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Abstract

Save the Heat

Jakob Erson

The purpose of this report is to survey the multi-family 
residential buildings that were built in the Swedish city of 
Uppsala during the state-funded Million Homes Program and to 
assess the technical potential of different energy efficiency 
measures that may be applied in order to improve the efficiency of 
the heating of these buildings. An additional purpose of this 
report is to discern how the entire district heating system would 
be affected if the proposed energy efficiency measures were 
implemented.

The energy efficiency measures that were examined were: improved 
thermal envelopes (additional insulation and energy efficient 
windows and doors) and installation of air-to-air heat exchangers 
or exhaust air heat pumps in the ventilation systems. The 
buildings were categorized into four different types of buildings 
with different properties and a model was constructed for each 
category.

All energy efficiency measures showed significant reductions in 
the amount of heating required. The measure with the best 
performance was improvement of thermal envelopes in combination 
with exhaust air heat pumps, which reduced the buildings' energy 
demand by about 80%. Regarding the heat demand in the entire 
district heating system, the reductions due to energy efficiency 
measures in the million homes program buildings were small. The 
exhaust air heat pumps showed the largest reductions in the 
capacity factor. Only the heat exchangers resulted in a higher 
capacity factor and the improvement was too small to be of 
interest. However, the results clearly show that saving energy in
space heating is technically easily achievable.
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Begreppsförklaring 

 Atemp              Arean i de utrymmen i en byggnad som är uppvärmda till  

  minst 10° C. 

 

 Klimatskal        "Skalet" på en byggnad som skiljer inomhusmiljön från  

                          utomhusmiljön. Utgörs av väggar, dörrar, fönster, tak och grund. 

 

 U-värde              Värmegenomgångskoefficient, mäts i W/m
2
K. [1] 

 

 g-värde              Parameter för genomtränglighet av solenergi i fönsterrutor,  

                          mäts i procent. [2] 

 

 Köldbryggor     Delar av klimatskalet där U-värdet av någon orsak är högre än i  

                          omgivande delar. Det kan exempelvis bero på en betongplatta  

                          som går rakt genom fasadisoleringen, eller på att isoleringen  

                          skadats. 

 

 FTX                 Ventilationssystem som använder sig av en värmeväxlare, som                                            

                         förvärmer inkommande luft med värmen i utgående luftflöde. 

 

 FVP                  Frånluftsvärmepump, ett alternativt sätt att återvinna värmen i           

                         utgående ventilationsluftflöde med hjälp av eldriven kompressor. 

 

 Specifik            En byggnads fjärrvärmeanvändning under ett år fördelat på dess 

värmeanv.         atemp. Enhet: kWh/m
2
. 

 

 Specifik            Boverkets definition på specifik energianvändning inkluderar  

energianv.         både fjärrvärme och fastighetsel. Enhet: kWh/m
2
. 

 

 Varaktighets-   En illustration av energianvändning över ett års tid i form av 

diagram            timvärden som sorterats i storleksordning 

 

 Kapacitets-       Beräknas genom att dividera genomsnittsvärdet med maxvärdet i  

faktor                varaktighetsdiagrammet och beskriver hur plan kurvan är. En  

                          hög kapacitetsfaktor är önskvärd. 

 

 Typhus             En byggnad med vissa definierade egenskaper. I den här  

                         undersökningen finns fyra olika typhus som studeras var för sig. 
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Sammanfattning 

Dagens samhälle använder varje år stora mängder energi med ursprung i en uppsjö av 

olika energikällor. Vissa energikällor, till exempel olja, har en negativ inverkan på den 

globala miljön, medan andra, exempelvis vind- och vattenkraft, har en negativ inverkan 

som begränsar sig till den lokala miljön. Alla tillgängliga energikällor medför dock 

någon form av miljöförstöring. Eftersom energianvändningen under överskådlig framtid 

kan antas fortsätta öka i oförminskad takt, har olika direktiv med syfte att sänka 

energianvändningen där så är möjligt antagits runt om i världen, inte minst inom EU. I 

Sverige utgör exempelvis uppvärmning av bostäder ungefär en fjärdedel av den totala 

energianvändningen och inom bostadssektorn går det att sänka energianvändningen 

väsentligt genom att på olika sätt effektivisera energislukande processer.  

 

I Sverige är fjärrvärme en vanlig metod för att värma upp bostäder, vilket är en metod 

som har potential att vara mycket miljövänlig. Ofta utgör förbränning av avfall och 

biobränslen kärnan i fjärrvärmeproduktionen, men i samband med extrem kyla krävs 

extra tillskott av värme som ofta har sitt ursprung i fossila bränslen. För att sänka 

andelen av fjärrvärmens energikällor som utgörs av fossila bränslen behöver de högsta 

värdena på energianvändning sänkas så att fjärrvärmeanvändningen blir mer jämnt 

fördelad över året. För att mäta hur jämnt fördelad värmeanvändningen är används den 

så kallade kapacitetsfaktorn, som beräknas genom att dividera värmeanvändningens 

medelvärde med dess maximala värde under året. Ju högre kapacitetsfaktorn är, desto 

jämnare fördelad är värmeanvändningen. 

 

Vissa direktiv har införts för att åstadkomma energieffektivisering av 

bostadsuppvärmningen i Sverige, men dessa riktar sig framför allt till nybyggda 

bostäder. De som redan är byggda får istället effektiviseras i samband med renovering 

och just nu håller den största enskilda kategorin av svenska bostäder på att uppnå en 

ålder då renoveringar bör genomföras. Denna kategori kallas för miljonprograms-

bostäder och byggdes mellan 1965 och 1974 med hjälp av statliga subventioner. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att kartlägga de flerbostadshus som byggdes i Uppsala 

under miljonprogramsåren och att undersöka hur stor den tekniska potentialen är för 

energieffektivisering av dessa byggnader. Utifrån resultaten analyseras dessutom den 

inverkan som de olika potentiella effektiviseringsåtgärderna skulle medföra på Uppsalas 

fjärrvärmeproduktion med avseende på fjärrvärmenätets varaktighetsdiagram och dess 

kapacitetsfaktor. 

 

Byggnaderna identifierades med hjälp av information hämtad ur en sammanställning av 

energideklarationer som lämnats in till Boverket, varefter de simulerades i 

byggnadssimuleringsprogrammet VIP-Energy. Sammanlagt identifierades 606 stycken 

byggnader som kom att ingå i undersökningen. Dessa delades upp i fyra olika sorters 

typhus som modellerades var för sig. Den årliga energianvändningen simulerades för 

sex olika versioner av varje typhusmodell: ett basfall och fem olika 
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energieffektiviseringsåtgärder. Åtgärderna bestod av klimatskalsförbättrande åtgärder 

(tilläggsisolering, byte av fönster och dörrar), installation av ett ventilationssystem med 

värmeväxlare (FTX), installation av frånluftsvärmepump (FVP) samt 

klimatskalsförbättring i kombination med FTX respektive FVP. Sammanlagt 

genomfördes därmed 24 stycken simuleringar som i stort sett följde samma mönster: 

störst energibesparing gav i tur och ordning klimatskalsförbättring kombinerat med 

FVP, klimatskalsförbättring kombinerat med FTX, bara FVP, bara 

klimatskalsförbättring, bara FTX.  

 

När dessa simuleringar var klara delades resultaten från varje simulering upp på 

timbasis. Varaktighetsdiagram ställdes upp och utifrån dem bestämdes 

kapacitetsfaktorer. Inom det undersökta beståndet blev skillnaderna mellan 

varaktighetsdiagrammen för de olika åtgärderna stora och såväl klimatskalsförbättring 

som FTX-installation medförde en ökad kapacitetsfaktor, medan kombinationen dem 

emellan istället tenderade att sänka kapacitetsfaktorn. I de simuleringar där FVP var 

involverat sänktes kapacitetsfaktorn markant. 

 

För att beräkna den inverkan som energieffektiviseringar av hela det undersökta 

beståndet skulle medföra på det lokala fjärrvärmenätets kapacitetsfaktor, räknades de 

606 husen i undersökningen ihop för att visa den totala simulerade energianvändningen. 

Skillnaden mellan åtgärderna och basfallet subtraherades från energianvändningen i 

hela fjärrvärmenätet, vilket gav sex olika varaktighetsdiagram. Mellan 

varaktighetsdiagrammen fanns små men synliga skillnader medan skillnaderna i 

kapacitetsfaktorn var ytterst små. Frånluftsvärmepumparnas sänkning av 

kapacitetsfaktorn var fortfarande någorlunda märkbar medan de övriga åtgärderna 

medförde försumbara skillnader. Ur ett strukturellt perspektiv medförde endast FTX-

installation en ökning av kapacitetsfaktorn medan klimatskalsförbättringar och FTX-

installation kombinerat med klimatskalsförbättringar medförde en sänkt 

kapacitetsfaktor. Följaktligen visade undersökningen på att vissa metoder som höjde 

kapacitetsfaktorn inom det effektiviserade delbeståndet inte gjorde det i hela beståndet, 

men att FVP sänker kapacitetsfaktorn och att FTX tenderar att höja den.  
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1. Inledning 

Energieffektivisering är ett av nyckelorden i den moderna samhällsutvecklingen. Den 

höga levnadsstandard som vi åtnjuter i västvärlden bygger på en hög energianvändning, 

som i sin tur leder till negativa konsekvenser för miljön. När levnadsstandarden höjs 

även på andra håll i världen så innebär det också att den totala energianvändningen i 

världen stiger i motsvarande takt. En stor del av energin som används idag har sitt 

ursprung i fossila källor, vilka då de förbränns bidrar till den globala uppvärmningen av 

planeten. Många initiativ finns för att öka andelen energi som kommer från förnybara 

källor, men oavsett vilken energikälla som används så medför den någon form av 

negativ inverkan på naturen, eftersom även förnybara energikällor som vind- och 

vattenkraft påverkar den lokala miljön på ett negativt sätt [3]. Ett bättre sätt att motverka 

de negativa effekterna på miljön borde därför vara att minska behovet av 

energianvändning genom att effektivisera de processer som drar energi. 

 

I ett försök att på allvar komma igång med en organiserad energieffektivisering 

beslutade EU år 2007 om de så kallade 20-20-20-målen. Dessa är tre till antalet, är 

tänkta att vara uppnådda år 2020 och lyder som följer: 

1) En sänkning av nivån på EU:s koldioxidutsläpp med 20 % jämfört med 1990 års 

nivå.  

2) En höjning av energieffektiviteten i EU med 20 %. 

3) En nivå på 20 % av energin i EU med ursprung i förnybara källor. [4] 

Sedan dessa mål etablerades har de även uppdaterats för att gälla till år 2030 och medför 

då en skärpning av samtliga mål. Koldioxidutsläppen ska sänkas med 40 % jämfört med 

år 1990 och för de övriga två målen är målnivån 27 % [5]. 

