och personvärme. En del information 
angående hur de boende använder energi är taget från allmänna undersökningar och standarder. 

Det antas att byggnaden primärt värms upp av ett vattenburet värmesystem och inte av några 
extrainsatta elektriska element eller liknande. Däremot tillför bland annat elektrisk apparatur och 
människors kroppsvärme en del värme till rummet, som i sin tur medför en minskning av den 
värme som behövs i form av fjärrvärme. Värmebehovet antas vara reglerat med hjälp av 
termostatgivare i lägenheterna som indikerar när mer eller mindre värme behöver tillföras. Det 
finns inget kylsystem installerat i byggnaden. 

5.5.1 Ventilationssystem  
Normalvärden för en frånluftsfläkt utan återvinning ligger omkring 200 Pa, eftersom inga 
uppgifter om fläkttryck finns angivet för den installerade fläkten har detta normalvärde införts i 
modellen. Verkningsgraden för fläkten har antagits vara 80 % (VIP-Energy Manual, u.å.). Annan 
information om ventilationen som implementerats i modellen har hämtats från avsnitt 4.4. 
Ventilationsflödet 1638 m3/h enligt OVK-protokollet motsvarar 0,67 oms, uttryckt i l/s∙m2 blir 
ventilationsflödet 0,42 (Funktionskontroll 2012).  

5.5.2 Personvärme 
Den mängd värme varje person tillför inomhusluften i ett flerbostadshus är viktigt att ta med i 
modellen eftersom ju större tillförseln är desto mindre behöver uppvärmningssystemet utnyttjas. 
På Vindelgatan 15 i Ludvika har antalet boende uppskattats till 27 stycken. Medeleffekten per 
person har antagits vara 80 W. Närvarotiden för en person i sin lägenhet har enligt studier visat 
sig vara omkring 14 h/dygn räknat för veckans alla dagar (Sveby 2012). Medeleffekt per person 
och dygn har beräknats till 46,7 W, vilket ger en total medeleffekt från alla personer i byggnaden 
på 1,2 W/m2. 
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5.5.3 Varmvatten 
Baserat på information från VB Energi och SMHI:s graddagstabeller har 
varmvattenanvändningen beräknats (Norrfors 2015). Byggnaden har inte något behov av 
uppvärmning av lägenheterna under de månader som antalet graddagar är noll, därför har den 
fjärrvärme som levereras av VB Energi under dessa månader antagits gå uteslutande till 
uppvärmning av tappvarmvatten, för exempelvis användning av dusch och handfat.  

Medelvärdet av den fjärrvärmeanvändning som registrerats för de månader som antalet graddagar 
är noll, har beräknats vara 4,2 MWh per månad vilket motsvarar i genomsnitt 5,3 W/m2 för dessa 
månader. Dock kan energiåtgången för att värma tappvarmvatten variera över året och vara högre 
på vintern bland annat eftersom kallvattnet ibland håller en lägre temperatur, men det har inte 
tagits hänsyn till i modellen (Sveby 2012).   

Den årliga energianvändningen för tappvarmvatten är 25 kWh/m2 enligt Svebys brukarindata. 
Detta kan jämföras med energianvändningen för tappvarmvatten på Vindelgatan 15 som uttryckt i 
samma enhet blir 46 kWh/m2 och är därmed avsevärt högre trots att så kallad snålspolande 
munstycken installerats i lägenheterna sedan en tid tillbaka (Sveby 2012) (Underhållsplan 2012). 

Uppvärmningen av tappvarmvatten har i modellen inte antagits påverka uppvärmningen av 
rumsluft (VIP-Energy Manual u.å.). 

5.5.4 Inomhustemperatur  
Enligt Svebys brukarindata är det vanligt att välja 21°C som lägsta temperatur i lägenheter. 
Därför har det i denna modell antagits vara inomhustemperaturen i byggnaden (Sveby 2012). För 
storleken på fukttillskott till rumsluft har ett standardvärde på 0,84 mg/s∙m2 angivits (VIP-Energy 
Manual u.å.).  
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6 Mätningar 

6.1 Termografering 
De mätningar som utförts har varit av typen termografering, med hjälp av en värmekamera. En 
värmekamera mäter infraröd (IR) strålning och kan därmed även mäta den yttemperatur ett objekt 
har. Värmekameran som användes var av modell ”Flir i7” från Flir Systems.  

En värmekamera kan användas för att upptäcka temperaturskillnader i en byggnad, exempelvis 
köldbryggor, läckage av luft eller dåligt isolerade ytor. Värmekameran tar bilder och färglägger 
bilden utefter vilken temperatur de olika ytorna i bilden har. Den mörkare, blåa, färgen motsvarar 
en lägre temperatur och den ljusare, gula, färgen motsvarar en högre temperatur. För att få 
tydligare bilder via en termografering bör temperaturskillnaden mellan uteluft och inneluft vara 
relativt stor, vilket innebär att termografering bör ske under vinterhalvåret eller en kylig natt. 

6.1.1 Mättillfälle 19 december 2015 
Tillfället för termografering av Vindelgatan 15 i Ludvika ägde rum 19 december omkring samma 
tidpunkt som soluppgången. Uteluftens temperatur var omkring -3 °C. Mättillfället var därmed 
relativt optimalt eftersom solen ännu inte värmt upp byggnadens fasad och temperaturdifferensen 
mellan uteluft och inneluft var drygt 20°C. Värmesystemet var aktiverat för uppvärmning av 
vattenburna radiatorer utplacerade i lägenheterna (Studiebesök 2014b). 

Det gavs ingen tillgång till att fotografera inifrån någon lägenhet, däremot fotograferades fasaden 
utifrån från flera olika håll. De områden som analyserades inifrån var källarutrymmet, trapphuset 
och vindsutrymmet.  

Färgskalan som representerar olika temperaturer var inte låst för samtliga foton, utan anpassades 
för varje fotografi för att på bästa sätt se temperaturskillnaderna. Därför kan färgerna inte 
jämföras mellan fotografierna, om skalan är olika. 

6.2 Resultat  
I det fotografi som är taget med värmekamera i figur 18, uppvisas ett fält av ljusare färg på 
fasaden. Detta beror på att vattenburna värmeledningar till värmesystemet sitter installerade tätt 
intill insidan av ytterväggen, som med sin högre temperatur än inomhusluften bidrar till ökat 
värmeläckage genom fasaden. 

 

Figur 18. Värmeledningarna till radiatorer läcker värme genom fasaden. 
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Figur 19 visar att de fönster som sitter högre upp i byggnaden har ett mindre värmeläckage än de 
längre ner. Eftersom fönstren är av samma typ oavsett våning innebär detta att 
inomhustemperaturen är något lägre i de övre våningsplanen. 

 

Figur 19. Skillnad i värmeläckage genom fönster beroende på våningsplan. 

I figur 20 visas att det bortfall av puts som skett på fasaden inte har någon inverkan i ett ökat 
värmeläckage genom fasaden. På fotografiet syns även att den del av fasaden som gränsar till 
vindsutrymmet resulterar i ett ännu lägre värmeläckage, vilket beror på att vindsutrymmet är av 
typen kallvind och håller lägre temperatur än övriga delar av byggnaden. Till höger i bilden syns 
även här att värmeledningarna bidrar till ett ökat värmeläckage genom fasaden, likt figur 19. 

 

Figur 20. Skadan i putsen från fasaden på gaveln märks inte på termograferingen. 

I figur 21 kan det ses att fasaden håller omkring 1,1 °C men vid mätning av yttemperaturen vid de 
ljusa punkterna på fasaden är temperaturen istället 3,5 °C. Enligt färgskalan i fotografiet har dessa 
avvikelser i fasaden ett högt värmeläckage, högre än fönstren. Orsaken till dessa värmeläckor är 
okänd, men någon form av köldbrygga finns uppenbarligen i fasaden. 
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Figur 21. Avvikelser i putsfasaden med högre värmeläckage. 

Vindsbjälklaget är tilläggsisolerat vilket ses i avsnitt 5.3.7, men den del av betongtrappan som 
leder upp till vinden är inte tilläggsisolerad. Övriga observationer med värmekameran visar att 
underdelen av betongtrappan, som angränsar direkt till det kalla vindsutrymmet, håller 
yttemperaturen 5 °C när övriga luften i trapphuset håller 14 °C. Den dörr i trapphuset som 
angränsar till vindsutrymmet är en oisolerad metalldörr utan tätade lister vilket också bidrar till ett 
värmeläckage till det kalla vindsförrådet (Studiebesök 2014b). 

Vid mätning av temperaturer i trapphuset uppmärksammades att temperaturen längre upp i 
byggnaden var avsevärt lägre. Temperaturerna för de olika våningsplanen visas i tabell 2, där det 
högsta våningsplanet nedanför vindsutrymmet håller temperaturen 14 °C. 

Tabell 2. Trapphustemperaturer för olika våningsplan 

Våningsplan 1 2 3 

Temperatur [°C] 20 17 14 
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7 Simulering av modell för basfallet 

7.1 Validering av modell jämfört med verkliga data 
Modellresultatet har i detta avsnitt jämförts med verkliga data över hur energianvändningen sett 
ut. När en validering av en modell visar på att modellen stämmer överens med verkliga data kan 
en, i modellen implementerad, åtgärdsplan även antas att få ett resultat som stämmer överens med 
verkligheten. Vid stora skillnader är modellresultatet opålitligt. I figur 22 har den månatliga 
normalårskorrigerade energianvändningen i form av värme som uppmätts av 
fjärrvärmeleverantören (åren 2009-2014) jämförts med det månatliga resultatet som beräknats av 
modellen från VIP-Energy.  

 

Figur 22. Jämförelse av uppmätta värden och modellerade värden för värmeanvändning. 

Jämförelsen i figur 22 visar på en snarlik energianvändning mellan verkliga värmeanvändningen 
och värmeanvändningen i modellen, med en viss avvikelse. I oktober och maj är avvikelsen drygt 
10 % och i juni är den 26 %. Ett införande av exempelvis en solfångarpanel i modellen får då i 
juni en mindre möjlighet att utnyttja sin potential eftersom värmebehovet i modellen är lägre än i 
verkligheten.  

De avvikelser som sker mellan uppmätta värden och modell i detta fall anses dock vara inom 
ramarna för vad som inte kräver ytterligare beräkningar. Vid analys av avvikelserna i absoluta tal 
har medelvärdet 7,8 % räknats fram.  

Den årliga värmeanvändningen enligt energideklarationen är 194 kWh/m2 ∙ PAtemp och enligt data 
från fjärrvärmebolaget är medelvärdet av den normalårskorrigerade värmeanvändningen 191 
kWh/m2 ∙ PAtemp. Enligt resultatet från VIP-Energy uppgick användningen av värme till 189 
kWh/m2 ∙ PAtemp. Skillnaden mellan verklig information om byggnaden jämfört med modellen är 
inte särskilt stor och antagandet görs att ingen korrigering av resultatet i modellen behöver göras. 
Dessutom har det antagits att den årliga skillnaden i energianvändning mellan basfallet och fallet 
med applicerade energieffektiviserande åtgärder är lika stor i absoluta tal. 

0

5

10

15

20

25

30

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

Värmeanvändning 
[MWh] Uppmätt [MWh]

Modell [MWh]



29 

 

Användningen av el enligt VIP-Energy har beräknats vara drygt 3 MWh per år. Fakturauppgifter 
över förbrukning av fastighetsel för bostadsrättsföreningen visar på en beräknad årsförbrukning 
av totalt 12 MWh, vilket innebär en stor skillnad mellan modell och verklig information 
(Eriksson 2014). Denna skillnad grundar sig troligtvis i att det i fakturan har inkluderats annan 
fastighetsel som det inte tagits hänsyn till i modellen. Denna elanvändning kan exempelvis vara i 
form av motorvärmare, belysning och tvättmaskiner. Den energianvändning som har undersökts i 
modellen är till största del relaterat till värmesystemet, i form av cirkulationspumpar och fläktar.  

7.2 Energianvändning i basfallet  

7.2.1 Jämförelse med BBR 
Utan implementering av energieffektiviserande åtgärder är det totala genomsnittliga U-värdet för 
byggnaden 0,63 W/ m2 ∙ PK enligt VIP-Energy, vilket är högre än det värde som finns angivet i 
BBR på 0,4 W/ m2 ∙ PK. Den maximala specifika energianvändningen för byggnaden ska enligt 
BBR uppgå till 110 kWh/m2, och enligt VIP-Energy uppgår användningen för den projekterade 
byggnaden till 189 kWh/m2 (Boverket 2014a). För mer information om riktlinjerna i BBR, se 
avsnitt 3.1. 

7.2.2 Fördelning av den modellerade energianvändningen 
I figurerna 23 och 24 ses fördelningen över på vilka sätt byggnaden tillförs energi och hur energin 
slutligen används eller avges. I figur 23 kan det utläsas att den dominerande energitillförseln sker 
via värmeförsörjningen, där uppvärmning av det vattenburna värmesystemet samt uppvärmning 
av tappvarmvatten ingår. I figur 24 kan ses att den mesta energin som byggnaden avger sker via 
transmission, vilket innebär läckage av värme genom klimatskalet. I figuren kan också ses att 
avgiven värme genom ventilationen har en stor inverkan.  

 

Figur 23. Fördelning av tillförd energi enligt modell i VIP-Energy. 

 

Figur 24. Fördelning av avgiven energi enligt modell i VIP-Energy. 
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8 Resultat av energieffektiviserande åtgärder 

Att implementera energieffektiviserande åtgärder till en byggnad innebär i stort att försöka 
minska det totala energibehovet genom att använda den tillförda energin på ett mer effektivt sätt. 
Dessutom kan andra, billigare energikällor utnyttjas i syfte att minska energikostnaderna. 
Exempelvis utnyttjande av energi från solen, genom solceller och solfångare. En 
energieffektiviseringsåtgärd passar olika bra för olika byggnader, beroende på byggnadens typ, 
funktion och omgivningens klimat. Många energieffektiviserande åtgärder resulterar givetvis ofta 
i en minskning av det totala energibehovet och därmed minskning användning av exempelvis 
fjärrvärmeanvändning, men åtgärderna innebär ofta även en investeringskostnad samt 
underhållskostnad. Därför undersöks om åtgärderna är lönsamma att investera i för 
bostadsrättsföreningen Ludvikahus 2. 

Det kan vara praktiskt att undersöka kombinationer av åtgärder eftersom vissa åtgärder ibland 
inte är lönsamma att investera i individuellt. Då kan en mycket lönsam investering av en annan 
åtgärd väga upp för den mindre lönsamma så att totallösningen blir lönsam. Det är oftast inte 
möjligt att endast addera åtgärdernas inverkan eftersom åtgärderna kan konkurrera med varandra. 
Därför är det viktigt att även räkna ut energibehovet med åtgärderna i kombination med varandra.  

I avsnitt 8.1 presenteras ett åtgärdsförslag som endast innebär en direkt sänkning av 
ventilationsflödet. I rapporten befinner denna åtgärd sig i kombination med samtliga andra 
åtgärder. Detta eftersom det är orimligt att räkna på andra energieffektiviserande åtgärders 
besparingspotential när ventilationsflödet är för högt. Därför har ventilationsflödet i modellen 
sänkts till en nivå som har antagits normal innan ytterligare beräkningar i modellen har 
genomförts. 

8.1 Minskning av ventilationsflödet 
Enligt BBR får uteluftflödet vara som minst 0,35 l/s∙m2∙ PAtemp för ett rum då någon vistas i där. 
Om rummet inte används är minimum istället 0,10 l/s∙m2∙ PAtemp (Boverket 2014a). I denna 
byggnad är ventilationsflödet 0,42 l/s∙m2∙ PAtemp, vilket motsvarar 455 l/s. Under större delen av 
året har uteluften en lägre temperatur än den önskade inomhustemperaturen och ju mindre mängd 
uteluft som förs in i byggnaden, desto mindre behöver det interna värmesystemet belastas. Att 
minska ventilationsflödet har därmed en direkt energieffektiviserande verkan, utan 
investeringskostnad. I modellen har därför ventilationsflödet minskats till 0,35 l/s∙m2∙ PAtemp, 
vilket motsvarar 379 l/s. I listan presenteras förändringen av energianvändning för den 
projekterade byggnaden, där det kan ses att värmebehovet har minskat i och med att den avgivna 
värmen genom ventilationen har minskat. 

• Minskning av total årlig värmeanvändning: 11 MWh (6 %) 
• Minskning av total årlig elanvändning: 0,6 MWh (0,3 %) 
• Total investeringskostnad: 0 kr 

Specifik fläkteffekt (SFP) uttrycker hur stor effekt som krävs för att upprätta ett visst flöde i ett 
system och är därför även ett mått på fläktens effektivitet. Med användning av det ursprungliga 
ventilationsflödet har VIP-Energy beräknat den specifika fläkteffekten till 0,83 kW/(m3/s). Detta 
värde har ansetts vara något högt eftersom byggnader med frånluftssystem som hanterar 
ventilationsflöden större än 0,2 m3/s bör ha ett SFP-värde på omkring 0,2-0,6 kW/(m3/s) (Svensk 
Innemiljö 2009). Vid sänkning av ventilationsflödet så beräknar VIP-Energy fortfarande SFP-
värdet till 0,83 kW/(m3/s). Den totala elanvändningen påverkas alltså inte. 
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8.2 Frånluftsvärmepump 
I figur 24 ses att energin från byggnaden avges till 33 % via ventilationen. På Vindelgatan 15 är 
alla frånluftskanaler i byggnaden dragna så att all luft passerar ut genom en och samma 
ventilationstrumma. Detta frånluftsflöde kan ledas genom en värmeväxlare för att ta till vara på 
värmen i frånluften i en värmepump, som i sin tur distribuerar värmen i byggnaden. För att en 
åtgärd som denna ska fungera krävs det att ventilationssystemet är utrustat med en fläkt, vilket är 
fallet för den projekterade byggnaden. Denna typ av åtgärd är praktisk att installera eftersom ett 
visst ventilationsflöde alltid behövs i byggnaden samt att temperaturen på inomhusluften håller en 
relativt jämn temperatur över året (Svenska Kommunförbundet 1992). Detta resulterar en jämn 
tillförsel av värme till värmesystemet, sett över året. Potentialen för denna typ av åtgärd har 
undersökts i VIP-Energy. 

Ett så kallat FTX-system, där den ingående luften värms upp innan den når rumsluften, har 
antagits vara ett för stort ingrepp i byggnaden och har därmed även antagits att inte vara lönsam 
och har inte undersökts i detta projekt. 

Frånluftsvärmepumpen har många egenskaper som är viktiga att anpassa på rätt sätt för att så 
mycket energi som möjligt ska kunna utvinnas ur frånluften. Värmepumpen har antagits ha en 
värmefaktor, COP, på 3,5. I enlighet med standardvärden från VIP-Energy antas den elektriska 
effekten som krävs för att driva en cirkulationspump vara 0,19 % av värmeeffekten. I modellen 
har det även antagits att värmepumpen ska kunna distribuera den återvunna värmen till både 
värmesystem och uppvärmning av tappvarmvatten (VIP-Energy Manual u.å.).  

Vid modellering av en varvtalsreglerad kompressor i värmepumpen kan frånlufttemperaturen 
kylas ända ner till -15 °C. Med en kompressor med fast hastighet så bör man inte riskera att frysa 
avluften och begränsar sig därmed till runt 1 °C. En värmepump med varvtalsreglerad 
kompressor passar bättre i stora byggnader med totalt sett högre energibehov samt är mer 
effektiv, enligt Energimyndigheten (Energimyndigheten 2012). I modellen har en 
varvtalsreglerad kompressor valts, men för säkerhets skull har ändå frånluften valts att inte frysas 
ned och minsta temperatur har i modellen satts till 1 °C. Fläkttrycket har i modellen satts till 500 
Pa istället för 200 Pa, i enlighet med standardvärden från manualen (VIP-Manual u.å.). 

I figur 25 kan ses hur ledningar till värmecentral och själva värmepumpen kopplats till 
frånluftskanalen genom en värmeväxlare som inte syns i bilden. I figuren kan också ses att 
frånluften sänks med 20 °C i systemet. 

 

Figur 25. Installation av en frånluftsvärmepump (Svenska Kommunförbundet 1992). 
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8.2.1 Manuell beräkning av återvinningsbar värmeeffekt i frånluften 
Den värmeeffekt som värmepumpen kan avge beror främst av hur stor temperatursänkning som 
utförs av frånluften samt värmepumpens värmefaktor. Värmefaktorn innefattar storleken på 
tillskottet av värme från kompressorn, som har antagits vara lika stor som den tillförda elektriska 
effekten till kompressorn. Den avgivna effekten från värmepumpen är alltså summan av den 
utvunna effekten i temperatursänkningen av frånluften och den tillförda elektriska effekten. 

Den avgivna effekten från värmepumpen kan beräknas manuellt genom ekvation 1. 

𝑃 = �̇�𝐶𝑝∆𝑇                                                                           (1) 

där �̇� [kg/m3] är massflödet på luften, 𝐶𝑝 [kJ/kg ∙ K] är luftens värmekapacitet och ∆𝑇 [K] är 
temperaturdifferensen. Massflödet kan beräknas genom ekvation 2.  

�̇� = �̇�𝜌                                                                               (2) 

där �̇� [l/s] avser volymflödet av luft och 𝜌 [kg/l] är luftens densitet. 

Den energieffektiviserande åtgärden i avsnitt 8.1 med minskning av ventilationsflödet har 
inkluderats i dessa beräkningar och volymflödet är därför 379 l/s. Densiteten för luft är 0,0012 
kg/l, värmekapaciteten 1,0 kJ/kg ∙ K och temperaturdifferensen i en sänkning av luften från 21°C 
till 1 °C är 20 °C.  

Den återvunna värmeeffekten i frånluften, uttryckt som ett medelvärde över året, har beräknats 
till 9,1 kW. Med COP 3,5 fås därmed kompressoreffekten 2,6 kW vilket ger den totala avgivna 
värmeffekten från värmepumpen till värmesystemet på 11,7 kW.   

8.2.2 Dimensionering av värmepump i modell 
I modellen testades det fram vad storleken av den avgivna energin från värmepumpen hade för 
inverkan på den totala värmeanvändningen i byggnaden. I figur 26 har den totala besparingen 
beräknats utifrån olika värden på den avgivna effekten från värmepumpen. Den maximala 
besparingen har utifrån resultaten ansetts ske vid den till värmesystemet avgivna effekten 9,8 kW. 
Effekten som återvinns ur frånluften har vid detta tillfälle därmed beräknats vara 7,6 kW. 