 

I det här examensarbetet står det andra målet i fokus.  Energieffektiviseringar är ett 

ofrånkomligt krav inför framtiden, men det finns också olika sektorer inom samhället 

som måste effektiviseras på olika sätt. Transporter, industrier och bostäder/service är tre 

olika sektorer som kräver vitt skilda lösningar för att få till stånd en effektivare 

energianvändning. I ett kallt land som Sverige står sektorn bostäder/service för cirka 40 

% av energiåtgången [6]. Inom den sektorn går i sin tur omkring 60% av energin åt till 

uppvärmning av vatten och bostäder, vilket därmed motsvarar ungefär en fjärdedel av 

den totala energikonsumtionen i Sverige [7]. Detta är också en sektor som är 

förhållandevis enkel att effektivisera med den teknik som finns tillgänglig idag. Av de 

anledningarna har det i Sverige införts regelverk för att skynda på processen med 

energieffektivisering av bostäder, vilket har medfört att nya hus idag byggs med krav på 

en effektiv energianvändning. Även EU har infört direktiv, såsom direktiv 2010/31, som 

etablerar att EU har som mål att alla nya byggnader inom unionen ska kunna klassas 

som nära-nollenergibyggnader från och med den 31 december 2020. Detaljerna kring 

vad som avses med en nära-nollenergibyggnad definieras av varje enskild medlemsstat 
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[8]. I Sverige har detta uppdrag ålagts Boverket i samråd med Energimyndigheten, 

vilket behandlas närmare i avsnitt 2.3.1. 

 

Men för att nå de mål som satts upp krävs mer än så. De allra flesta hus som kommer att 

finnas i landet år 2020 byggdes innan dessa mål sattes upp och många av dem är 

jämförelsevis ineffektiva ur energisynpunkt. Den största enskilda kategorin av dessa 

äldre bostadshus byggdes med statliga subventioner på 1960- och 70-talen och har 

kommit att kallas miljonprogramshus eftersom bostäderna till antalet uppgick till strax 

över en miljon. 

1.1 Syfte 

Det här examensarbetet har två huvudsakliga syften. Det första syftet är att kartlägga de 

flerbostadshus som byggdes i Uppsala tätort inom ramarna för miljonprogrammet och 

vars primära värmekälla är fjärrvärme. Det andra syftet är att beräkna potentialen för 

energieffektivisering av dessa hus genom energibalanssimulering med VIP-Energy. 

Utöver detta undersöktes även vilken effekt omfattande energieffektiviseringsåtgärder 

av miljonprogramshusen kommer att medföra på Uppsalas fjärrvärmenät. Detta utfördes 

genom att studera varaktighetsdiagram och kapacitetsfaktor, dels inom det undersökta 

miljonprogramsbeståndet och dels på hela fjärrvärmenätet. 

 

De övergripande frågor som uppsatsen söker svara på kan formuleras som 

 

 - Vilken är energieffektiviseringspotentialen i Uppsalas miljonprogramsbostäder? 

 - Hur påverkar olika effektiviseringsåtgärder variationerna i det lokala fjärrvärmenätets  

   värmebehov under året? 

1.2 Avgränsningar 

Det här arbetet fokuserar på flerbostadshus som byggdes under åren 1965-74 i Uppsala 

tätort och som idag är anslutna till stadens fjärrvärmenät. Därmed utesluts ur 

undersökningen alla hus som blev färdigbyggda före eller efter nämnda tioårsperiod, 

alla hus som ligger utanför Uppsala tätort, alla hus som byggdes i staden under perioden 

men vars primära syfte inte är att tillhandahålla bostäder, samt inte minst alla 

bostadshus som byggdes i staden under perioden men som enbart är tänkta att husera en 

bostad, så kallade småhus. I den sista kategorin ingår både radhuslängor och fristående 

villor. 
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2. Bakgrund 

I svensk historia har 1900-talet varit något av en framgångssaga. I seklets början var 

Sverige ett fattigt, agrart, odemokratiskt land i Europas utkant. Men 100 år senare var 

Sverige ett av världens rikaste länder, ett föregångsland vad gäller såväl demokratiskt 

styre som teknologisk utveckling. Rent ekonomiskt så har dessa hundra år präglats av 

industrialisering och urbanisering och även om utvecklingen inte alltid har varit spikrak 

så har den dock gått stadigt framåt.  

 

Den mest intensiva perioden av samhällsbygge inföll under perioden 1961-75, som 

brukar gå under benämningen "rekordåren" [9]. Industriproduktionen fick ett kraftigt 

uppsving och samhällsservicen byggdes upp till en mycket hög standard. Under tiden 

fortsatte urbaniseringen i oförminskad takt och den kompletterades även med 

arbetskraftsinvandring, vilket ledde till att det rådde bostadsbrist i städerna under den 

här tiden. För att lösa problemet med bostadsbristen beslutade riksdagen år 1964 att 

med hjälp av gynnsamma statliga lån låta uppföra en miljon bostäder under den följande 

tioårsperioden, det vill säga åren 1965-74. Detta initiativ blev senare känt som 

"miljonprogrammet" [10].  

 

2.1 Miljonprogrammet 

Under åren 1965-74 byggdes sammanlagt 1 005 578 bostäder i Sverige [11].  

Denna byggtakt var rekordhög, men den var egentligen bara kulmen på en längre period 

av intensivt bostadsbyggande, vilket kan utläsas ur figur 1. 

 

Figur 1. Byggda bostäder i Sverige åren 1938-2014. Källa: SCB  
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Byggtakten var således redan mycket hög. År 1963, två år innan "miljonprogramsåren", 

byggdes omkring 80 000 bostäder i Sverige [11], vilket innebar att för att möta 

riksdagens mål så var kravet att takten i bostadsbyggandet behövde ökas med cirka 

25%. De villkor som möjliggjorde denna stora utbyggnad av bostadsbeståndet var dels 

generösa statliga lån och dels en industrialisering av byggprocessen, som möjliggjorde 

massproduktion av bostäder till en relativt låg kostnad. De massproducerade 

flerbostadshusen byggdes i stora kluster på ledig mark. Ofta byggdes de stora 

husgrupperna på mark som tidigare fått stå oexploaterad av olika skäl - den kunde 

exempelvis vara för kuperad eller vattensjuk för att vara tjänlig som bostadsunderlag. 

Därför består den lokala miljön runt miljonprogramshusen ofta av en konstgjord miljö 

med asfalt och planterade buskar [9]. Vidare var tanken med miljonprogrammets 

bostadsbyggande att biltrafiken skulle hållas utanför bostadsområdena. Tidigare 

tenderade husen i städerna att placeras längs med gatorna, men miljonprogrammets 

stora bostadsområden byggdes åtskilda från trafiklederna, ofta så att huslängorna 

inneslöt fyrkantiga gårdar som var avskärmade från omvärlden. 

 

Ordet "miljonprogrammet" har kommit att associera till just massproduktion och 

storskalig konformitet. Naturligtvis finns det både för- och nackdelar med 

miljonprogrammet och massproduktionen har lett till att miljonprogrammet har fått ett 

dåligt rykte. Kritiken mot miljonprogramshusen utgår för det mesta från den visuella 

monotoni som råder i de stora områden med miljonprogramsbostäder som finns i 

förorterna till de flesta svenska städer. Både husen och deras omgivningar ser i stort sett 

likadana ut i hela landet och områdenas placering i utkanten av städerna kombinerat 

med den avskärmande designen för tankarna till isolering och utanförskap. 

 

Men fördelarna hamnar lätt i skymundan. Det är lätt att glömma bort att 

miljonprogramshusen representerar en bostadsstandard som tidigare inte hade funnits 

tillgänglig för en stor del av befolkningen. Miljonprogrammet handlade alltså inte bara 

om att människor skulle ha någonstans att bo, utan också om en generell höjning av 

levnadsstandarden. Exempelvis saknade 45 % av alla Sveriges bostäder ett eget badrum 

år 1960, medan motsvarande siffra år 1975 var 5 % [9]. 
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2.2 Fjärrvärme 

Vattenfalls fjärrvärmenät täcker in i stort sett hela Uppsala tätort, vilket figur 2 visar. 

 

Figur 2. Vattenfalls fjärrvärmenät i Uppsala 

Värmen kommer från flera olika anläggningar i staden där vatten värms upp som sedan 

transporteras i välisolerade rör till lokala fjärrvärmecentraler. I dessa finns värmeväxlare 

som överför värmen till ett lokalt system för varmvatten. Det avkylda fjärrvärmevattnet 

leds därefter tillbaka för att värmas upp på nytt [12]. Värmen i fjärrvärmesystemet 

kommer till största delen från förbränning av avfall och torv, men när behov uppstår av 

extra hög kapacitet under de kallaste vinterdagarna, används även olja som energikälla 

[13]. 

 

Flerbostadshus i allmänhet och flerbostadshusen byggda under rekordåren i synnerhet  

är den byggnadskategori som i allra störst utsträckning använder sig av fjärrvärme för 

att täcka sitt värmebehov [14]. Den statistiken ligger till grund för antagandet att 

samtliga bostäder i undersökningen använder sig av fjärrvärme för sin huvudsakliga 

värmeförsörjning. 
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Figur 3. Varaktighetsdiagram över Uppsalas fjärrvärmeproduktion. Källa: Vattenfall. 

Figur 3 visar hur fjärrvärmeproduktionen i Uppsala är organiserad utifrån vilka 

anläggningar och bränslen som används. De huvudsakliga energikällorna är 

avfallsförbränning (gult) och torv (grönt). Avfallsförbränning sker i tre olika 

anläggningar och är önskvärd i och med att värme produceras samtidigt som avfall 

omhändertas. Detta är i sig en nödvändig samhällstjänst som Vattenfall utför. Samtidigt 

tillhandahålls Vattenfall med stora mängder energi, som används till elektricitets- och 

fjärrvärmeproduktion [15]. Torv består av biologiskt material som brutits ned under 

lång tid och som därför räknas som ett semifossilt bränsle [16], vilket innebär att 

torvförbränningen egentligen inte är önskvärd ur miljösynpunkt. Torvförbränning sker i 

det stora kraftvärmeverket (mörkgrönt) och i en mindre hetvattenpanna (ljusgrönt). I 

figur 3 kan även utläsas att det torveldade kraftvärmeverket har en viss minimikapacitet 

som måste uppnås innan det tas i bruk. Därför används eldrivna pumpar som 

återanvänder värme ur spillvatten (beige) tillsammans med förbränning av torv och olja 

för att täcka in det värmebehov som uppstår under de timmar då avfallsförbränningen 

används fullt ut men behovet inte är tillräckligt stort för att det torveldade 

kraftvärmeverket ska tas i drift. Under de allra mest energiintesiva timmarna på året 

krävs i dagsläget förbränning av olja för att tillgodose värmebehovet utöver avfalls- och 

torvförbränningen [17]. 