 

Figur 26. Dimensionering av frånluftsvärmepump baserat på totala minskningen av den årliga 
energianvändningen. 
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I figur 26 kan också ses att om värmepumpen är över- eller underdimensionerad så klarar den inte 
av att leverera lika mycket energi till värmesystemet totalt sett över året. Den svarta linjen 
beskriver den totala besparingen i procent och har beräknats genom att ta differensen mellan den 
totala energianvändningen, i form av både värme och el för basfallet, och den totala 
energianvändningen i fallet med frånluftsvärmepump. Differensen har därefter delats med 
energianvändningen i basfallet för att få en procentsats över hur stor del av besparingen som 
frånluftsvärmepumpen bidrar med.  

Den manuella beräkningen av hur stor värmeeffekt som gick att återvinna ur frånluften visade på 
9,1 kW medan modellen endast behövde utvinna 7,6 kW för att få den optimala totala 
värmebesparingen över året. Detta beror på modellen har räknat ut att all energi som går att 
utvinna totalt ur frånluften inte behöver användas av byggnaden, sett till varje dygn över hela 
året. VIP-Energy har därför dimensionerat ner värmepumpen något, jämfört med vad den skulle 
kunna leverera som mest. 

I figur 27 visas fördelningen över var den återvunna värmen ur frånluften levereras för varje 
månad. Under sommarmånaderna blir det orangea fältet smalare, vilket korresponderar till det 
minskade behovet av uppvärmning av inomhusluften. Enligt modellresultatet levererar 
frånluftspumpen värme till uppvärmning av tappvarmvatten året om, vilket ses i figuren när det 
blåa fältet håller sig relativt konstant i storlek över året. Diagrammet i figur 27 är av staplad typ, 
vilket innebär att den övre delen av det orangea fältet visar den totala mängd värme som 
frånluftsvärmepumpen levererat.  

 

Figur 27. Fördelningen över var energin från den modellerade frånluftsvärmepumpen levereras för 
varje månad, i ett staplat diagram. 

8.2.3 Lönsamhet 
Enligt Thermia har värmepumpar en livslängd på 20-30 år, vilket har gjort att 25 år antagits som 
livslängden för en värmepump i detta projekt (Thermia u.å.). 

Kostnaden för en lämplig frånluftsvärmepump från företaget Comfortzone som är dimensionerad 
till att avge 12 kW vid full effekt kostar enligt uppgift 110 000 kr. Värmepumpen är 
varvtalsreglerad och anpassad till större luftflöden, som i flerbostadshus av liknande storlek som 
Vindelgatan 15 (Comfortzone u.å.). Vid inkludering av ackumulatortank, elpatroner och själva 
installationen av anläggningen så uppgår den totala kostnaden till 223 000 kr (Bertland 2015). 
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Prisuppgiften för den totala kostnaden har inkluderat antagandet om att värmepumpens 
kompressor kommer behöva bytas inom 15 år och att en ny kompressor kostar en tredjedel av 
ursprungspriset av värmepumpen (Roos 2015). 

Informationen om åtgärden har införts i Beloks totalverktyg vilket resulterat i att åtgärden har 
internräntan 24,6 %. Det innebär en återbetalningstid på omkring 4 år. 

• Minskning av total årlig värmeanvändning: 93 MWh (45 %) 
• Ökning av total årlig elanvändning: 27 MWh (826 %) 
• Total investeringskostnad: 223 000 kr 
• Investeringens livslängd: 25 år 
• Internränta: 24,6 % 

8.3 Tilläggsisolering av yttervägg 
Enligt figur 24 avges omkring 50 % av energin från byggnaden i form av transmissionsförluster 
genom väggar, tak, golv och fönster. I detta avsnitt beräknas hur stor energieffektiviserande 
potential tilläggsisolering av ytterväggarna har på slutresultatet. De tidigare tillagda 35 mm puts 
som lagts till byggnadens ytterväggar har i denna åtgärdsplan antagits bli nedputsade till 10 mm. 
Utanpå denna puts har sedan antagits att det tilläggsisolerande materialet har monterats. 

Det isolermaterial som har valts är av typen stenull, som på ett bra sätt transporterar bort fukt från 
fasaden och som fungerar bra att installera utanpå en putsad fasad. PAROC är en leverantör av 
isolermaterial och har en stenullsisolering som installeras med en typ av klisterbruk samt en 
mekanisk infästning. Enligt PAROC själva har PAROC Linio 10 utmärkta egenskaper för 
värmeisolering och lämpar sig både på nybyggnationer och på befintliga byggnader. Mineralullen 
har en värmekonduktivitet på 0,036 W/m∙K och en skiva stenull är 0,6 meter hög och 1,2 meter 
bred (PAROC 2015). Total yta som ska täckas är 680 m2, vilket innebär att ungefär 950 skivor 
kommer att behövas.  

En annan leverantör av bland annat isolering är företaget STO, som säljer en helhetslösning med 
stenullsisolering samt enbart själva stenullslamellerna. Deras isolering har en värmekonduktivitet 
på 0,040 W/m∙K, alltså relativt lika PAROC Linio 10 (STO 2015).  

8.3.1 Dimensionering av tjocklek i modell 
Minskningen av transmissionsförluster genom ytterväggen beror av U-värdet. Resultatet i 
modellen i VIP-Energy beror därför av tilläggsisoleringens tjocklek. I modellen har stenullen 
antagits ha värmekonduktiviteten 0,036 W/m∙K, likt isoleringen från PAROC, och beroende på 
tjockleken av lagret så varierar U-värdet för hela väggen.  

En skillnad i U-värdet för ytterväggen ger därmed en skillnad i byggnadens totala värmebehov. 
Detta har beräknats i VIP-Energy för några olika tjocklekar och i figur 28 presenteras hur stor 
minskningen av byggnadens totala värmebehov blir beroende på hur tjockt lagret med stenull är. 
Beräkningarna har utförts med basfallet som grund, men minskningen av ventilationsflödet i 
avsnitt 8.1 har inkluderats.  
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Figur 28. Minskningen av byggnadens totala årliga värmebehov beroende på hur tjockt lager 
tilläggsisolering som används. 

Linjen i diagrammet i figur 28 visar att den mängd energi som sparas tack vare tilläggsisoleringen 
inte minskar avsevärt vid tjockare lager än 120 mm, men det är stor skillnad mellan tjocklekarna 
0 och 60 mm. Tjockleken 100 mm har därmed satts som isoleringens tjocklek i modellen. Med 
100 mm mineralull adderat till ytterväggen i basfallet så minskar U-värdet från 0,540 W/m2∙K till 
0,151 W/m2∙K. Problemet med att addera isolering till ytterväggens utsida är att fönstren hamnar 
längre in i väggen jämfört med innan tilläggsisoleringen. Att flytta ut fönstren innebär en extra 
kostnad som inte undersöks i detta projekt, eftersom endast 100 mm isolering adderat till 
ytterväggen antas innebära att bostadsrättsföreningen kan ha överseende med att fönstren sitter 
lite längre in. Om tjockleken istället vore 200 mm är det troligen svårare att ha samma 
överseende. En tjockare yttervägg kan också resultera i att solinstrålningen blir mindre eftersom 
avskärmningen blir större. Detta har dock inte antagits ha någon inverkan på slutresultatet i detta 
projekt. 

Figur 29 visar hur ytterväggen ser ut i VIP-Energy efter tilläggsisolering. Jämfört med figur 7 i 
basfallet har nu ytterväggen ett lager stenull som syns till vänster i bild. Ytterväggen mäter i 
modellen en total tjocklek på 495 mm.  

 

Figur 29. Den tilläggsisolerade ytterväggen som modell i VIP-Energy. 
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8.3.2 Lönsamhet 
Enligt prisuppgifter från STO för ett typiskt installationsprojekt av tilläggsisolering med 
tjockleken 100 mm, inklusive entreprenörskostnad, väntas kostnaden nå totalt 1500 kr/m2 
(Tjulander 2015). Att tilläggsisolera byggnaden på Vindelgatan 15 skulle alltså innebära en total 
investering på 1,02 miljoner kronor. Livslängden har antagits vara 40 år för en putsad, 
tilläggsisolerad fasad. Beräkningar i Beloks totalverktyg har gett en internränta av storleken 
0,76 % vilket motsvarar en återbetalningstid på 132 år. 

• Minskning av total årlig värmeanvändning: 28 MWh (14 %) 
• Minskning av total årlig elanvändning: 0 MWh 
• Total investeringskostnad: 1 020 000 kr 
• Investeringens livslängd: 40 år 
• Internränta: 0,76 % 

Materialkostnaden är relativt låg och är för mineralull inte högre än 500 kr/m2 (Tjulander 2015). I 
många fall är det svårt att få lönsamhet i ett projekt med tilläggsisolering eftersom 
entreprenörskostnaden är hög. Det är därför fördelaktigt att tilläggsisolera i kombination med 
annat planerat underhåll av fasaden, exempelvis vid omputsning.  

8.4 Fönsterbyte 
Dagens krav på fönster enligt BBR är U-värdet 1,3 W/m2∙K (Boverket 2014a). Samtliga fönster 
som sitter installerade i nuläget, har U-värden på 1,8 och 2,4 W/m2∙K på treglas- respektive 
tvåglasfönstren. Ett byte av samtliga fönster till nya treglasfönster med U-värdet 1,2 W/m2∙K 
skulle motsvara en besparing av totalt 14 MWh värme enligt modellen i VIP-Energy.  

8.4.1 Lönsamhet 
Fönster och fönsterdörrar är nya sedan 1987 och de har målats om under perioden 2012 till 2014. 
Flera källor har uppgett att träfönster klädda med plåt har upp till 50 års livslängd (Elitfönster 
u.å.) (Fönstermäklarna u.å.).  

Enligt uppgifter från Mockfjärds fönsterentreprenad skulle ett typiskt inåtgående, kopplat 
standardfönster av trä-/aluminiumkonstruktion med U-värdet 1,2 W/m2∙K kosta omkring 8 500 kr 
per styck att montera. I den prisuppgiften är kostnaden av själva fönstret och 
entreprenörskostnaden för montering av fönstren inräknat. Den projekterade byggnaden består 
totalt av 174 fönster, varav 17 fönster är i form av mindre fönstergluggar i källaren som har 
antagits kosta hälften av det pris som angivits av Mockfjärds fönsterentreprenad. Detta motsvarar 
en total investeringskostnad på 1,4 miljoner kronor för hela byggnaden (Eriksson 2015). 
Resultatet av lönsamhetsberäkningarna i Beloks totalverktyg har gett internräntan -1,96 %. 

• Minskning av total årlig värmeanvändning: 14 MWh (7 %) 
• Minskning av total årlig elanvändning: 0 MWh 
• Total investeringskostnad: 1 400 000 kr 
• Investeringens livslängd: 50 år 
• Internränta: -1,96 % 
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8.5 Solfångare  
I enlighet med BBR kan den energi som utvinns via en solfångare reducera den specifika 
energianvändningen för en byggnad, förutsatt att byggnaden kan tillgodogöra sig energin 
(Boverket 2014a). Därför undersöks möjligheterna att installera solfångare på den projekterade 
byggnadens tak. Under det svenska sommarhalvåret kan mest värme utvinnas ur solfångaren, men 
det är också på sommaren värmebehovet är som minst, vilket kan ses i figur 22. I modellen i VIP-
Energy har därför solfångaranläggningen dimensionerats så att den ska täcka behovet under 
sommaren. Det är fördelaktigt att undvika att överdimensionera anläggningen eftersom ett 
överskott av värme inte är önskvärt.  