 

Vattenfall planerar att byta ut det torveldade kraftvärmeverket i Uppsala mot en 

kraftvärmeanläggning som eldar med biobränslen, vilket kommer att medföra att 

systemet som beskrivs i figur 3 förändras, men i dagsläget finns det inget motsvarande 

diagram som kan illustrera resultatet av dessa förändringar. Den här undersökningens 

resultat kommer därför att jämföras mot det befintliga systemet [18]. 
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2.3 Energieffektivisering av bostäder 

Som tidigare nämnts har initiativ tagits för att åstadkomma en genomgripande 

energieffektivisering av bostadshus, vilket framför allt har inneburit att nybyggnationer 

har fått höga krav på sin energianvändning. För de befintliga byggnaderna är det 

annorlunda. Där behöver de olika byggnadsägarna fatta beslut angående de omfattande 

projekt som energieffektiviseringarna av husen medför. Engångskostnaderna för energi-

effektiviseringarna kan dessutom vara höga, vilket kan ha en negativ effekt på viljan att 

energieffektivisera husen. För att minimera kostnaderna och störningen av de boendes 

vardag brukar sådana projekt genomföras i samband med stamrenoveringar. Hittills har 

ungefär 15% av bostäderna som byggdes under rekordåren 1961-75 renoverats [9], men 

de hus som byggdes under miljonprogrammet är nu 40-50 år gamla och närmar sig 

slutet på sin planerade tekniska livslängd [19]. En omfattande våg av renoveringar bör 

därför stå för dörren, vilket medför en chans att samtidigt effektivisera energi-

användningen i dessa byggnader. För att skapa enhetliga målvärden som 

effektiviseringarna kan förhålla sig till, har det statliga Boverket föreskrivit byggregler, 

som benämns BBR. 

2.3.1 BBR 

Boverket har infört specifika regler för energianvändning som i dagsläget gäller för 

nybyggnation och för omfattande renoveringar. Vad som räknas som en "omfattande 

renovering" är inte specifikt definierat, utan avgörs från fall till fall [20]. Tanken är att 

de gamla byggnaderna undan för undan ska energieffektiviseras och nå ned till vissa 

gränsnivåer för energianvändning som Boverket har specificerat [21]. Dessa gränsnivåer 

baseras på byggnadens energianvändning per kvadratmeter boyta, så kallad specifik 

energianvändning, och är olika beroende på var i landet byggnaden ligger. Sverige är i 

dagsläget uppdelat i fyra klimatzoner, vilka visas i figur 4. För fjärrvärmeuppvärmda 

flerbostadshus som är större än 50 m
2
 är gränsnivåerna följande: 

 

 

Zon I: 115 kWh/m
2
, år 

 

Zon II: 100 kWh/m
2
, år 

 

Zon III: 80 kWh/m
2
, år 

 

Zon IV: 75 kWh/m
2
, år 

 

Figur 4. BBR-zoner.  
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Uppsala tillhör zon III och de hus som omfattas av den här undersökningen har alltså 

nivån 80 kWh/m
2
 och år att förhålla sig till. Till dessa 80 kWh/m

2
 räknas även 

tappvarmvatten och så kallad fastighetselektricitet. Fastighetselen brukar uppskattas till 

15 kWh/m
2
 och år [22]. Om BBR-kraven ska tillgodoses innebär det alltså att 

fjärrvärmeanvändningen ska uppgå till högst 65 kWh/m
2
. Fastighetselektriciteten 

används inte i uppvärmningssyfte, men om huset för sin uppvärmning har en installerad 

effekt som är högre än 10 Watt elektricitet per kvadratmeter räknas det som eluppvärmt 

och får då förhålla sig till betydligt striktare nivåer. Detta kan exempelvis behöva 

undersökas i samband med installation av en eller flera frånluftsvärmepumpar, som kan 

förbruka mycket elektricitet. 

 

Som nämndes i inledningen har Boverket också fått ansvaret för att definiera vad som 

menas med en nära-nollenergibyggnad. Deras förslag från 2015 gällande flerbostadshus 

i Stockholmsregionen ligger på 55 kWh/m
2
 och år [23], vilket tyder på att de kravnivåer 

som gäller för nybyggnation idag kommer att skärpas ytterligare inom en snar framtid. 

 

2.3.2 Åtgärder för energieffektivisering 

Det finns flera sätt att effektivisera en byggnads energianvändning och oftast brukar 

olika metoder kombineras för att nå fram till Boverkets kravnivå. En metod är att 

tilläggsisolera fasaden för att reducera transmissionsförlusterna och täppa till eventuella 

köldbryggor. Köldbryggor är delar av fasaden där isoleringen av olika anledningar är 

dålig, vilket resulterar i att värmen läcker ut. Sådana kan exempelvis finnas vid 

fönsterkarmar eller där isoleringsmaterialet blivit förstört.  

 

Ett annat sätt att isolera klimatskalet är att installera nya, mer energieffektiva fönster. 

När miljonprogramshusen byggdes var tvåglasfönster den vanligaste typen av fönster. 

Dessa håller värmen mycket bättre än en enkel fönsterruta, men idag är det vanligt att 

använda treglasfönster, som ger ännu bättre isolering. Dessa finns vidare i ännu 

energisnålare varianter, såsom treglasfönster med innesluten ädelgas mellan två av 

glasrutorna. Ädelgaser resulterar i lägre konvektionsförluster än luft och är därför mer 

isolerande [24]. Vilken sorts fönster som önskas beror på hur stor initialkostnaden vid 

uppförande tillåts vara. Även dörrarnas konstruktion kan vara avsevärt energisnålare, 

inte minst balkongdörrar som ofta till stor del består av glas. 

 

En annan metod är att förbättra ventilationssystemet. I energideklarationsregistret finns 

angivet vilket av fyra olika sorters ventilationssystem som används i varje deklarerad 

byggnad. Det vanligaste ventilationssystemet i de undersökta flerbostadshusen är så 

kallad frånluftsventilation, där inomhusluften släpps ut under kontrollerade former och 

ny luft kommer in genom ventiler. Nackdelen med det systemet är att om det är kallt 

utomhus så ersätts varm inomhusluft med kall luft i byggnaden och denna luft måste 

värmas upp till rumstemperatur. Om däremot en värmeväxlare installeras i 

ventilationssystemet, ett så kallat FTX-system, värms den inkommande luften med hjälp 
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av den utgående och energibehovet minskas. Utöver frånluftsventilationen behöver 

FTX-systemet även ett system för tilluftsventilation. Tanken är att all luft som passerar 

klimatskalet ska göra det under kontrollerade former i därför specifika kanaler. Den 

kalla tilluften och den varma frånluften går genom en värmeväxlare, i vilken upp till 

90% av värmen i frånluften kan föras över till tilluften utan att luften blandas. 

Värmeväxlaren är i normalfallet passiv och drar ingen extra ström. Däremot drar 

ventilationsfläktarna mer ström än i frånluftsfallet eftersom tilluftskanalen medför fler 

fläktar [25]. 

 

Ytterligare en metod för att minska energiförlusterna är att installera en 

frånluftsvärmepump, allmänt förkortat som FVP. FVP för uppvärmd luft från 

inomhusmiljön till ett ventilationsaggregat där en eldriven kompressor suger ut värmen 

ur luften och överför den till ett annat medium, oftast vatten. Detta varmvatten kan 

sedan användas för att värma upp inomhusluften tillsammans med fjärrvärmen. En 

fördel med FVP-systemet är att ingen tilluftskanal behöver installeras, en nackdel är 

dock att kompressorn drar mycket elektricitet. Men den största fördelen med FVP är 

ändå att värmeanvändningen kan minskas drastiskt [25]. 

3. Metod och data 

I det här kapitlet presenteras de viktigaste källorna för data och verktygen som har 

använts vid undersökningens genomförande. Detta följs av en introduktion till de 

enheter som använts för att utvärdera resultatet och en beskrivning av den kombinerade 

granskningen och kartläggningen av miljonprogramshusen i Uppsala. 

3.1 Indata 

Förutom de källor som beskrivs nedan har en stor mängd litterära källor använts, både i 

analog och i digital form. Dessa tas upp i källförteckningen i slutet av rapporten. 

3.1.1 Energideklarationer 

Arbetet har till stor del baserats på information från Boverkets 

energideklarationsregister. En energideklaration är en kartläggning av 

energianvändningen i en byggnad med syfte att tjäna som underlag för framtida 

energieffektiviseringar och för att smidigt kunna jämföra hur energianvändningen ser ut 

i olika byggnader. År 2006 infördes lagen om energideklaration. Ägaren till varje 

enskild byggnad är enligt den lagen förpliktigad att upprätta en energideklaration och 

registrera den hos Boverket [26]. Undantag görs för vissa typer av byggnader, men inte 

för permanenta bostadshus som är större än 50 m
2
 [27]. 

 

Energideklarationer innehåller ett flertal uppgifter som är relevanta för den här 

undersökningen. Exempelvis har uppvärmd yta (atemp), antal våningar och 
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trappuppgångar, konsumtion av fjärrvärme samt byggnadernas ventilationssystem 

hämtats från energideklarationerna. Sammanställningen har också använts för att 

tillhandahålla valideringsdata som simuleringsresultaten kan jämföras med. De 

simulerade värdena kommer då att jämföras med "deklarerade värden", vilket ska 

utläsas som "värden som hämtats ur eller beräknats utifrån energideklarationsdatan". 

Dessa värden är uppmätta under ettårsperioder som är olika från byggnad till byggnad, 

men som alla är från åren 2006-2010. 

 

Energideklarationsdatan har varit i behov av viss bearbetning. Första steget i 

bearbetningen bestod i att ur en fil som innehåller samtliga energideklarerade byggnader 

i Uppsala sortera ut de hus som byggdes under åren 1965-74 och som går under 

beteckningen "flerbostadshus". Även byggnader som inte ingår i Uppsala tätort 

sorterades ut, eftersom dessa faller utanför det lokala fjärrvärmesystemet. Med hjälp av 

visuell besiktning kunde det därefter avgöras att vissa byggnader som i 

energideklarationerna betecknas som flerbostadshus inte borde räknas som sådana. 

Detta gäller exempelvis föreningslokaler och liknande allmänna byggnader, vilka 

deklareras ha noll bostadslägenheter och därför sorterades bort. Det finns också ett par 

områden med villor i stadsdelarna Sunnersta och Brillinge som deklarerats som 

flerbostadshus, men som även deklarerats ha en bostadslägenhet var och är att betrakta 

som småhus. Även dessa sorterades bort, varefter 708 byggnader återstod. En sista 

bearbetning utgick från ventilationssystemen. Eftersom frånluftsventilation visade sig 

vara det absolut vanligaste systemet, har modellerna utrustats med frånluftsventilation. 