I figur 30 ses ett solfångarsystem för en villa, där solfångaren är inkopplad till samma 
ackumulatortank som utnyttjas till uppvärmning av värmesystemet och uppvärmning av 
tappvarmvatten. Ju mer värme solfångaren levererar, desto varmare blir ackumulatortanken, 
vilket resulterar i att byggnaden blir i mindre behov av värme från fjärrvärme, som i figuren är 
illustrerat med en panna (Svensk Innemiljö 2009). 

 

Figur 30. Typiskt solfångarsystem som avlastar värmeflödet från pannan, i detta projekt finns en 
undercentral för fjärrvärme istället för panna (Svensk Innemiljö 2009). 

8.5.1 Dimensionering av solfångare i modell 
Byggnadens tak har en lutning på 23,6 grader, med bredden 36,1 meter och höjden 6,0 meter, 
vilket ger en total area på 216 m2. Företaget Svesol AB säljer solfångarmoduler av planglastyp, 
där data för modellen Favorit Max har använts. En solfångarmodul från Svesol består av 12 
stycken solfångare sammankopplade i bredd. Vid konstruktion av en modul tas bredden 12,3 
meter och höjden 2,2 meter upp av taket. Det innebär att nästan tre moduler får plats på höjden 
och nästan tre moduler får plats på bredden. Eftersom det av säkerhetsskäl inte är lämpligt att låta 
modulerna sträcka sig utanför taket så har det antagits att två moduler monterats på höjden och 
två moduler i bredd, alltså totalt 48 solfångare. Denna anläggning har konstruktionsarean 128,6 
m2 och mottagararean 110,4 m2, där bredden 29,8 meter och höjden 6,3 meter av taket utnyttjas.  

Vid modellering av solfångaranläggningen i VIP-Energy har mottagararean 110,4 m2 använts, 
tillsammans med byggnadens vridning med -22 grader. Dessutom har standardvärden för 
specifikationer av solfångaren använts, såsom att totala förluster från tank och distribution uppgår 
till 5,1 W/m2∙K och att ackumulatortankens storlek är 0,5 m3 per m2 solfångaryta. Den lägsta 
arbetstemperaturen för solfångaranläggningen har satts till 20 °C vilket innebär att om 
anläggningen levererar värme med temperaturer lägre än 20 °C så stängs anläggningen av (VIP-
Energy Manual u.å.). Dessutom har solfångaranläggningen i modellen ställts in så att den 
levererar värme till både värmesystemet och tappvarmvattnet. 
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I figur 31 kan det ses att solfångaranläggningen levererar värme till byggnaden året om, men att 
värmen går från omkring 0,5 MWh värme per månad om vintern till som mest över 5,5 MWh per 
månad i början av sommaren. Under dessa månader behövs fortfarande värme för uppvärmning 
av byggnadens värmesystem. Under juli och augusti behövs i princip endast tappvarmvatten, 
vilket gör att solfångaranläggningen levererar sin värme till uppvärmning av just tappvarmvatten 
under dessa månader. Därför minskar den totala mängden levererad värme gentemot exempelvis 
april och maj månad, där det totala värmebehovet är större. Diagrammet i figur 31 är av staplad 
typ, vilket innebär att övre delen av det orangea fältet visar den totala mängd värme som 
solfångaranläggningen levererat. Vid jämförelse med figur 4 där totala värmebehovet redovisas 
för varje månad ligger behovet på omkring 30 MWh under vintern och i juli månad omkring 6 
MWh. I figur 31 ses det att solfångaranläggningen täcker behovet på 6 MWh för juli månad. 

 

Figur 31. Fördelningen över var energin från den modellerade solfångaranläggningen levereras för 
varje månad, i ett staplat diagram. 

8.5.2 Lönsamhet 
Prisuppgifter har hämtats från Svesol AB och har baserats på en anläggning som heter Favorit 
Max 50 som består av 50 stycken solfångare som kopplats samman. Den anläggning som 
designats i modellen består av 48 solfångare vilket gör att priserna har reducerats något. Den 
totala investeringskostnaden för den framtagna solfångaranläggningen har beräknats vara totalt 
592 000 kr, vilket inkluderar själva solfångarna, ackumulatortank, frakt, monteringssatser, 
solkretsarmatur och installationskostnad.   

Livslängden för solfångare är ofta satt till 30 år, men på företaget Lesol räknar de med 40 till 50 
års livslängd på sina solfångaranläggningar och enligt företaget Svesol anser de att livslängden är 
åtminstone 30 år (Lesol u.å.) (Svesol u.å.). I Beloks totalverktyg har livslängden satts till 40 år. 
Resultatet av lönsamhetsberäkningarna ger att investeringen har internräntan 5,59 % vilket 
innebär en återbetalningstid på omkring 18 år. 

• Minskning av total årlig värmeanvändning: 38 MWh (19 %) 
• Ökning av total årlig elanvändning: 0,1 MWh (3 %) 
• Total investeringskostnad: 592 000 kr 
• Investeringens livslängd: 40 år 
• Internränta: 5,59 % 
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8.6 Solceller i kombination med solfångare och frånluftsvärmepump 
En solcellsanläggning utnyttjar solstrålningen för att producera elektricitet, till skillnad mot en 
solfångaranläggning som producerar värme. Likt solfångaranläggningen kan den producerade 
elen från en solcellsanläggning reducera den specifika energianvändningen för en byggnad 
(Boverket 2014a). På samma sätt som solfångare producerar mest värme under sommarhalvåret i 
Sverige så producerar solceller mest el under samma period, när solen lyser som mest. 

Installation av solceller är intressant att undersöka eftersom en reducering av den specifika 
energianvändningen kan göra det lättare att exempelvis motivera investering i en 
frånluftsvärmepump som medför en ökning av elbehovet, vilket kan ses i avsnitt 8.2.  Installation 
av solceller har även antagits grunda sig på att installation av solfångare genomförts. Detta 
innebär att den yta som finns tillgänglig för en solcellsanläggning är reducerad med den yta som 
solfångaranläggningen tar upp, som kan ses i avsnitt 0.  

Att solcellsanläggning har undersökts endast i samband med andra åtgärder beror på att det 
ursprungliga syftet med projektet var att minska kostnaderna för värme, vilket kan utläsas i 
avsnitt 1.2. En solcellsanläggning bidrar endast med minskad elanvändning och har därför ansetts 
vara en intressant åtgärd i kombination med exempelvis frånluftsvärmepump. 
Solcellsanläggningen har även undersökts i kombination med solfångare eftersom investering av 
en solfångaranläggning visats vara en bra investering, vilket kan utläsas i avsnitt 9. 

8.6.1 Dimensionering av solceller i modell 
I modellen i VIP-Energy finns inte möjlighet att införa en solcellsanläggning. Därför har 
modellering och dimensionering av en solcellsanläggning skett separat, i Excel. Det elbehov som 
har använts som bas i detta avsnitt är det behov av fastighetsel som har beräknats i VIP-Energy. 

Solcellsmoduler kan monteras i olika lutning. En brantare lutning gör att den totala mängden 
instrålad energi under sommaren minskar, eftersom solen under sommaren oftare har en större 
solvinkel. En brantare lutning gör också att den instrålade energin från solen ökar under vintern 
eftersom solcellsmodulerna då är vinklade mer vinkelrätt mot solstrålarna när solvinkeln är lägre. 
En mer horisontell lutning av solcellsmodulerna får omvänd effekt, vilket innebär en högre 
mängd instrålad energi på sommaren och mindre på vintern. 

De data över solinstrålning som använts gäller för Stockholm, vilket har antagits vara tillräckligt 
lika den solinstrålning som sker i Ludvika eftersom skillnaden i breddgrad inte är särskilt stor. 
Värden över producerad el för olika vinklar på solcellerna har beräknats genom att undersöka hur 
stor instrålningen blir beroende på lutningen hos det plan som träffas av strålarna (Roos 2015).  

I figur 32 har solinstrålningen illustrerats utefter hur stor den instrålade energin är varje månad, 
för olika lutning på den yta som träffas av solstrålarna. Den blåa linjen som mottar en låg 
solinstrålning under sommarmånaderna representeras av ett horisontellt plan, med lutningen 90 
grader, och den röda linjen ovanför representeras av ett plan med lutningen 75 grader. Dessa 
linjer visar dock på en högre solinstrålning under vintermånaderna, än för exempelvis planen med 
lutningen 0 och 15 grader.  
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Figur 32. Månatlig solinstrålning per kvadratmeter av ett lutande plan, för olika lutning. 

Tabell 3 visar dock att den ökade solinstrålningen som sker under vintern för planet med 
lutningen 90 grader inte genererar en högre total årlig solinstrålning. Likaså gäller detta för planet 
med lutningen 0 grader. Den högsta totala årliga solinstrålningen får planet med 45 graders 
lutning som mäter 1076 kWh/m2.  

Tabell 3. Total årlig solinstrålning per kvadratmeter av ett lutande plan, för olika lutning 

Lutning 
[°] 

Total årlig solinstrålning 
[kWh/m2] 

90° 768 

75° 918 

60° 1 023 

45° 1 076 

30° 1 074 

23,6° 1 051 

15° 1 020 

0° 917 

 

Den konstruktionsyta på taket som finns att tillgå för solcellsanläggningen är 38 m2, där den 
takbredd som finns över vid sidan av solfångaranläggningen är 6,3 meter. I modellen har det 
antagits att förhållandet mellan mottagararea och konstruktionsarea är densamma som för 
solfångare. Detta innebär att mottagararean för solcellsanläggningen har satts till 86 % av 
konstruktionsarean, alltså 33 m2. Takets lutning är 23,6 grader. 
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Enligt Uwe Zimmermann vid Uppsala Universitet kan det antas att en solcellsanläggning kan 
utnyttja solstrålningen med en total verkningsgrad på 15 %, vilket motsvarar den installerade 
effekten 150 Wp/m2 vid en solinstrålning på 1000 W/m2  (Zimmermann 2015). 150 Wp/m2 är 
därför den installerade effekt som har använts i modellen. 

Vid dimensionering av solcellsanläggningen i modellen har det inkluderats att elbehovet ökar 
under vintern eftersom frånluftsvärmepumpen då utvinner mer värme ur frånluften, vilket kan ses 
i figur 27. I och med att elbehovet ökar under vintern och elproduktionen ökar under sommaren, 
har ett optimeringsproblem observerats. Detta har undersökts i modellen där elproduktionen från 
solcellsanläggningen maximerats och där ett eventuellt överskott av el beräknades för varje 
månad. Detta har gjorts eftersom det är oklart huruvida bostadsrättsföreningen kan få tillstånd att 
sälja överskottsel på nätet eller inte.  

Figur 33 visar hur elproduktionen från solcellsanläggningen ser ut för olika lutningar på 
solcellerna, där produktionen av el under sommaren överskrider elbehovet för samtliga lutningar 
på solcellerna. Förklaring över förkortningar för de paket som de två graferna för elbehov 
representerar återfinns i tabell 4. Solcellsanläggningen som modellerats har antagits ta upp den 
yta som funnits tillgänglig på taket efter att solfångarna installerats. Solcellsanläggningen har 
antagits vara monterad i takets lutning och beräknats producera totalt 5,2 MWh vilket motsvarar 
omkring 23 % av det årliga elbehovet, samtidigt som det totala överskottet på årsbasis har 
beräknats vara 1,1 MWh. 

 

Figur 33. Jämförelse av elbehov för två olika fall med den producerade elen för varje månad, där 
VENT + FVP + SOL representerar åtgärderna minskat ventilationsflöde samt installation av 

frånluftsvärmepump och solfångare.. 