För att simuleringsresultaten ska kunna jämföras rakt av med valideringsdatan som 

energideklarationerna utgör, har de byggnader som har angivit FTX som 

ventilationssystem sorterats bort, eftersom FTX antas medföra en betydligt lägre 

energianvändning jämfört med frånluftssystemet. När urvalet ur energideklarationsdatan 

var färdigt återstod 606 byggnader, vilka utgör det undersökta beståndet. 

3.1.2 Tekniska beskrivningar 

Bygglovskontoret i Uppsala har ett digitalt arkiv över dokument som upprättats i 

samband med byggnation i staden. Samtliga relevanta dokument har inte kunnat 

studeras på grund av den stora mängden dokument, men ur detta arkiv har tekniska 

beskrivningar för vissa hus valts ut och använts som stickprovsmässiga källor för vilka 

material som användes när miljonprogramshusen i staden byggdes. Stickproven har 

utformats för att täcka in de fyra olika typhusen som undersökts samt flera olika 

miljonprogramsområden i staden. De tekniska beskrivningarna har använts som 

komplement till boken Så byggdes husen [28], vilken är den primära källan till vilka 

material som de undersökta husen är byggda med. 

3.2 Simulering och beräkning 

I den här undersökningen har flera verktyg använts. Flera av Microsofts 

standardverktyg, som Paint och Excel, har använts i stor utsträckning 
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och Google Earth har använts för mätning av byggnader och kartläggning av 

miljonprogramsområden. Det viktigaste verktyget har dock varit VIP-Energy.  

VIP-Energy är ett byggnadssimuleringsprogram som används för att beräkna 

energianvändning i byggnader. Det är utvecklat av det svenska företaget Structural 

Design Software, ofta förkortat som StruSoft. Programmet har använts för att simulera 

energibalansen för de fyra olika typhusen och för att beräkna energieffektiviserings-

potentialen för olika åtgärder. I VIP-modellerna har klimatskalen byggts upp med hjälp 

av materialdata i programmet. Systemet för frånluftsventilation har definierats utgående 

från värden i VIP-Energys manual [29]. Klimatdata för Stockholm under åren 1981-

2010 har använts för att på timbasis beräkna energibalansen i byggnaderna. Timvärden 

har använts för att beräkna kapacitetsdiagram, medan det aggregerade värdet för ett helt 

år har använts för att jämföra vilken inverkan olika effektiviseringsåtgärder har på 

energianvändningen, samt för att jämföra modellen med valideringsdatan. 

3.3 Specifik värmeanvändning 

För samtliga byggnader som ingår i den här undersökningen finns i 

energideklarationsdatan värden för den sammanlagda fjärrvärmen, angivna i antal 

kilowattimmar, som den aktuella byggnaden förbrukar under ett år. Dessa siffror 

tillhandahåller därmed en bra metod för att jämföra VIP-Energymodellerna med den 

valideringsdata som energideklarationerna utgör. Eftersom de olika byggnaderna är av 

olika storlek, bör dessa värden emellertid divideras med atemp i respektive byggnad för 

att kunna utgöra en bra jämförelsegrund med avseende på energieffektivitet. Detta mått, 

kWh/m
2
, kallas för byggnadens specifika värmeanvändning och används för att avgöra 

hur energieffektiv en simulerad byggnad är, dels i jämförelse med valideringsdatan och 

dels i jämförelse mellan olika effektiviseringsåtgärder. 

3.4 Kapacitetsfaktor 

För beräkning av kapacitetsfaktorn har VIP-Energy använts för att simulera värden på 

värmeanvändningen timvis under ett kalenderår. Detta resulterar i 8 760 värden per 

simulering som beskrivs med hjälp av en graf i ett så kallat varaktighetsdiagram, där 

värdena sorteras efter storleksordning. Kapacitetsfaktorn beräknas enligt  

 

    
      

    
    (1) 

 

där Cf är kapacitetsfaktorn, Qmedel betecknar det genomsnittliga timvärdet för 

värmeanvändning under året och Qmax betecknar det högsta timvärdet för 

värmeanvändning under året. Det högsta värdet som kapacitetsfaktorn kan anta är 1, 

vilket motsvarar en horisontell linje där medelvärdet för värmeanvändningen är 

detsamma som dess högsta värde. Det lägsta värdet, 0, motsvarar ett tillstånd där 

maxvärdet är oändligt mycket högre än medelvärdet. 
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Ju lägre kapacitetsfaktorn är desto högre effektbehov måste systemet dimensioneras för 

i förhållande till den genomsnittliga förbrukningen. Med utgångspunkt i figur 3 i avsnitt 

2.2 kan ett miljöperspektiv läggas på kapacitetsfaktorn. En högre kapacitetsfaktor 

innebär en flackare kurva och eftersom fossila bränslen används för att tillgodose 

värmebehovet i samband med de timmar som har de högsta värdena på 

värmeanvändningen, är en högre kapacitetsfaktor en indikator på att bruket av fossila 

bränslen har minskat. En lägre kapacitetsfaktor innebär å andra sidan att de lägsta 

timvärdena har sänkts mer än de högsta. De lägsta värdena har helt och hållet 

producerats med hjälp av avfallsförbränning. Värmetillförseln från avfallsförbränningen 

finns året om och när behovet av fjärrvärme är som minst behöver den kylas bort på 

andra sätt. Det är därför onödigt att sänka detta behov ytterligare [30]. 

3.5 Besiktning och kartläggning 

I Boverkets energideklarationsdata är enskilda hus kopplade till fastighetsbeteckningar, 

till exempel Löten 11:2, men inte till gatuadresser. Med hjälp av internetsidan 

dinvard.se, som drivs av Hyresgästföreningen, har fastighetsbeteckningarna i många fall 

kunnat kopplas till gatuadresser, eller åtminstone till rätt gata [31]. Denna information 

har använts för att kontrollera att grundläggande information i sammanställningen 

stämmer genom visuell besiktning av byggnaderna under en besiktningsrunda i staden. 

Exempelvis är antal våningar och trapphus intressanta för den här undersökningen och 

lätta att kontrollera med hjälp av besiktning. Andra intressanta siffror från 

energideklarationerna är dock svårare att dubbelkolla, som till exempel hur mycket 

fjärrvärme de olika husen använder. I det fallet har valet blivit att helt enkelt lita på 

siffrorna, så länge som siffrorna verkar rimliga. I vissa fall har värden skilt sig så 

mycket från genomsnittet att de är uppenbart fel. Felaktiga siffror i 

energideklarationsregistret har troligtvis uppstått på två olika sätt. Det ena är rena 

felskrivningar, exempelvis ett hus i Flogsta som påstods ha 17 våningar, medan de 

övriga i området har 8-10 stycken. Det andra är samdeklareringar, där varje byggnad på 

en fastighetsaddress deklareras ha samma värmeanvändning som hela fastigheten. Dessa 

är emellertid ganska lätta att upptäcka eftersom de får en mycket högre 

värmeanvändning jämfört med andra byggnader av samma typ och har rättats till genom 

att dela värmeanvändningsvärdet på antalet byggnader.  

 

Besiktningsrundan har också legat till grund för kartläggningen och uppdelningen av 

staden i olika områden. En fördel med att simulera energianvändningen i just 

miljonprogrammets flerbostadshus är att de allra flesta sådana ligger samlade i grupper 

av hus av samma typ. Därför är det relativt enkelt att identifiera vissa typhus som kan 

simuleras och därefter multipliceras med antalet sådana hus som ingår i studien. 
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4. Typhus 

Som nämndes i bakgrundskapitlet så byggde miljonprogrammet till stor del på 

massproduktion, vilket också innebär att det finns vissa hustyper som byggdes i mycket 

stor utsträckning. Det finns inga hustyper som byggdes specifikt under parollen 

miljonprogrammet, utan de hus som byggdes var de som var vanliga under den tiden, 

oberoende av statliga program. Bland flerbostadshus från tiden för miljonprogrammet 

finns fyra olika hustyper som enkelt kan urskiljas vid besiktning [28]. 

4.1 Lamellhus 

Lamellhus är för det mesta två till fyra våningar höga och byggda med tegelfasad. Dessa 

började byggas på 1930-talet och blev allt vanligare under de därpå följande 

decennierna. Lamellhus finns i många olika varianter och utföranden. Typiskt för alla 

lamellhus är dock att de är fristående längor som har minst två trappuppgångar i varje 

hus, där varje trappuppgång betjänar 2-4 lägenheter per våningsplan. Lamellhusen 

brukar vara byggda i grupper och ligga parallellt eller vinkelrätt mot varandra, vilket 

illustreras i figur 5, som visar ett lamellhusområde i Hageby i Norrköping. Längst bort i 

området på bilden står också några skivhus [28]. 

 

Figur 5. Lamellhusområde i Norrköping [32] 

4.2 Skivhus 

Lamellhus som är högre än fyra våningar brukar kallas för skivhus [33]. Dessa började, 

i massproduktionens anda, byggas på 1960-talet och var helt enkelt ett sätt att bygga fler 

lägenheter per ytenhet. Vissa bostadsområden består helt av skivhus, medan andra 

består av blandade skiv- och lamellhus. I sådana områden ser ofta skiv- och lamellhusen 

till sitt yttre likadana ut med undantag av husets höjd. Figur 6 visar ett skivhus på 

Bandstolsvägen i Valsätra, Uppsala [28]. 
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Figur 6. Skivhus i Valsätra. Fotografi taget under besiktningsrundan. 

4.3 Loftgångshus 

Loftgångshusen skiljer sig från lamellhusen genom att de bara har en trappuppgång, 

som på varje våning betjänar så kallade loftgångar. Dessa går längs med fasaden och 

leder från trappuppgången till de olika lägenheternas ytterdörrar, vilket innebär att 

antalet ytterdörrar på husfasaden är stort. Detta är en byggnadstyp som funnits en längre 

tid på kontinenten, men som i Sverige slog igenom under 1960-talet. Den främsta 

anledningen till att loftgångshuset blev populärt bland byggherrarna är att det medför en 

effektivare användning av trappuppgångar och hissar. De flesta loftgångshus i Uppsala 

är tvåvåningshus men de finns också i höghusutförande med upp till sex våningar. Figur 

7 visar loftgångshus på Gräslöksgatan i Årsta, Uppsala [28]. 

 

Figur 7. Loftgångshus i Årsta. Fotografi taget under besiktningsrundan. 
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4.4 Punkthus 

Punkthusen är byggda runt en centralt belägen trappuppgång, som betjänar alla husets 

lägenheter. Detta medför att punkthusen tenderar att vara mer kvadratiska till sin 

utformning jämfört med de rektangulära lamellhusen, som har flera trappuppgångar. 