I enlighet med figur 33 ökar överskottet av el med en mer horisontell lutning på solcellerna, och 
enligt figur 32 (och figur 33) ökar solinstrålningen för en solcell som är lutad mer vertikalt. Detta 
innebär att solceller som är lutade vertikalt genererar minst överskott av el under sommaren men 
högst total elproduktion över året om kravet på ett nollöverskott har ställts. Resultatet av 
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modellen för solcellsanläggningen har visat att vid en area på 22 m2 av vertikalt ställda solceller 
täcks 12 % av det årliga elbehovet för byggnaden utan överskott, i fallet med redan installerad 
solfångaranläggning och frånluftsvärmepump i enlighet med avsnitt 0 och 8.2. Om solcellerna 
istället har antagits vara monterade i samma lutning som taket, behövs endast en area på 13 m2 för 
att uppfylla årsbehovet av el utan att producera något överskott. Enligt modellen täcks 9 % av det 
årliga elbehovet med denna lösning.  

Solceller monteras enklast i takets lutning då extra monteringstillsatser för upphöjning inte är 
nödvändiga, samt att det bör finnas möjlighet att montera solceller vertikalt på fasadens övre 
delar. Baserat på modellresultaten har det slutligen antagits att solcellsanläggningen 
dimensioneras så att den täcker den återstående takytan vilket innebär en mottagararea på 33 m2 
och den årliga elproduktionen 5,2 MWh. Den totala installerade effekten för anläggningen har 
beräknats till 4,9 kW och överskottet på 1,1 MWh som produceras under sommarhalvåret har 
antagits kunna användas i byggnaden. Detta antagande har baserats på att den totala 
förbrukningen av fastighetsel är högre än vad som modellerats fram i VIP-Energy, i enlighet med 
avsnitt 7.1.  

8.6.2 Lönsamhet 
Enligt en svensk sammanfattning av en kartläggande rapport från International Energy Agency 
och Photovoltaic Power Systems Programme så har bland annat antalet nätanslutna lokala 
solcellssystem ökat kraftigt senaste åren. På grund av tillväxten har även priset för ett 
nyckelfärdigt solcellssystem för villor minskat senaste året, från 21 till 19 kronor per installerad 
watt (Lindahl 2014). Ett solcellssystem dimensionerat för ett flerbostadshus har i detta projekt 
antagits ha samma pris per installerad watt som för en villa. I lönsamhetsberäkningarna har 21 
kr/W använts, för att ta hänsyn till eventuella prissvängningar. 

Enligt Energimyndigheten går det att få ekonomiskt stöd vid installation av solcellsanläggningar, 
där stödnivån är maximalt 30 % för företag och 20 % för privata installationer 
(Energimyndigheten 2015). I lönsamhetsberäkningarna har stödnivån därför satts till 25 %. Med 
stödet inkluderat har den totala investeringskostnaden därmed beräknats vara 80 000 kr för den 
modellerade solcellsanläggningen. 

Livslängden för en solcellsanläggning är enligt Energimyndigheten 25 år (Energimyndigheten 
2010). Enligt en annan källa har flera svenska anläggningar inte visat på någon sämre prestanda 
efter 30 års tid i drift (Solelprogrammet u.å.). Eftersom livslängden på nyproducerade solceller 
inte antas bli sämre i framtiden så har livslängden 25 år använts i lönsamhetsberäkningen. I 
Beloks totalverktyg har lönsamheten för investeringen av solcellsanläggningen undersökts och 
resultatet gav investeringen en internränta på 5,15 % vilket motsvarar en återbetalningstid på 19,4 
år. 

• Minskning av total årlig värmeanvändning: 0 MWh (0 %) 
• Minskning av total årlig elanvändning: 5,2 MWh (157 %) 
• Total investeringskostnad: 80 000 kr 
• Investeringens livslängd: 25 år 
• Internränta: 5,15 % 

8.7 Byte av uppvärmningssystem 
Referensåret för visionen 2050 är 1995 och därmed tidigare än 2004, då oljepannan byttes ut. 
Därför har denna redan genomförda åtgärd möjlighet att räknas med i den slutliga åtgärdsplanen i 
syfte att nå målet för 2050. Oljepannan byttes ut till en undercentral för fjärrvärme och den 
faktiska mängden olja som pannan förbrukade är okänd. Undercentralen för fjärrvärme antogs ha 
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en verkningsgrad på 100 %, med byggnaden som systemgräns, och oljepannan en verkningsgrad 
på omkring 80 %. Den totala energianvändningen med oljepanna var därmed högre än med 
undercentral för fjärrvärme, eftersom värmebehovet till byggnaden har antagits vara detsamma 
före och efter bytet av uppvärmningssystem. Den totala kostnaden för bytet av 
uppvärmningssystem är också okänt. 

Det framräknade normalårskorrigerade medelvärdet för årlig energianvändning, med hjälp av 
data från fjärrvärmeleverantören för åren 2009 till 2014, är 207 MWh. Bytet från oljepanna till 
undercentral har därmed resulterat i att omkring 52 MWh värme sparats per år. 

• Minskning av total årlig värmeanvändning: 52 MWh 
• Total investeringskostnad: okänt 

Denna åtgärd har dock inte inkluderats i någon slutlig åtgärdsplan eftersom åtgärden genomförts 
flera år tidigare än när projekteringen av byggnaden på Vindelgatan 15 togs upp. 
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9 Åtgärdsförslag 

I detta avsnitt presenteras de åtgärdspaket som modellerats fram. Åtgärdspaketen har värderats 
efter hur väl de uppfyller de formulerade målen: 

• En internränta för åtgärdspaketet på minst 5 % 
• En minskning av den totala specifika energianvändningen med minst 50 % 
• En total specifik energianvändning på maximalt 110 kWh/m2 ∙ PAtemp 

I tabell 4 presenteras en kort sammanfattning av varje åtgärds omfattning, samt beteckningar för 
respektive åtgärd.  

Tabell 4. Beskrivning och sammanfattning av de olika enskilda åtgärderna 

Beteckning Beskrivning 

Base Case Basfallet, ingen energieffektiviserande åtgärd inkluderad 

VENT Reduktion av ventilationsflödet, från 455 l/s till 379 l/s, utan investeringskostnad 

TI Tilläggsisolering med 100 mm stenull 

GLAS Byte av fönster, till fönster med U-värde 1,2 W/m2∙K 

SOL Installation av solfångare med mottagararean 110,4 m2 

FVP Installation av frånluftsvärmepump med avgiven effekt 9,8 kW 

SOLEL Installation av solceller med mottagararean 33 m2 och installerade effekten 4,9 kW 

 

Figur 34 visar hur stor inverkan varje åtgärd, samt kombinationer av åtgärder, har på byggnadens 
totala energianvändning. Staplarna i figuren indikerar hur stort behovet av el och värme är när 
åtgärderna tillämpats i modellen. Procentsatsen i stapeln för varje kombination av åtgärder anger 
hur stort det totala energibehovet är, uttryckt som andel av det totala ursprungliga energibehovet i 
basfallet. I diagrammet står varje åtgärd i kombination med åtgärden VENT vilket gör att det 
energibehov de olika åtgärdspaketen resulterar i, redan innefattar en kostnadsfri sänkning av 
energibehovet med 6 %.   

I figur 34 kan det ses att elbehovet ökar kraftigt vid införande av åtgärden FVP, men att elbehovet 
minskar när andra åtgärder inkluderas, eftersom dessa åtgärder avlastar värmepumpen i åtgärd 
FVP. Åtgärdspaketet längst till höger i figuren inkluderar samtliga åtgärdsförslag och det totala 
energibehovet har i detta paket minskats till 33 % jämfört med basfallet. Detta innebär alltså en 
minskning med 67 % av energianvändningen i basfallet. I de åtgärdspaket där åtgärden SOLEL 
introducerats kan i figur 34 ses ha minskad elanvändning gentemot de åtgärdspaket som 
innehåller samma åtgärdsförslag förutom SOLEL eftersom solcellerna i åtgärden innebär en 
direkt minskning av den totala elanvändningen. 
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Figur 34. Sammanfattning av simuleringsresultat för olika åtgärdspaket och dess inverkan på totala 
energibehovet jämfört med basfallet. 

I tabell 5 presenteras samtliga resultat för de olika enskilda åtgärderna samt kombinationer av 
åtgärder. Som det kan ses i tabellen har lönsamhetsresultaten för åtgärderna beräknats efter att 
åtgärden VENT implementerats i modellen. Detta har gjorts för att resultatet av exempelvis 
åtgärden FVP inte ska resultera i en orimligt stor minskning av värmebehovet. 
Lönsamhetsresultaten för varje åtgärdspaket har beräknats i Beloks totalverktyg, där varje åtgärds 
enskilda bidrag till internräntan har inkluderats för att få fram en total internränta. Tabellen 
inkluderar även en lönsamhetsberäkning för åtgärden SOLEL, som inte finns separat i figur 34. 

Vissa rader i tabell 5 har fyllts med färg beroende på om åtgärden uppfyller målen eller inte. En 
grön färg tyder på att värdet uppfyller målet för den kolumnen, en röd färg betyder att målet inte 
är uppfyllt. Kolumnen till höger i tabellen sammanfattar hur många av målen som åtgärdspaketet 
uppfyller. Payback innebär återbetalningstiden för investeringen av åtgärdspaketet och har 
beräknats genom inversen av internräntan för samma åtgärdspaket. 

I tabell 5 kan det ses att åtgärdspaketen kan uppfylla endast ett mål men inte vara i närheten av att 
uppfylla de andra målen. De åtgärdspaket som har tillräckligt hög internränta är lönsamma för 
bostadsrättsföreningen att investera i, i syfte att spara pengar, men det är bara ett av dessa 
åtgärdspaket som kommer uppfylla något annat mål.  Det åtgärdspaket som uppfyller alla tre 
målen är åtgärdspaket 9, VENT+FVP+SOL+SOLEL, där åtgärdspaketet har tillräckligt hög 
kalkylränta, har uppfyllt målen för 2050, samt uppfyllt kraven från BBR. En utförligare 
presentation av åtgärdspaket 9 kan ses i avsnitt 9.1. 
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Tabell 5. Modellresultatet för de olika energieffektiviserande åtgärdspaketen 

# Åtgärdspaket 

Invest-
erings- 
kostnad 

[kkr] 

Kalkyl- 
period 

[år] 

Pay- 
back 
[år] 

Internränta 
(lönsamhet) 

Minskning 
av total 
specifik 
energi-

användning 

Total 
specifik 
energi -

användning 
[kWh/m2] 

Antal 
uppfyllda 

mål 
(max: 3] 

0 Base Case - - - - 0 % 192 0 
1 VENT 0 - - ∞ % 6 % 181 0 
2 VENT + TI 1 020 40 132 0,76 % 19 % 155 0 
3 VENT + GLAS 1 400 50 - -1,96 % 12 % 168 0 
4 VENT + TI + GLAS 2 420 - - -0,83 % 26 % 143 0 
5 VENT + SOL 592 40 18 5,59 % 24 % 146 1 
6 VENT + FVP 223 25 4 24,38 % 37 % 121 1 
7 VENT + FVP + SOL 815 - 11 8,87 % 47 % 101 2 
8 VENT + FVP + SOL + TI + GLAS 3 235 - 59 1,70 % 65 % 68 2 
9 VENT + FVP + SOL + SOLEL 895 - 12 8,59 % 50 % 97 3 
10 VENT + FVP + SOL + TI + GLAS + SOLEL 3 315 - 56 1,78 % 67 % 63 2 
11 VENT + SOLEL 80 25 19 5,15 % 8 % 176 1 

 

Figur 35 visar hur den totala internräntan för ett åtgärdspaket påverkas av de enskilda 
internräntorna för varje åtgärd. Detta diagram demonstrerar åtgärdspaket 10, 
FVP+SOL+TI+GLAS+SOLEL efter att VENT implementerats. I diagrammet kan det ses att en 
kombination av FVP, SOL och SOLEL resulterar i en total internränta som håller sig ovanför den 
linje som representerar lönsamhetskravet på 5 %, men att TI och GLAS inte har tillräckligt hög 
internränta för att hela åtgärdspaketet ska kunna blir lönsamt. 

 

Figur 35. Diagram som visar resultatet i Beloks totalverktyg för åtgärdspaket 10, med flest åtgärder.  
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9.1 Utförligare presentation av åtgärdspaket 9 
Figur 36 visar ett staplat diagram som beskriver fördelningen av de olika värmekällorna vid 
tillämpning av åtgärdspaket 9. Ur diagrammet kan utläsas att det i princip inte behöver användas 
fjärrvärme mellan maj och september, samt att en markant minskning av fjärrvärmebehovet sker 
under övriga månader. För basfallet skulle figur 36 endast bestå av ett rött fält eftersom det på 
Vindelgatan 15 i nuläget är uteslutande fjärrvärme som används både till värmesystem och till 
tappvarmvatten. 

 

Figur 36. Månatlig fördelning av värmekällor vid implementering av åtgärdspaket 9. 

Idag har bostadsrättsföreningen ett avtal med VB Energi baserat på fjärrvärmetaxan FJV-2 
(Eriksson 2014). En minskning av det årliga fjärrvärmebehovet innebär inte bara en direkt mindre 
kostnad av fjärrvärme, utan även att bostadsrättsföreningen har möjlighet att byta till en billigare 
fjärrvärmetaxa, med beteckningen FJV-1 (VB Energi 2015). Med en billigare fjärrvärmetaxa 
samt en mindre fjärrvärmeanvändning så minskar åtgärdspaket 9 den årliga totala kostnaden av 
fjärrvärme för bostadsrättsföreningen med omkring 77 000 kr. Jämfört med basfallet ökar dock 
elanvändningen vid implementering av åtgärdspaket 9, vilket innebär att den totala årliga 
besparingen slutligen blir omkring 63 000 kr.  
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10  Känslighetsanalys 

Syftet med att utföra en känslighetsanalys av resultaten i detta projekt har varit för att undersöka 
vikten av några inparametrar i de olika modellerna. Om variation av en inparameter har stor 
inverkan på slutresultatet är det viktigt att bestämma denna inparameter mer noggrant innan den 
införs i modellen.  

Känslighetsanalysen av modellen har baserat sig på förändringar i de åtgärdspaket som har två till 
tre uppfyllda mål i tabell 5. Det vill säga följande åtgärdspaket: 

• #7, VENT + FVP + SOL 
• #8, VENT + FVP + SOL + TI + GLAS 
• #9, VENT + FVP + SOL + SOLEL 
• #10, VENT + FVP + SOL + TI + GLAS + SOLEL 

10.1 Variation av bestämd inomhustemperatur 
Inomhustemperaturen i basfallet har antagits vara 21 °C men observationer och termografering 
har visat att inomhustemperaturen inte är jämn i hela byggnaden.  I modellen i VIP-Energy har 
den bestämda inomhustemperaturen därför varierats för att se vilken inverkan det har på 
slutresultatet. En högre eller lägre inomhustemperatur påverkar flertalet processer i byggnaden, 
bland annat behovet av fjärrvärme, transmissionsförluster och ventilationsförluster, vilket gör den 
till en intressant parameter att undersöka i en känslighetsanalys.  

Tabell 6 visar hur slutresultatet förändras när inomhustemperaturen ökats med 1 °C. Jämfört med 
slutresultatet i tabell 5 är det inget åtgärdspaket som uppfyller samtliga tre mål, eftersom den 
totala specifika energianvändningen har ökat. För samtliga åtgärdspaket har dock internräntan 
ökat och därmed gjort dem mer lönsamma. Detta beror på att åtgärden FVP kan utvinna mer 
värme ur frånluften och bidra med en större mängd värme till värmesystemet, därför blir åtgärden 
även mer lönsam.  

Tabell 6. Resultat av att öka inomhustemperaturen med 1 °C 

Åtgärdspaket 

Pay- 
back 
[år] 

Internränta 
(lönsamhet) 

Minskning 
av total 
specifik 
energi-

användning 

Total 
specifik 
energi -

användning 
[kWh/m2] 

Antal 
uppfyllda 

mål 
(max: 3] 

VENT + FVP + SOL 10 9,53 % 44 % 107 2 
VENT + FVP + SOL + TI + GLAS 59 1,70 % 63 % 72 2 
VENT + FVP + SOL + SOLEL 11 9,19 % 47 % 102 2 
VENT + FVP + SOL + TI + GLAS + SOLEL 48 2,09 % 65 % 67 2 

 

Tabell 7 visar istället slutresultatet när inomhustemperaturen minskat med 1 °C. Till skillnad från 
tabell 6 är det nu två stycken åtgärdspaket som uppfyller alla tre målformuleringarna eftersom 
den totala specifika energianvändningen minskat. Jämfört med tabell 6 har åtgärd FVP beräknats 
ha en lägre lönsamhet eftersom den bidrar med en lägre värmeåtervinning ur frånluften. Detta 
sänker internräntan för samtliga åtgärdspaket, men de paket som var lönsamma i tabell 5 hade 
tillräckligt hög internränta för att tåla en sänkning och fortfarande ha högre internränta än 5 %.  
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Tabell 7. Resultat av att minska inomhustemperaturen med 1 °C 

Åtgärdspaket 

Pay- 
back 
[år] 

Internränta 
(lönsamhet) 

Minskning 
av total 
specifik 
energi-

användning 

Total 
specifik 
energi -

användning 
[kWh/m2] 

Antal 
uppfyllda 

mål 
(max: 3] 

VENT + FVP + SOL 12 8,23 % 50 % 96 3 
VENT + FVP + SOL + TI + GLAS 71 1,40 % 67 % 64 2 
VENT + FVP + SOL + SOLEL 12 8,59 % 52 % 92 3 
VENT + FVP + SOL + TI + GLAS + SOLEL 68 1,47 % 69 % 59 2 

 

10.2 Variation av energiprisets årliga ökning 
I Beloks totalverktyg har det inkluderats en årlig ökning av fjärrvärmepris och elpris med 1 %, 
vilket gör att den besparing åtgärdspaketen bidrar med i form av el och värme blir större i 
framtiden. Variation av den årliga procentuella ökningen påverkar därmed den totala internräntan 
för åtgärdspaketen vilket gör denna inparameter intressant att undersöka i en känslighetsanalys. 

I känslighetsanalysen har det undersökts hur internräntan påverkas vid ett energipris som ökar 
med 0 % per år samt ett energipris som ökar med 5 % per år.  

Tabell 8 visar slutresultatet när energipriset stannat på en konstant nivå och inte ökar i framtiden. 
Resultatet av detta är att internräntan för samtliga åtgärdspaket sjunker något och att den 
korresponderande återbetalningstiden för investeringen ökar även den. Internräntan för de paket 
som var lönsamma enligt slutresultatet i tabell 5 är dock fortfarande tillräckligt hög för att 
paketen ska vara lönsamma.  

Tabell 8. Årlig ökning av energipriset med 0 % 

Åtgärdspaket 

Pay- 
back 
[år] 

Internränta 
(lönsamhet) 

Minskning 
av total 
specifik 
energi-

användning 

Total 
specifik 
energi -

användning 
[kWh/m2] 

Antal 
uppfyllda 

mål 
(max: 3] 

VENT + FVP + SOL 13 7,87 % 47 % 101 2 
VENT + FVP + SOL + TI + GLAS 143 0,70 % 65 % 68 2 
VENT + FVP + SOL + SOLEL 13 7,59 % 50 % 97 3 
VENT + FVP + SOL + TI + GLAS + SOLEL 129 0,78 % 67 % 63 2 

 

När energipriset ökar med 5 % per år blir besparingen större för varje år, resultatet av detta 
presenteras i tabell 9. Internräntan för samtliga åtgärdspaket har ökat, och de åtgärdspaket som 
inte uppfyllde lönsamhetskravet i tabell 5 är nu lönsamma. Detta innebär att samtliga 
åtgärdspaket som undersökts i känslighetsanalysen uppfyller målet för lönsamhet, och tre av 
paketen uppfyller samtliga av de tre formulerade målen. Åtgärdspaketet VENT+FVP+SOL är 
3 % från en total minskning av den specifika användningen med 50 %. 

En sänkning från 1 % till 0 % och en ökning från 1 % till 5 % är inte linjärt och 
känslighetsanalysen har därmed inte heller gett något linjärt resultat. 5 % är däremot den årliga 
ökningen av energipriset som har visat sig krävas för att samtliga åtgärdspaket i 
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känslighetsanalysen precis ska resultera i en internränta som är över lönsamhetskravet med en 
kalkylränta på 5 %, vilket visas i tabell 9. Om den årliga prisökningen skulle ha satts till 2 % för 
en mer linjärt anpassad känslighetsanalys skulle lönsamheten för åtgärdspaketen som innehåller 
åtgärderna TI+ och GLAS inte vara lönsamma 

Tabell 9. Årlig ökning av energipriset med 5 % 

Åtgärdspaket 

Pay- 
back 
[år] 

Internränta 
(lönsamhet) 

Minskning 
av total 
specifik 
energi-

användning 

Total 
specifik 
energi -

användning 
[kWh/m2] 

Antal 
uppfyllda 

mål 
(max: 3] 

VENT + FVP + SOL 8 12,90 % 47 % 101 2 
VENT + FVP + SOL + TI + GLAS 18 5,70 % 65 % 68 3 
VENT + FVP + SOL + SOLEL 8 12,60 % 50 % 97 3 
VENT + FVP + SOL + TI + GLAS + SOLEL 17 5,78 % 67 % 63 3 
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11  Diskussion 

Stora delar av informationen om klimatskalet har baserats på litteratur kring liknande byggnader, 
och delar av de användardata som införts i modellen har baserats på statistik. Detta innebär att det 
finns klar förbättringspotential i modellen i syfte att få den till en bättre representation av 
verkligheten. Modellens resultat för basfallet visar dock att energianvändningen är likvärdig den 
verkliga energianvändningen efter validering av modellen. Det är dock viktigt att påpeka att även 
om den totala energianvändningen är densamma i både modellen och verkligheten är det inte 
säkert att den avgivna energin i verkligheten är fördelad på samma sätt som i modellen. I figur 24 
visas hur den avgivna energin ser ut i modellen, men i nuläget finns inte samma typ av data över 
hur den avgivna energin är fördelad i verkligheten. Om fördelningen är annorlunda i verkligheten 
så förändras också slutresultatet för de olika åtgärdspaketen. 