Punkthusen är ofta höga med åtta våningar eller fler, men i Uppsala är sex våningar 

vanligast. Lägenheterna ligger ofta i husets hörn, med fönster åt två håll. Det finns vissa 

byggnader som har en enda trappuppgång, men som har samma rektangulära form som 

ett skivhus eftersom de har långa korridorer som utgår från trapphuset. Dessa har 

räknats till skivhusen eftersom husets form antas ha större inverkan på 

energianvändningen än vad avsaknaden av ett trapphus medför. Figur 8 visar ett 

punkthus på Fyrislundsgatan i Årsta, Uppsala [28]. 

 

Figur 8. Punkthus i Årsta. Fotografi taget under besiktningsrundan. 

4.5 Kartläggning 

För att kartlägga Uppsalas miljonprogramshus har staden delats in i olika geografiska 

stadsdelar inom vilka det finns stora områden med flerbostadshus byggda under 

miljonprogramsåren. Namnen på stadsdelarna är hämtade ur fastighetsregistret och 

några har slagits ihop på grund av att deras miljonprogramsområden angränsar till 

varandra. Kartan i figur 9 är framtagen av Boverket och visar en översiktlig geografisk 

fördelning av de flerbostadshus i Uppsala som byggdes under miljonprogramsåren. En 

mer exakt förteckning över vilka typhus som finns i vilka stadsdelar återfinns i tabell 1. 
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Figur 9. Karta över flerbostadshus byggda under miljonprogramsåren i Uppsala tätort 

[34] 

Flogsta ligger väster om Uppsalas innerstad. Det är ett utpräglat studentbostadsområde 

som också har en ovanligt strikt geografisk uppdelning i hustyper. På västra sidan ligger 

ett stort område med "låghus" som är 2-3 våningar höga lamellhus plus ett antal 

tvåvåningars loftgångshus. På östra sidan ligger 16 stycken höghus som är 8-10 

våningar höga. Husen byggdes under början av 1970-talet. 

 

Gamla Uppsala ligger norr om Uppsalas innerstad. Nästan alla de undersökta 

miljonprogramshusen som har fastighetsadress Gamla Uppsala ligger i den stadsdel som 

till vardags kallas för Nyby. Här ligger ett stort område lamell- och skivhus som 

uteslutande är bostadsrätter. Det ligger också ett litet område med lamellhus i det 

faktiska Gamla Uppsala, på Sköldmövägen. 

 

Gottsunda och Valsätra ligger söder om Uppsalas innerstad. De har inslag av den 

typiska miljonprogramsförorten, med stora områden av lamellhus som huvudsakligen är 

trevåninghus. De är också på flera håll uppblandade med skivhus som är upp till åtta 

våningar höga. Husen är generellt byggda under 1970-talet. Samtliga undersökta hus i 

Gottsunda-Valsätra är hyresrätter. 

 

I Gränby, som ligger nordöst om Uppsalas innerstad, finns ett par områden med 

lamellhus i tre våningar, men på Albert Engströmsgatan finns också några punkthus. I 

Löten, som ligger norr om Gränby, finns det också flera områden med lamellhus, som är 

mellan två och fyra våningar höga, samt ett område med loftgångshus. I båda 

stadsdelarna är husen från 1960-talet.  
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Till innerstaden räknas här stadsdelarna Fjärdingen, Fålhagen, Kungsängen och 

Luthagen. Gemensamt för dessa stadsdelar är att det inte finns några större 

sammanhängande områden där flerbostadshusen är byggda under den relevanta 

tidsperioden, utan bara enstaka, spridda sådana hus. Bristen på sammanhängande 

områden medför också att spridningen i hustyper är stor. 

 

I Kvarngärdet, som ligger mellan innerstaden och Gränby-Löten, finns ett stort område 

med studentbostäder som byggdes under slutet av 1960-talet. Dessa är 2-4 våningar 

höga lamellhus, plus tio stycken tvåvåningars loftgångshus. Det finns även ett antal 

lamellhus i två våningar i ett område på andra sidan Råbyvägen, som byggdes år 1965.  

 

Årsta ligger öster om Uppsalas innerstad och innehåller några av de största 

sammanhängande områdena i staden med flerbostadshus från miljonprogramsåren. 

Majoriteten av miljonprogramshusen i Årsta är längor med tvåvåningshus, som är 

loftgångshus i den norra delen och lamellhus i den södra. Det finns även ett par 

loftgångshus i fem våningar och 20 stycken punkthus i sex våningar. Nästan alla dessa 

hus är uppförda under åren 1969-71. 

 

Det finns även stadsdelar som inte är centralt belägna men där det finns enstaka 

byggnader som faller inom ramarna för den här uppsatsen. Detta gäller stadsdelarna 

Norby, Sala Backe och Ultuna. Också Svartbäcken, beläget norr om Uppsalas innerstad, 

har räknats hit. Det finns ett område med sammanhängande lamellhus byggda under 

miljonprogrammet i Svartbäcken, men dessa hus har räknats bort därför att de ventileras 

med FTX-system (se avsnitt 3.1.1). De kvarvarande husen i Svartbäcken består av fyra 

punkthus och två lamellhus. 

Tabell 1. Typhusens fördelning på de olika stadsdelarna. 

Typhus Lamellhus Skivhus Loftgångshus Punkthus 

Flogsta 19 16 12 - 

Gamla Uppsala 49 10 - - 

Gottsunda/Valsätra 66 12 - 9 

Gränby/Löten 87 - 21 8 

Innerstaden 17 8 2 4 

Kvarngärdet 55 - 10 - 

Årsta 80 - 79 20 

Övriga 11 3 4 4 

Summa 384 49 128 45 
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5. Modellering 

För att simulera bostadsbeståndet i VIP-Energy används modeller för genomsnittliga 

byggnader baserade på Uppsalas miljonprogramsbestånd. En insikt som uppstått under 

besiktningsrundorna är att även om husen ser likadana ut inom ett område, så finns det 

mindre skillnader i exempelvis antal fönster och balkonger, eller i husens längd och 

höjd. Vidare finns det avsevärda skillnader vad gäller dessa egenskaper mellan de olika 

områdena, varför förenklingar har krävts för att hålla arbetet på en rimlig storleksnivå. 

Istället för att modellera varje bostadsområde för sig, avgränsas uppsatsen därför till att 

modellera fyra olika genomsnittliga hustyper; ett lamellhus, ett skivhus, ett loftgångshus 

och ett punkthus. För att åstadkomma en gångbar modell av ett genomsnittligt hus av en 

viss typ, har beräkningar utförts med hjälp av viktade medelvärden med avseende på 

husens längd, djup och höjd samt antal fönster och balkonger. 

5.1 Modellering av husens fasader 

För att få ut siffror på längd och djup för de olika husen har mätfunktionen i Google 

Earth använts.  Höjden på husen har mätts upp med hjälp av fotografier av byggnader, 

antingen sådana som tagits under besiktningsrundan, eller som hittats med Google 

Streetview. I och med att husen varit kända, har fasadlängden kunnat mätas upp i 

Google Earth, varefter ett förhållande mellan fasadens längd och höjd har kunnat 

approximeras. För att överföra dessa siffror till ett genomsnittligt hus, som kan 

modelleras, har först genomsnittligt antal våningar och trapphus bestämts, med hjälp av 

information hämtad ur energideklarationsdatan, varefter de hus som haft rätt antal 

våningar och trapphus har jämkats ihop med hjälp av viktade medelvärden med 

avseende på höjd, längd och djup.  

 

För att ytterligare kalibrera modellen har därefter värden för genomsnittlig atemp 

beräknats för de byggnader i energideklarationsdatan som har rätt antal våningar och 

trapphus. Dessa värden har använts för att skala om fasadlängderna i avsikt att nå 

ungefär samma värden på atemp för modellerna som i energideklarationsdatan. 

Vidare har antalet fönster och balkonger varit av intresse. Dessa har modellerats med 

hjälp av visuell besiktning och viktade medelvärden, på samma sätt som var fallet med 

husens dimensioner. Varje enskilt fönster antas vara 1,5 m
2
 stort, medan varje balkong 

anses vara 3,5 m lång och ha en fönsteryta om 5 m
2
. En exakt förteckning över de 

modellerade ytorna återfinns som bilaga A i slutet på rapporten. 

5.1.1 Lamellhus 

Lamellhusen är den största enskilda kategorin med 384 hus, vilket motsvarar nästan två 

tredjedelar av det totala undersökta byggnadsbeståndet. Fasadlängden varierar mycket, 

huvudsakligen beroende på antalet trappuppgångar. Med hjälp av energideklarationerna 

har ett genomsnittligt antal våningar, tre stycken, och trappuppgångar, också tre 
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stycken, kunnat fastställas för modellen. Den slutliga modellen fick långsidor på 49 

meter, kortsidor på 11 meter och en höjd på 10 meter. Atemp hamnar på 1 617 m
2
. 

5.1.2 Skivhus 

Det finns 49 stycken skivhus i det undersökta byggnadsbeståndet. För det här beståndet 

har ett genomsnittligt antal trappuppgångar på 2 stycken och ett genomsnittligt antal 

våningar på 7 stycken kunnat bestämmas. Detta motsvaras i sin tur av en genomsnittlig 

längd på 49 meter och ett djup på 14 meter. Höjden mättes till 20 meter och atemp 

beräknades till 4 802 m
2
.  

5.1.3 Loftgångshus 

Det finns 128 loftgångshus i det undersökta byggnadsbeståndet. Det genomsnittliga 

loftgångshuset har 2 våningar och 14 ytterdörrar. Metoden ovan gav upphov till ett 

modellhus som var 41 meter långt, 13 meter djupt och 6 meter högt, vilket ger en atemp 

på 984 m
2
. 

5.1.4 Punkthus 

Det undersökta byggnadsbeståndet innehåller 45 stycken punkthus. Det genomsnittliga 

punkthuset har 6 våningar och bestämdes till 25 meter brett, 16 meter djupt och 18 

meter högt, vilket ger en inomhusyta på 2 400 m
2
.  

5.1.5 Sammanställning 

När fasaden modellerades användes värden för de byggnader som hade "rätt" antal 

våningar och trappuppgångar. För fjärrvärmeanvändningen är dock tanken att de värden 

som modellen ger ska jämföras med det genomsnittliga värdet för samtliga byggnader 

av ett visst typhus. Därför spelar även det genomsnittliga värdet på atemp för samtliga 

byggnader in. Dessa presenteras i tabell 2 tillsammans med en sammanställning av de 

siffror som är viktiga för modellbyggandet. 

Tabell 2. Modelltypen för varje typhus 

Typhus Lamellhus Skivhus Loftgångshus Punkthus 

Längd, långsida (m) 49 49 41 25 

Längd, kortsida (m) 11 14 12 16 

Antal trappuppgångar 3 2 1 1 

Antal våningar 3 7 2 6 

Atemp modell (m
2
) 1 617 4 802 984 2 400 

Dekl genomsnittlig atemp modelltyp (m
2
) 1 612 4 839 974 2 404 

Dekl genomsnittlig atemp samtliga hus (m
2
) 1 742 4 235 1 122 2 218 
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5.2 Material 

För att bestämma väggarnas material och uppbyggnad har två primära källor använts. 

Den viktigaste är boken Så byggdes husen [28], som beskriver uppbyggnaden av olika 

typhus. I vissa fall har emellertid informationen i denna bok inte varit tillräcklig, varför 

en sekundär källa har använts i form av tekniska beskrivningar av befintliga hus, som 

nedtecknats inför uppförandet av dessa byggnader. Dessa har tillhandahållits av 

Bygglovskontorets arkiv. 

 

Byggnadsskalet består av två långsidor, två kortsidor, ett tak och en grund, som 

tillsammans bygger upp en rätvinklig låda. I skiv- och punkthusen finns dessutom en 

källarmur som sträcker sig två meter ned i marken. Eventuella sadeltak med 

vindsutrymmen antas vara ouppvärmda och är inte inräknade i modellen. På fasaden har 

fönster, dörrar och balkonggolv lagts till. Den area som dessa utgör har subtraherats från 

väggytan. Uppbyggnaden av fasadväggarna följer ett visst mönster. Väggmaterialet 

består i samtliga fall av tegel ytterst, ett eller flera isoleringsmaterial i mitten samt en 

innervägg längst in. På långsidorna består innerväggen av gips och på kortsidorna av 

betong. Samtliga byggnader isoleras med mineralull, men på långsidorna kompletteras 

mineralullen med ett tunnt lager extra isolering. Skivhusen utgör dock ett undantag, då 

långsidorna är av samma material som kortsidorna med en innervägg av betong och där 

isoleringen endast utgörs av mineralull. Grunden består i samtliga fall av en 

betongplatta på ett underlag av utjämnande grus. Lamell- och skivhusen har dessutom 

lättklinkerblock mellan gruset och betongplattorna. I VIP-Energy har grunden för 

lamell- och loftgångshusen modellerats som PPM (Platta på mark) vilken finns i tre 

olika utföranden med olika egenskaper: PPM 0-1, PPM 1-6 samt PPM >6, där siffrorna 

betecknar hur många meter det är till grundens ytterkant. För punkt- och skivhusen, som 

har en källarmur, har istället grunden modellerats som källargolv (KG) som finns i två 

olika versioner: KG 0-6 och KG >6. Taken består i princip av isolering ovanpå betong. 

Punkthuset har emellertid en annan typ av isolering i taket, som har ett markant högre 

U-värde jämfört med de andra hustyperna [28], [35].  

 

Enskilda fönster har antagits ha en area på 1,5 m
2
 och ett U-värde på 2,22 W/m

2
K, 

vilket är ett snittvärde för fönster i flerbostadshus från den här perioden [14]. Balkonger 

antas ha en genomsnittlig fönsteryta på 5 m
2
. Samtliga ytterdörrar har antagits ha en 

area på 3 m
2
 och ett U-värde på 3,0 W/m

2
K [36]. Till dessa räknas även 

balkongdörrarna. Balkonggolven antas vara betongplattor som sticker igenom 

isoleringen. De är 3,5 m långa och 11 cm höga. Endast den vertikala ytan har räknats till 

fasaden. En exakt förteckning över vilka material som använts i VIP-Energy återfinns 

som bilaga B i slutet av rapporten. 

5.3 Ventilation 

Som nämndes i bakgrundskapitlet går det att i energideklarationsdatan utläsa att frånluft 

är det vanligaste av fyra olika sorters ventilationssystem. FTX-husen medräknade 
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används det i 55% av lamellhusen, 52% av skivhusen, 91% av loftgångshusen och 91% 

av punkthusen. Därför använder sig också modellen av ett frånluftssystem. 

 

Frånluftssystemet ställs in genom att sätta värden på fläkttryck och flöde för frånluft. 

Frånluftsfläkten är inställd på 300 Pa med en verkningsgrad på 55%. Dessa värden är 

hämtade från VIP-Energys manual [29]. Flödet är satt till 0,35 liter per sekund och 

kvadratmeter enligt Boverkets byggregler [37]. För tilluften är värdena i båda dessa 

rutor satta till 0, eftersom ingen tilluftskanal finns med i basfallet. Vidare är det 

fördelaktigt att ha ett undertryck i huset på omkring 5-10 Pa, vilket åstadkoms genom 

att addera ett antal ventiler på fasaden. Undertrycket underlättar för ventilationen 

eftersom tilluften då strömmar in av sig själv. 

5.4 Verksamhets- och fastighetsenergi 

I den här undersökningen har standardvärden som tillhandahålls av VIP-Energy använts 

för verksamhets- och fastighetsenergi, eftersom inga siffror för detta har angetts i 

energideklarationsdatan. Inomhustemperaturen tillåts ligga inom intervallet 21-27° och 

tappvarmvattnet medför en energiåtgång om 2,85 W/m
2
. 
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6. Åtgärdsscenarior 

För att undersöka hur fjärrvärmeanvändningen kan effektiviseras har tre olika scenarior 

undersökts, vilka beskrivs nedan. 

6.1 Klimatskalsförbättrande åtgärder 

De simulerade klimatskalsförbättringarna består av tilläggsisolering av fasadväggar och 

tak samt installation av nya energisnåla fönster och dörrar. 

 

I fasadväggarna har 10 cm mineralull adderats till den existerande isoleringen och taken 

har fått 50 cm extra mineralull enligt en metod hämtad ur häftet Byggnadstypologier i 

Sverige [36]. Med nya energisnåla fönster kan U-värdet förbättras avsevärt och det har 

antagits att de nya fönstrena har ett U-värde på 0,9 W/m
2
K och ett g-värde på 55% [38]. 

Den otäthetsfaktor som finns med i VIP-Energys materialkatalog har också ändrats från 

0,8 till 0,5 l/s,m
2
 baserat på de energisnåla fönster som redan finns inlagda i VIP-

Energy. Det har antagits att dörrarna byts ut mot energieffektiva dörrar med U-värde 0,7 

W/m
2
K. Observera att det i kapitel 7 kommer att presenteras flera figurer och tabeller 

där "klimatskalsförbättrande åtgärder" av utrymmesskäl har förkortats till "klimatskal" 

eller bara "skal".  

6.2 FTX 

FTX-systemet antas ha en verkningsgrad på 75% vid -20° och 80% vid +20°. Dessa 

siffror är baserade på information från websidan energihuskalkyl.se [39]. FTX-systemet 

medför att en ventilationskanal för tilluft måste simuleras och tilluftsflödet sätts till 0,35 

liter per sekund och kvadratmeter, precis som frånluften. Fläkttrycket i frånluftskanalen 

sätts till 600 Pa och i tilluftskanalen till 500 Pa, enligt VIP-Energys manual. Detta 

skapar ett litet undertryck på mellan -0,1 och -1 Pa, vilket minskar risken för fuktskador 

[25].  

6.3 Frånluftsvärmepump 

Den frånluftsvärmepump som VIP-Energy har som standard har en effekt på 3 726 W. 

Enligt en riktlinje ska ungefär 50% av husets värmebehov täckas av en eller flera FVP 

[40]. Den enklaste metoden för att bestämma hur många FVP som krävdes för de olika 

typhusen var att prova sig fram till en ungefärlig halvering av värmebehovet. Denna 

metod gav resultatet att det för det minsta typhuset, loftgångshuset, räckte med en FVP. 

Lamellhuset krävde två, punkthuset tre och skivhuset behövde fyra stycken pumpar, 

som i samtliga fall var seriekopplade. I samtliga fall stannade den installerade effekten 

under 5 W/m
2
. Detta innebär att det inte finns någon risk för att husen ska behöva 

klassificeras som eluppvärmda (enl avsnitt 2.3.1), vilket de gör när den installerade 

elektriska effekten för uppvärmningsbehov uppgår till 10 W/m
2
 eller mer.   
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7. Simulering och resultat 

I det här avsnittet presenteras resultaten från simuleringarna av de fyra modellerna. 

Basfallet beskriver de simulerade genomsnittliga typhusen utan några 

energieffektiviserande åtgärder.  

7.1 Specifik värmeanvändning 

Eftersom atemp i vissa fall skiljer sig väsentligt mellan de modellerade typhusen och 

snittvärdet för de faktiska typhusen, är den specifika värmeanvändningen ett användbart 

mått för jämförelse dem emellan. Specifik värmeanvändning beräknas genom att 

fjärrvärmeanvändningen delas på värdet för atemp. Som tabell 3 visar är modellen 

generellt energieffektivare än de deklarerade värdena. Lamellhusen utgör dock ett 

undantag där modellen ger ett något högre värde för värmeanvändning. 

Simuleringen av typhusen gav följande resultat: 

Tabell 3. Värmeanvändning under ett år 

Typhus Lamellhus Skivhus Loftgångshus Punkthus 

Simulerad värme (kWh) 221 738 511 255 127 242 285 010 

Deklarerad värme (kWh) 228 933 583 037 163 679 291 088 

Simul spec värme (kWh/m
2
) 137 106 129 119 

Dekl spec värme (kWh/m
2
) 135 139 148 131 

Avvikelse simul/dekl +1 % -24 % -13 % -9 % 

 

Basfallet jämförs sedan med simuleringarna för de tre energieffektiviseringsåtgärder 

som beskrevs i kapitel 6. Därutöver simulerades även klimatskalsförbättring i 

kombination med FTX respektive FVP. FTX och FVP kombinerades inte eftersom de 

använder sig av olika ventilationssystem. Sammanlagt genomfördes därmed sex olika 

simuleringar per typhus. Resultaten av dessa simuleringar presenteras i form av ett 

stapeldiagram över de olika simuleringsfallens specifika värmeanvändning i figur 10. 

En mer detaljerad sammanställning återfinns i tabellform som bilaga C i appendix. 
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Figur 10. Diagram över simuleringsresultaten med avseende på specifik 

värmeanvändning. 

Linjen i figur 10 markerar en fjärrvärmeanvändning på 65 kWh/m
2
 och år, som enligt 

resonemanget i avsnitt 2.3.1 antas motsvara BBR-kravet på 80 kWh/m
2
 minus 

fastighetselen på 15 kWh/m
2
. Som figuren visar kan mycket energi sparas med hjälp av 

de olika energieffektiviseringsåtgärderna, särskilt när de kombineras med varandra. 

BBR-målet uppfylls för samtliga typhus i de båda fallen där förbättrade klimatskal 

kombineras med FTX respektive FVP. Det ska dock hållas i åtanke att både FTX och 

framför allt FVP medför en högre elförbrukning, vilken inte finns med i diagrammet. 

Värt att notera är att strukturen är densamma i alla diagram med ett undantag: i 

punkthusmodellen ger FVP en större sänkning av den specifika värmeanvändningen än 

vad de klimatskalsförbättrande åtgärderna åstadkommer i kombination med FTX-

ventilation. 