För totala lönsamhetsresultat i tabell 5 ses att en kombination av alla åtgärdsförslag bidrar till den 
minsta specifika energianvändningen i byggnaden samt den största totala minskningen av den 
specifika energianvändningen. Detta åtgärdspaket inkluderar dock åtgärderna TI och GLAS, med 
låg internränta, vilket gör att det totala åtgärdspaketet inte blir ekonomiskt lönsamt att investera i. 
Detta visas även i figur 35, där det kan ses att internräntan för åtgärdspaketet (exklusive 
fönsterbytet) skulle vara tillräckligt hög om investeringen för tilläggsisoleringen vore omkring 
hälften så stor. Eftersom den totala investeringen för tilläggsisoleringen är linjär med ytan som 
tilläggsisoleras så innebär det att om omkring hälften av fasaden tilläggsisoleras så skulle 
åtgärden vara lönsam att investera i. Detta har inte undersökts närmare i modellen eftersom det 
inte ansetts vara tillräckligt motiverbart att bara tilläggsisolera halva fasaden. Om däremot 
lönsamhetskravet på 5 % skulle sänkas till 4 % så innebär det dock att åtgärdspaketet skulle vara 
lönsamt även vid tilläggsisolering av hela fasaden. 

11.1 Utblick 
I Sverige finns många byggnader av liknande typ som den projekterade byggnaden på 
Vindelgatan 15, det vill säga byggnader som uppförts omkring 1940-talet, med specifik 
energianvändning på över genomsnittet 139 kWh/m2 ∙ PAtemp (Energimyndigheten 2014). Många 
av dessa byggnader skulle kunna dra fördel av liknande åtgärder som presenterats för den 
projekterade byggnaden, med syfte att minska energianvändningen.  

Dimensioneringen av åtgärderna skulle variera mellan de olika byggnaderna för att få ett bra 
energieffektiviserande resultat, men det skulle troligtvis finnas flertalet ekonomiskt lönsamma 
åtgärdspaket för de flesta byggnaderna. Bostadsrättsföreningar och byggnadsförvaltare som har 
ansvaret över byggnader som upprättats omkring 1940-talet bör därför uppmuntras till att, på 
liknande sätt som i detta projekt, undersöka potentialen för att minska energianvändningen. Ur ett 
nationellt perspektiv finns det potential att minska den totala energianvändningen i form av värme 
för bostäder, med hjälp av åtgärder likt de som undersökts och presenterats i detta projekt. 

11.2 Miljöaspekter 
De åtgärder som tagits upp i projektet har undersökts med syfte att minska den projekterade 
byggnadens energianvändning, vilket har sitt ursprung i en vilja att minska 
uppvärmningskostnaderna. Den enda egentliga miljöaspekt som därmed har undersöks har varit 
just en minskad energianvändning.  
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En minskad energianvändning kan bidra till minskad negativ miljöpåverkan på flera sätt. 
Exempelvis att det kraftvärmeverk som levererar fjärrvärme till byggnaden kan minska sin 
förbränning av bränsle och därmed även minska utsläppet av koldioxidekvivalenter, om bränslet 
inte är koldioxidneutralt. Ur en annan synvinkel kan flera byggnaders minskade 
fjärrvärmeanvändning i kombination med ökad elanvändning (tack vare installation av 
värmepumpar) få konsekvensen att kraftvärmeverken som levererar fjärrvärme inte kan täcka 
elbehoven. Detta kan i sin tur bidra till att en eventuell förnyelsebar energikälla måste ersättas 
med en icke förnyelsebar energikälla, exempelvis genom att el producerad i kolkraftverk måste 
importeras istället för att använda el från ett lokalt kraftvärmeverk som uteslutande förbränner 
biomassa. Det är därför viktigt att vara konsekvent vid en eventuell beräkning för klimatpåverkan 
från den ökade elanvändningen. Skillnaden i klimatpåverkan är stor om utsläppet av växthusgaser 
beräknas komma från el av typen nordisk elmix, som används vid beräkningar växthusgasutsläpp 
enligt Energimyndigheten, eller om utsläppet ska beräknas komma från el av typen marginalel, 
som har en klart högre miljöpåverkan (Energimyndigheten 2013b). 

Att den projekterade byggnaden erhåller en minskad energianvändning bör dock totalt sett bidra 
till en ökad miljömässig hållbarhet, tack vare en minskad klimatpåverkan i form av antal 
utsläppta koldioxidekvivalenter. Detta eftersom en lägre total energianvändning kan göra det 
lättare för förnyelsebara energikällor att täcka upp för det totala energibehovet och därmed 
minska antalet utsläppta koldioxidekvivalenter per producerad kWh värme och el. Att fler 
byggnader och verksamheter minskar sin energianvändning i större utsträckning kan på sikt även 
bidra till en mer långsiktig hållbarhet i samhället och miljön eftersom de resurser som krävs för 
att kunna tillfredsställa det totala energibehovet alltid är begränsade.  

11.3 Åtgärdsförslag 

11.3.1 Minskning av ventilationsflödet 
Ventilationsflödet har i detta projekt inte undersökts mer än att ett värde har använts från OVK-
protokollet. Osäkerheten i de mätningar av ventilationsflöde som genomförts är därför okänd. Att 
genomföra en ny mätning av ventilationsflödet i basfallet för byggnaden kan därför resultera i att 
ett mer exakt resultat av energibesparingspotentialen för denna åtgärd kan beräknas.  

Att minska ventilationsflödet är något som har gjorts innan beräkning av de andra åtgärderna har 
genomförts. Detta eftersom denna åtgärd är kostnadsfri är det förnuftigt att låta den ligga som 
grund för senare beräkningar. I rapporten skulle denna åtgärd kunna ha omformulerats till att 
utgöra basfallet istället, men eftersom en sänkning av ventilationsflödet ändå är en åtgärd så har 
den hanterats så även i rapporten. 

11.3.2 Frånluftsvärmepump 
Installation av frånluftsvärmepump har i modellen beräknats vara ytterst lönsam med internräntan 
24 %. Detta beror på att investeringen är liten sett till den stora minskning av energianvändning 
som åtgärden resulterar i. Att minskningen av energianvändningen är stor grundar sig i att 
åtgärden både minskar ventilationsförlusterna samt bidrar till uppvärmning av tappvarmvatten 
och värmesystem. Den höga lönsamheten i denna åtgärd bidrar till att de paket som 
frånluftsvärmepumpen inkluderas i får markant ökad lönsamhet.  

Enligt underhållsplanen är fläkten utbytt 1987 och hade planerat utbyte igen 2013 vilket är 
osäkert om det skett. Det kan därför vara av intresse för bostadsrättsföreningen att byta fläkt för 
att sänka SFP-värdet för fläkten, vilket skulle innebära en sänkning av elkonsumtionen relaterad 
till frånluftsfläkten.   
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11.3.3 Tilläggsisolering av yttervägg 
Denna åtgärd har beräknats till att inte vara särskilt lönsam att investera i. Detta beror på att den 
minskning av energianvändning som åtgärden ger upphov till inte är tillräckligt stor i förhållande 
till den höga investeringskostnaden. Att kombinera tilläggsisolering vid en redan planerad 
underhållsåtgärd av fasaden kan däremot öka lönsamheten eftersom bostadsrättsföreningen då 
redan planerat för ett ingrepp. Fasaden på Vindelgatan 15 har inte putsats om sedan 1987 och 
enligt underhållsplanen skulle omputsning ske under 2014, vilket inte har skett (Underhållsplan 
2012) (Studiebesök 2014b). Det kan därför antas att en planerad omputsning bör ske inom en 
relativt kort tidsperiod och att det då kan lämpa sig att utföra tilläggsisoleringen vid samma 
tillfälle.  

Tilläggsisolering av andra delar har inte undersökts i rapporten eftersom tilläggsisolering av 
fasaden har ansetts som den åtgärd som skulle kunna ha störst inverkan på den totala 
energianvändningen. Vindsutrymmet var exempelvis tilläggsisolerat sedan tidigare, varpå det 
antogs att en ytterligare tilläggsisolering inte skulle ha så stor inverkan på energianvändningen 
och dessutom var en åtgärd svår för bostadsrättsföreningen att motivera eftersom investeringen 
redan gjorts en gång.  

11.3.4 Fönsterbyte 
Bytet av fönster i modellen resulterar inte i en markant sänkning av U-värdet, vilket gör att 
skillnaden i energianvändning innan och efter fönsterbytet inte är tillräckligt stort för att göra en 
investering lönsam. De fönster som är installerade i nuläget har beräknats ha en livslängd som 
sträcker sig till år 2037 vilket kan göra det ännu svårare att motivera ett byte till nya fönster i 
syfte att energieffektivisera byggnaden.  

11.3.5 Solfångare 
Att installera solfångare har i modellen beräknats vara en lönsam investering som genererar 
tillräckligt med värme till uppvärmning av tappvarmvatten och värmesystem. Intressant är att 
åtgärden levererar värme året runt, även under vinterhalvåret. Intressant är också att anläggningen 
levererar mest värme till byggnaden under tidig sommar, och sammanfaller inte när exempelvis 
solcellsanläggningen levererar som mest elektricitet. Detta beror på att anläggningen anpassar den 
levererade mängden värme efter värmebehovet. Värmebehovet minskar under sommaren, vilket 
gör att solfångaranläggningen inte används maximalt under de månader där värmebehovet är lågt. 
Anläggningen får därför mer utrymme att leverera värme när behovet är större och anläggningen 
kan fortfarande leverera större mängder värme, som under försommaren och sensommaren. 

11.3.6 Solceller 
Beräkningarna av solcellsanläggningen har genomförts som en undersökning kring 
dimensioneringen av anläggningen, i syfte att inte överdimensionera den. Detta eftersom att det 
råder oklarheter kring huruvida en bostadsrättsförening kan sälja el på nätet eller inte, samt 
möjligheten att sälja elen till de boende i byggnaden utan att passera nätet. I modellen har det 
dock antagits att den producerade elen kan användas i byggnaden utan att ett överskott fås. 
Eftersom bostadsrättsföreningen inte heller uttryckt en önskan om att minska elkostnaderna så har 
det inte heller solcellsanläggningens storlek maximerats, utrymmet har istället getts till förmån 
för solfångaranläggningen.  
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11.4 Förslag på vidare studier 
• Innan något åtgärdspaket tillämpas bör en injustering av värmesystemet i byggnaden utföras. 

Syftet med detta är att upprätta en jämnare inomhustemperatur i byggnaden än den som är i 
nuläget. Detta baseras på resultatet av termograferingen i avsnitt 6.2. 

• Det bör undersökas hur stor minskning av energianvändning som kan uppnås genom att byta 
den dörr som leder till vindsutrymmet i samtliga av de tre trapphusen eftersom värme- och 
luftläckaget i denna byggdel är högt. Även detta förslag baseras på resultatet i avsnitt 6.2. 

• Den betongtrappa som leder till vindsutrymmet och som även angränsar till vindsutrymmet 
från vardera av de tre trapphusen är inte tillräckligt isolerad vilket leder till ett högt 
värmeläckage, i enlighet med resultatet i avsnitt 6.2. Ett förslag är att undersöka huruvida en 
tilläggsisolering av underdelen av denna betongtrappa, som alltså agerar tak i trapphuset, kan 
minska den totala energianvändningen.  

• I avsnitt 6.2 syns även att byggnadens fasad har flertalet brister. Dels större skador i fasaden 
som behöver åtgärdas men som inte har någon inverkan på energianvändningen, och dels 
avvikelser i fasaden som resulterar i ett ökat värmeläckage. Det bör undersökas hur dessa 
värmeläckage uppstått och om de går att åtgärda. Om en renovering av fasaden ska 
genomföras bör det även undersökas om detta kan påverkar lönsamheten positivt för 
åtgärdspaket 2, tilläggsisolering.  

• Baserat på termograferingen i avsnitt 6.2 syns det att balkonginfästningarna resulterar i ett 
värmeläckage. Det bör undersökas om balkongerna kan bytas ut, alternativt en uppgradering 
av infästningarna, i syfte att förhindra köldbryggor och därmed minska värmeläckage.  