7.2 Kapacitetsfaktor och varaktighetsdiagram 

I figur 11 presenteras varaktighetsdiagram för energianvändningen per timme för de 

olika typhusen i de olika scenariorna. På X-axeln finns de 8 760 timmar som ett år 

består av och på Y-axeln finns de värden  som värmeanvändningen uppgick till under 

dessa timmar, mätt i kWh/m
2
 för att enkelt kunna jämföra de olika typhusen med 

varandra.  

 

Den översta linjen är basfallet och den närmast under betecknar värmeanvändningen 

efter installation av FTX-ventilation. Den lila linjen står för FVP och den korsar först 

den vinröda linjen för klimatskalsförbättringar och sedan den blåa linjen för 

klimatskal+FTX. Den understa, orangea linjen betecknar klimatskal+FVP. 
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Figur 11. Varaktighetsdiagram för lamellhus (a), skivhus (b),  

loftgångshus (c) och punkthus (d). 

Diagrammen visar att de olika scenariorna medför olika antal timmar om året då ingen 

tillskottsvärme krävs, vilket motsvarar den punkt på kurvan där linjen blir vågrät. Det 

syns också att FVP under en stor del av året medför en närmast fullständig eliminering 

av värmebehovet. Det beror på att det resterande värmebehovet vid lägstanivån i de 

övriga fyra simuleringarna utgörs av tappvarmvatten från fjärrvärmesystemet, medan 

FVP kan tillhandahålla tappvarmvatten lokalt eftersom det värmer upp vatten med hjälp 

av inomhusluften. Lägstanivåerna är emellertid onödiga att eliminera, eftersom dessa 

värden täcks in av avfallsförbränningen, som är en gratis, ständigt tillgänglig 

energikälla. 

 

7.2.1 Kapacitetsfaktor 

För att beskriva hur hög kapacitet som måste finnas tillgänglig i fjärrvärmetillförseln i 

förhållande till det genomsnittliga behovet används kapacitetsfaktorn, som beskrevs i 

avsnitt 3.3.2. Kapacitetsfaktorn kan sammanfattas med att ju lägre den är, desto större är 

kapacitetsöverskottet under genomsnittlig drift. De resulterande kvoterna finns 

redovisade i figur 12. En tabell med siffror finns bifogad som bilaga D i appendix. 
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Figur 12. Kapacitetsfaktorn i de olika simuleringarna. 

I figur 12 kan det tydligt utläsas att FVP medför en markant sänkning av 

kapacitetsfaktorn, vilket framför allt beror på ett sänkt medelvärde på grund av 

värmebehovets eliminering under den varma delen av året. Förutom 

frånluftsvärmepumparnas inverkan visar figuren på att kapacitetsfaktorn ökar i samband 

med klimatskalsförbättring och FTX-installation, vilket innebär att energiförsörjningen i 

de fallen är mer effektivt fördelad över året. När FTX och klimatskalsförbättringar 

kombineras med varandra sjunker emellertid kapacitetsfaktorn markant, förutom i fallet 

loftgångshus, där den istället ökar betydligt. 

7.3 Total värmeanvändning 

De simulerade värdena för respektive typhus kan nu appliceras för samtliga hus som 

omfattas av den här undersökningen. Som beskrevs i avsnitt 5.1 är det 384 lamellhus, 49 

skivhus, 128 loftgångshus och 45 punkthus. Den totala värmeanvändningen i basfallet 

har beräknats genom att multiplicera de siffror som erhölls vid simuleringarna med det 

antal byggnader av varje typhus som ingår i undersökningen. Dessa ska jämföras med 

de deklarerade värdena, som adderats ihop för varje typhus. I tabell 4 presenteras 

resultatet av dessa beräkningar samt hur mycket de simulerade värdena avviker från de 

deklarerade värdena. 
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Tabell 4. Total värmeanvändning 

Typhus Lamellhus Skivhus Loftgångshus Punkthus Summa 

Antal 384 49 128 45 606 

Basfall (kWh) 85 147 392 25 051 495 16 286 976 12 825 450 139 311 313 

Summa dekl (kWh) 89 109 021 28 568 806 19 749 973 13 098 967 150 526 767 

Procentuell differens 4 % 12 % 18 % 2 % 7 % 

 

De simulerade värdena behandlades på motsvarande sätt för varje 

effektiviseringsåtgärd. Resultatet presenteras i figur 13, där det kan utläsas att 

åtgärderna sammantaget kan ordnas på följande sätt efter hur mycket energi som sparas: 

Klimatskal+FVP, Klimatskal+FTX, FVP, Klimatskal, FTX. De exakta siffrorna 

återfinns som bilaga E, men den procentuella energibesparingen i förhållande till 

basfallet finns angiven över respektive stapel i figur 13. 

 

 

Figur 13. Total värmeanvändning i det undersökta beståndet efter olika 

effektiviseringsåtgärder. 

 

7.3.1 Kapacitetsfaktor 

Kapacitetsfaktorn har undersökts i förhållande till hela lasten på Uppsalas fjärrvärmenät 

genom att subtrahera den timvisa skillnaden mellan basfallet och de olika 

effektiviseringsåtgärderna, sorterade i storleksordning, från de likaledes sorterade 

timvisa siffrorna över Uppsalas totala fjärrvärmeanvändning, som tillhandahållits av 
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Vattenfall Värme AB och uppmätts under år 2010. Resultaten av dessa beräkningar 

presenteras nedan i form av varaktighetsdiagram och kapacitetsfaktorer. 

 

Figur 14. Varaktighetsdiagram över Uppsalas fjärrvärmenät med 

effektiviseringsåtgärder på miljonprogramsbeståndet. 

Figur 14 visar framför allt att det undersökta beståndet bara står för en liten del av 

fjärrvärmeanvändningen i Uppsala tätort. Men det visar också på att omfattande 

energieffektiviseringar av de undersökta husen trots allt skulle få en synlig inverkan på 

stadens fjärrvärmeanvändning. Kurvorna visar att samtliga energieffektiviserande 

åtgärder medför minskad energianvändning, men eftersom skillnaden relativt sett är 

liten blir diagrammet otydligt, även om förbättrat klimatskal i kombination med FVP 

kan utläsas relativt tydligt som den understa av kurvorna. För att visa en tydligare bild 

över den minskning i värmebehovet som omfattande energieffektivisering kan medföra 

utan frånluftsvärmepumpar, visas i figur 15 ett varaktighetsdiagram över Uppsalas 

fjärrvärmeanvändning sedan samtliga miljonprogramshus fått förbättrade klimatskal och 

FTX-ventilation. Om denna linje jämförs med figur 3 i avsnitt 2.2 så kan det utläsas att 

den huvudsakliga energibesparingen sker i mitten av kurvan, där bränslet i dagsläget 

huvudsakligen utgörs av torv, och även att de högsta värdena, där bränslet är olja, sänks 

något. Den minsta skillnaden finns längst ned på kurvan, där värmen kommer från 

avfallsförbränningen. Dessa förändringar är önskvärda ur miljösynpunkt. 
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Figur 15. Varaktighetsdiagram över Uppsalas fjärrvärmenät med FTX-installation och 

förbättrade klimatskal i miljonprogramsbeståndet. 

Kapacitetsfaktorn för Uppsalas fjärrvärmenät för de olika åtgärderna beräknades utifrån 

samma siffror. I figur 16, som beskriver kapacitetsfaktorn i fjärrvärmenätet i samband 

med de simulerade effektiviseringsåtgärderna, kan utläsas att skillnaden som förväntat 

blir mycket liten, varför skalan i bilden börjar på 0,3 för att skillnaderna ska kunna 

utläsas tydligt.  

 

 

Figur 16. Kapacitetsfaktorn för Uppsalas fjärrvärmenät i samband med olika 

effektiviseringsåtgärder på miljonprogramsbeståndet. 
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En oväntad följd var dock att de förbättrade klimatskalen medförde en sänkning av 

kapacitetsfaktorn, vilket skiljer sig från resultatet inom miljonprogramsbeståndet i 

avsnitt 7.2.1. Endast FTX-installationen medförde en höjning av kapacitetsfaktorn på 

hela nätet, och denna höjning var minimal. Skillnaderna beror på att den minskade 

värmeanvändningen, som är lika stor i båda fallen, appliceras på två olika sammanlagda 

värmeanvändningar, miljonprogramsbeståndets respektive hela fjärrvärmenätets, vilka 

har något olika form. När den genomsnittliga värmeanvändningen sänks mer än den 

maximala värmeanvändningen så medför det en sänkning av kapacitetsfaktorn. 

Siffrorna återfinns som bilaga F i appendix. 

8. Känslighetsanalys 

Känslighetsanalyser har utförts för att undersöka avvikelser mellan deklarerade och 

modellerade värden vad gäller husens specifika värmeanvändning. Det är framför allt 

två olika utfall som är märkliga och som därför undersöks.  

1) I simuleringen av basfallen var lamellhusen speciella genom att värdet på 

värmeanvändningen var högre i simuleringen än vad den var i 

energideklarationsdatan. Det simulerade värdet motsvarar dock ett idealfall för 

ett nybyggt exemplar av miljonprogrammets lamellhus. De verkliga husen har 

utsatts för 40-50 års slitage, vilket medför att värmeanvändningen borde vara 

högre än för ett nybyggt hus. 

 

2) I energideklarationsdatan har skivhusen en högre genomsnittlig specifik 

värmeanvändning än lamellhusen. Eftersom formen på huset är snarlik i de båda 

fallen borde de större skivhusen ha en lägre energianvändning per kvadratmeter i 

och med att fasadytan är mindre i förhållande till inomhusarean. Så är också 

fallet i simuleringarna. 

För utfall (1) handlar känslighetsanalysen om att hitta en lösning som sänker det 

simulerade värdet, så att en förklaringsmodell kan hittas för hur det deklarerade värdet 

kan tänkas ha uppstått. För utfall (2) söks däremot en lösning för att höja det simulerade 

värdet av motsvarande anledning. Eftersom också punkt- och loftgångshusens 

simulerade värden var lägre än de deklarerade, undersöks även dessa i samband med 

utfall (2). 

8.1 Klimatskal 

För att undersöka vilken inverkan klimatskalen har på energianvändningen har två olika 

känslighetsanalyser genomförts. Först, för att undersöka utfall (1), en analys av 

fönstrenas inverkan, där allt är som basfallet med undantag av fönstren. Därefter, för att 

undersöka utfall (2), en analys av vad kraftigt försämrade klimatskal skulle ha för 

inverkan på värmeanvändningen. 
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8.1.1 Fönster 

Det kan vara så att vissa förbättringar har genomförts på byggnaderna, så att 

klimatskalen i de verkliga husen i genomsnitt har ett lägre U-värde än förväntat. Bara 

cirka 15% av rekordårens bostäder har renoverats, men det kan tänkas att till exempel 

en del fönsterbyten har gjorts under årens lopp, vilka inte har räknats som renoveringar. 