• Det bör undersökas om det finns möjlighet att byta ut entrédörren till någon typ av luftsluss 
eller på något sätt hålla övertryck i trapphuset så att värmeförlusterna minskas när personer 
går in och ut genom porten. 

• Det avloppsvatten som släpps ut från byggnaden innebär en typ av värmeförlust. Det bör 
undersökas kring möjligheterna att återvinna värmen ur detta vatten, förslagsvis i 
kombination med den värmepump som installeras i samband med frånluftssystemet och 
solfångarsystemet.  

• Även om de åtgärdspaket som undersökts och värderats i rapporten kan anses vara 
miljövänliga ur olika bemärkelser så bör det undersökas, förslagsvis genom en 
livscykelanalys, hur stor inverkan de olika åtgärdspaketen har på miljön sett till utsläpp av 
koldioxidekvivalenter och miljöfarliga ämnen.  

• Att installera en styrning av ventilationsflödet efter behov, så kallad behovsstyrd ventilation, 
är något som bör undersökas. Vid användning av ett behovsstyrt system kan exempelvis 
ventilationsflödet minskas under dagen när många är på jobbet. Detta kan innebära en 
förändring av det totala ventilationsflödet sett över året vilket in sin tur påverkar hur stor 
mängd värme frånluftsvärmepumpen kan leverera. Det bör därför även räknas på om 
frånluftsanläggningen bör dimensioneras om eller inte. 

• Att installera exempelvis värmepumpar och solfångare i en byggnad resulterar i en (för 
byggnaden önskad) minskning av fjärrvärmebehovet. Något som bör undersökas är huruvida 
det är fördelaktigt att fler och fler byggnader återgår till att ha interna uppvärmningssystem 
istället för att låta det skötas centralt av en större anläggning. Att behovet av fjärrvärme 
minskar kan bland annat resultera i att kraftvärmeverken inte får möjlighet att producera och 
sälja el på nätet, samt att den totala verkningsgraden för uppvärmningen av byggnaderna i ett 
område kan öka eftersom det ofta går att få en lägre verkningsgrad om uppvärmningen 
centraliseras i en större anläggning. 

• Det bör även utredas kring huruvida det finns möjlighet för bostadsrättsföreningen att sälja el 
på nätet, som producerats i solcellsanläggningen. Om bostadsrättsföreningen skulle ha 
möjlighet att sälja överskottsel på nätet kan anläggningen byggas ut och investeringen bli 
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mer ekonomiskt lönsam. Utbyggnationen har möjlighet att ta plats på exempelvis ovandelen 
av fasaden som står i söderläge. En ökad lönsamhet skulle i sin tur kunna kompensera för 
mindre lönsamma åtgärdsförslag och göra större åtgärdspaket lönsamma för 
bostadsrättsföreningen. Att installera anläggningar för solceller och solfångare skulle även 
kunna göras gemensamt med bostadsrättsföreningar i närområdet. Detta resulterar i större 
värmepumpar och större tillgänglig takyta för anläggningarna. Att dela på investeringen 
mellan föreningarna skulle göra projektet mer ekonomiskt stabilt eftersom flera parter delar 
på de ekonomiska riskerna.  
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12  Slutsats och rekommendation  

Byggnaden på Vindelgatan 15 som i nuläget endast har en fjärrvärmebaserad uppvärmning har 
flera möjligheter att effektiviseras med olika energibesparande åtgärder, vilka kan utläsas i avsnitt 
8. Några av dessa har enligt beräkningarna inte visat sig vara särskilt ekonomiskt lönsamma, 
exempelvis tilläggsisolering av fasaden och byte till nya fönster, åtgärder som i övrigt är 
genomförbara och som skulle minska byggnadens energibehov i form av värme. Att 
tilläggsisolera fasaden har dock visat sig vara ekonomiskt lönsamt om lönsamhetskravet sänks 
med minst 1 %, vilket inte är otänkbart. Några åtgärder som beräknades vara ekonomiskt 
lönsamma var att återvinna värmen ur frånluften i en värmepump samt utnyttja energin från 
solen, både i uppvärmningssyfte och i syfte att producera el. En åtgärd som visade sig minska 
energianvändningen utan behov av investeringskostnad var en minskning av det befintliga 
ventilationsflödet.  

Baserat på slutresultatet som presenteras i tabell 5 i avsnitt 9, är åtgärdspaket 9 den kombination 
av åtgärder som uppfyller samtliga av de tre målformuleringar som tagits fram. Detta 
åtgärdspaket minskar alltså byggnadens totala specifika energianvändning med 50 % i enlighet 
med Riksdagens mål, vilket motsvarar en minskad värmeanvändning av totalt 117,5 MWh per år. 
Åtgärdspaketet uppfyller därmed även BBR:s nybyggnadskrav på maximal specifik 
energianvändning, som för byggnaden har beräknats vara 97 kWh/m2 ∙ PAtemp. Åtgärdspaketet har 
dessutom ansetts som en relativt robust investering eftersom paketet enligt känslighetsanalysen i 
avsnitt 10 fortfarande är lönsamt trots variationer av inomhustemperatur och årlig ökning av 
energipriset. Dock uppfyller åtgärdspaket 9 inte målet för 2050 om inomhustemperaturen höjs för 
mycket.  

Den slutliga rekommendationen till bostadsrättsföreningen Ludvikahus 2 är därmed att investera i 
den uppsättning energieffektiviserande åtgärder som representeras av åtgärdspaket 9, 
innehållandes en sänkning av ventilationsflödet, installation av frånluftsvärmepump, samt 
installation av solfångare och solceller.  
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Bilagor 

A. Normalårskorrigering 
Bakgrund 
En byggnads energianvändning i form av värme beror av det yttre klimatet, där en lägre 
temperatur motsvarar en högre energianvändning. För en byggnad med mindre effektiv 
energianvändning ökar användningen desto mer för en lägre utomhustemperatur jämfört med 
andra år. Eftersom utomhustemperaturen sällan beter sig likadant över årens lopp så kan det vara 
svårt att jämföra olika års energianvändning.  

Därför används en metod som kallas normalårskorrigering. Denna metod går ut på att korrigera 
energianvändningen för ett år och visa hur stor den hade varit om året hade sett ut som ett 
normalår. Denna korrigering bidrar till att energianvändningen för en byggnad under ett kallt år 
enklare kan jämföras med ett varmt år än innan korrigeringen.  

Det finns flera olika typer av metoder för normalårskorrigering, två vanliga metoder är 
energisignaturmetoden och graddagsmetoden. Graddagar är ett begrepp som beskriver hur 
mycket utomhusmedeltemperaturen under ett dygn är lägre än en bestämd referenstemperatur, 
och det antal grader Celsius som dygnsmedeltemperaturen är lägre än referenstemperaturen för ett 
dygn adderas till det totala antalet graddagar för det året. Enligt Schulz (2013) kan 
graddagsmetoden ge upphov till orimligt stor korrigeringsfaktor i fall när antalet verkliga 
graddagar för en månad är nära noll men normalgraddagarna är avsevärt fler. En stor 
korrigeringsfaktor innebär i sin tur att den normalårskorrigerade energianvändningen kan bli 
väldigt hög för den månaden. Graddagsmetoden kan därför vara olämplig att använda om 
energianvändningen ska budgeteras på månadsbasis. Problemet kan uppstå under 
sommarmånaderna, medan metoden är mer pålitlig under vintermånaderna. På årsbasis är det 
ingen större skillnad mellan de båda metoderna (Schulz 2013).  

I detta projekt har graddagsmetoden använts eftersom det fanns enkel tillgång till data från SMHI 
för antalet graddagar i lämplig region för de år som var av intresse, samt att en 
månadsbudgetering för energianvändningen inte är av särskilt stor vikt. I denna metod har antalet 
verkliga graddagar för en månad jämförts med antalet graddagar för en normalmånad. En 
korrigeringsfaktor har räknats fram genom att dividera de två värdena med varandra. Därefter har 
energianvändningen som anses vara klimatoberoende (mestadels uppvärmning av 
tappvarmvatten) subtraherats från den totala energianvändningen för månaden. Den 
klimatberoende delen av energianvändningen har sedan dividerats med korrigeringsfaktorn och 
därefter adderats till den klimatoberoende delen igen. Det värde som har räknats ut är den 
normalårskorrigerade energianvändningen för månaden, se ekvation 3, med beskrivning av 
storheter i tabell 10 (SMHI u.å.) (Schulz 2013). 

𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐸𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + (𝐸𝑘𝑘𝑘 − 𝐸𝑘𝑘) ∙
𝐺𝐺𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘å𝑘

𝐺𝐺𝑣𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
                     (3) 
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Tabell 10. Beskrivning av storheter och enheter till ekvation 4 

Storhet Beskrivning Enhet 

𝑬𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 Den normalårskorrigerade energianvändningen [MWh] 

𝑬𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 Den del av energianvändningen som är klimatoberoende [MWh] 

𝑬𝒌𝒌𝒌 Den totala energianvändningen [MWh] 

𝑮𝑮𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌å𝒌 Antal graddagar för ett normalår [°C∙dagar] 

𝑮𝑮𝒗𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌 Antal graddagar för det år som undersöks [°C∙dagar] 

 
Utförande 
Eftersom Ludvika inte fanns som en region i SMHI:s databas har Hedemora valts istället, som 
endast är lokaliserat några få mil från Ludvika och skillnaden i klimat har därför ansetts vara 
liten. 

I de fall där förbrukningen är lägre än medelvärdet för varmvattenanvändningen, har den totala 
energianvändningen satts till samma som medelvärdet för varmvattenanvändningen. Detta för att 
undvika ett negativt normalårskorrigerat värde för energianvändningen.  

 

Figur 37. Diagram som visar den verkliga energianvändningen jämfört med den 
normalårskorrigerade energianvändningen. 

I figur 37 kan det ses att det normalårskorrigerade värdet för energianvändningen för de två kalla 
vintrarna 2009 och 2010 har fått ett kraftigt minskat värde jämfört med den verkliga 
energianvändningen som uppmätts av fjärrvärmeleverantören.  
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B. Enhetskonvertering av värmeövergångstal 
I 1947 års byggnadsstadgar (Kungliga Byggnadsstyrelsens publikationer 1946:1) har en annan 
enhet använts än vad som är brukligt i dagens läge. I dessa stadgar har 
värmeövergångskoefficienten uttryckts i enheten [kcal/m2∙°C∙h], men i dagsläget uttrycks den 
oftast i enheten [W/m2∙K]. För att lättare kunna jämföra äldre och nyare 
värmeövergångskoefficienter är det därför bra att konvertera den äldre enheten till den nyare 
(Boverket 2014b).  

En termokemisk kalori [cal] är ett mått på energi och motsvarar 4,184 J och 1 J/s är ekvivalent 
med 1 W. 

1 
kcal

m2 ∙ °C ∙ h
= 4184 

J
m2 ∙ °C ∙ h

=
4184

60 ∙ 60
 

J
m2 ∙ °C ∙ s

= 1,162 
W

m2 ∙ °C
= 1,162 

W
m2 ∙ K

 
 

1 kcal/m2∙°C h är alltså lika med 1,162 W/m2∙K, och konstanten 1,162 kan alltså användas för att 
konvertera värmeövergångskoefficienter mellan de två enheterna. Figur 38 visar hur stora kraven 
var för olika byggdelar år 1946.  

 

 

Figur 38. Krav på värmeövergångstal från 1946 års stadgar (Boverket 2014b). 
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C. Indata VIP-Energy 
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