Skillnaden mellan modell och valideringsdata är bara 4% och detta borde delvis kunna 

förklaras av bättre fönster. För att undersöka detta har en känslighetsanalys genomförts 

på lamellhusbeståndet, där basfallet är oförändrat med undantag för husens fönster. 

Dessa har bytts ut från undersökningens standardfönster med U-värde 2,22 W/m
2
K mot 

tre olika mer energieffektiva fönster. De mest energieffektiva fönstren är de som 

användes i simuleringarna av förbättrat klimatskal i kapitel 6 och har ett U-värde på 0,9 

W/m
2
K, men eftersom fönsterbyten kan ha genomförts när som helst under de decennier 

som byggnaderna har stått, är det troligt att dessa moderna fönster är mer 

energieffektiva än genomsnittet. Därför har även två andra U-värden provats: 1,5 

respektive 2,0 W/m
2
K. Resultatet av känslighetsanalysen presenteras i tabell 5. 

Tabell 5. Känslighetsanalys av fönsterbyte på lamellhusen 

Åtgärd Specifik värme (kWh/m
2
) 

Basfall 137 

Fönsterbyte, U = 2,0 W/m
2
K 132 

Fönsterbyte, U = 1,5 W/m
2
K 122 

Fönsterbyte, U = 0,9 W/m
2
K 114 

Deklarerat värde 135 

 

Som tabell 5 visar kan ett byte till mer energieffektiva fönster stå för en relativt stor 

sänkning av värmeanvändningen i lamellhusen. Om fönsterbyten eller andra typer av 

klimatskalsförbättringar har genomförts i många områden, skulle det kunna medföra en 

märkbar sänkning av den genomsnittliga specifika värmeanvändningen i det undersökta 

miljonprogramsbeståndet. 

8.1.2 Försämrat klimatskal 

Miljonprogramshusen är nu 40-50 år gamla och under den tiden kan klimatskalen ha 

blivit sämre. Fasaderna kan exempelvis ha drabbats av skador så att köldbryggor har 

uppstått, eller så kan isoleringsmaterialet vara utsatt för fukt. För att simulera ett kraftigt 

försämrat klimatskal har tjockleken på det isolerande mineralullslagret halverats i 

väggarna och i taken. Vidare är U-värdet på fönstrena i simuleringarna satta till ett 

nationellt genomsnittsvärde om 2,22 W/m
2
K, men det skulle mycket väl kunna vara 

högre, varför U-värdet på fönstrena har satts till 3,0 W/m
2
K. Resultatet från 

känslighetsanalysen presenteras i tabell 6.  
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Tabell 6. Känslighetsanalys av försämrat klimatskal. 

Typhus Skivhus Loftgångshus Punkthus 

Specifik värmeanvändning, basfall (kWh/m
2
) 106 129 119 

Spec värmeanv, försämrat klimatskal (kWh/m
2
) 129 157 148 

Deklarerad specifik värmeanvändning (kWh/m
2
) 139 148 131 

 

Resultaten visar på att försämrat klimatskal mycket väl kan ligga bakom den skillnad 

mellan simulerad och deklarerad värmeanvändning som finns inom bestånden av punkt- 

och loftgångshus, men också att skivhusen fortfarande inte når upp till det deklarerade 

värdet. 

8.2 Temperatur och geografisk fördelning 

Det kan finnas andra faktorer än klimatskalet som ligger till grund för de båda utfallen 

som analyseras. Exempel på sådana är inomhustemperatur och sociala förhållanden, 

vilka undersöks nedan. 

8.2.1 Inomhustemperatur 

Standardvärdet på lägsta tillåtna inomhustemperatur har varit 21° i den här 

undersökningen. I verkligheten varierar dock inomhustemperaturen från byggnad till 

byggnad. Om temperaturen i en byggnad har ett annat värde än det modellerade så bör 

skillnaden i energianvändning under ett års tid bli stor. Detta undersöktes med en 

känslighetsanalys av temperaturförändringar åt båda hållen, för att undersöka både utfall 

(1) och (2). Resultatet av analysen presenteras i tabell 7. 

Tabell 7. Känslighetsanalys av inomhustemperatur. 

Typhus Lamellhus Skivhus Loftgångshus Punkthus 

Värmeanvändning, 19° (kWh/m
2
) 119 93 112 104 

Värmeanvändning, 21° (kWh/m
2
) 137 106 129 119 

Värmeanvändning, 23° (kWh/m
2
) 157 121 148 135 

Deklarerad spec värme (kWh/m
2
) 135 139 148 131 

 

Vi ser att med en skillnad i inomhustemperatur på ± 2° erhålls ett stort osäkerhetsspann 

i den specifika värmeanvändningen, som i tre av de fyra fallen täcker in skillnaden 

mellan deklarerad och simulerad specifik värmeanvändning. Utfall (1) kan därför lika 

gäna bero på inomhustemperatur som på förbättringar av klimatskalet.  

 

För skivhusen räcker dock inte heller temperaturen till som enskild förklaringsmodell. 

Av den anledningen provades på skivhusmodellen en kombination av en 

inomhustemperatur på 23° och ett kraftigt försämrat klimatskal, vilket medförde en 
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specifik värmeanvändning på 147 kWh/m
2
, att jämföra med det deklarerade 

genomsnittsvärdet som alltså ligger på 139 kWh/m
2
. En möjlig anledning till att de 

deklarerade värdena är så höga skulle alltså vara att fasaderna är slitna samtidigt som 

inomhustemperaturen är högre än normalt. 

8.2.2 Geografisk fördelning 

För att analysera skillnaden mellan skivhusens och lamellhusens specifika 

värmeanvändning som beskrevs i utfall (2) har de hustypernas geografiska fördelning 

undersökts. En faktor som kan tänkas väga in är nämligen att skivhusen, som är långt 

färre än lamellhusen, endast är representerade i fem olika stadsdelar. Olika stadsdelar 

har ofta olika bakgrund och olika socioekonomiska förhållanden, vilket medför att 

miljonprogramsområden i vissa stadsdelar kanske har genomfört energieffektiviserande 

åtgärder, medan andra har prioriterat bort det till förmån för lägre bostadspriser. Detta 

kommer i så fall att avspegla sig i hur energieffektiv den genomsnittliga byggnaden är. 

Om skivhusen således mestadels står i områden där den genomsnittliga specifika 

värmeanvändningen är hög, medan lamellhusen även finns i områden där den specifika 

värmeanvändningen är låg, skulle det kunna medföra att den genomsnittliga specifika 

värmeanvändningen för samtliga skivhus blir högre i förhållande till den för samtliga 

lamellhus. 

 

Skivhusen återfinns i innerstaden, Gottsunda-Valsätra, Flogsta, Gamla Uppsala och Sala 

Backe. För att analysera vad detta har för inverkan på resultatet har den deklarerade 

specifika värmeanvändningen undersökts på stadsdelsbasis både för skivhusen och för 

lamellhusen. Resultaten presenteras i tabellerna 8 och 9. 

 

Tabell 8. Skivhusens genomsnittliga deklarerade specifika värmeanvändning på 

stadsdelsnivå. 

Stadsdel Spec värme (kWh/m
2
) Andel av samtliga skivhus 

Gottsunda-Valsätra 156 25 % 

Gamla Uppsala 155 20 % 

Sala Backe 137 10 % 

Innerstaden 131 16 % 

Flogsta 120 29 % 

 

Ur tabell 8 kan utläsas att skivhusen i Gottsunda-Valsätra och Gamla Uppsala har en 

mycket hög genomsnittlig specifik värmeanvändning. Detta motverkas till viss del av de 

skivhus som står i Flogsta, som har en betydligt lägre specifik värmeanvändning jämfört 

med genomsnittet för skivhusen, vilket ligger på 139 kWh/m
2
.  

 

Lamellhusen utgör ett bra bestånd för att jämföra dessa siffror eftersom de är många och 

finns representerade i många olika stadsdelar. De saknas dock i Sala Backe. 
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Tabell 9. Lamellhusens genomsnittliga deklarerade specifika värmeanvändning på 

stadsdelsnivå. 

Stadsdel Spec värme (kWh/m
2
) Andel av samtliga lamellhus 

Gottsunda-Valsätra 153 17 % 

Innerstaden 148 4 % 

Gamla Uppsala 146 13 % 

Årsta 135 21 % 

Flogsta 127 5 % 

Gränby-Löten 125 23 % 

Kvarngärdet 118 14 % 

 

Även för lamellhusen syns det i tabell 9 att Gottsunda-Valsätra och Gamla Uppsala har 

betydligt högre värden på den specifika värmeanvändningen jämfört med genomsnittet, 

som i lamellhusens fall ligger på 135 kWh/m
2
. Även i innerstaden har husen höga 

värden, men lamellhusen i innerstaden är relativt sett få, precis som de i Flogsta. Istället 

är det i det här fallet Gränby-Löten och Kvarngärdet som drar ned genomsnittsvärdet.  

 

Sammantaget visar dock tabellerna att skivhusen i stadsdelarna Gottsunda-Valsätra och 

Gamla Uppsala faktiskt har en högre specifik värmeanvändning än lamellhusen, vilket 

innebär att det förhållandet är en verklig företeelse och inte bara beror på statistik och 

geografisk fördelning. Däremot kan det tänkas att skivhusens geografiska fördelning 

förstärker det här förhållandet eftersom de till stor del återfinns i stadsdelar som enligt 

tabellerna medför en hög specifik värmeanvändning och helt saknas i Gränby-Löten och 

Kvarngärdet, där den specifika värmeanvändningen tycks ligga på en lägre nivå. 
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9. Diskussion 

Under arbetets gång har vissa tänkbara felkällor identifierats. Dessa utgörs av 

omständigheter som tillför ett mått av osäkerhet i resultaten.  

 

Uppmätningen av fasadlängderna i Google Earth har utgått från taken, som är de delar 

av byggnaderna som syns uppifrån men som också kan vara betydligt bredare än husens 

fasader. Denna felkälla har kompenserats genom ytterligare kalibrering av 

fasadlängderna med hjälp av deklarerade värden på atemp, såsom beskrevs i 

modelleringsavsnittet. 

 

En annan felkälla är klimatdatan. Simuleringarna i VIP-Energy använder sig av 

genomsnittlig data från Stockholm åren 1981-2010, medan datan i 

energideklarationerna har uppmätts under åren 2006-2010. Den totala 

fjärrvärmeproduktionen i Uppsala är uppmätt under år 2010. Eftersom dessa värden 

jämförs med varandra bör det nämnas att de klimatmässiga förutsättningarna alltså 

varierar mellan de olika fallen. Min uppfattning är dock att skillnaden mellan de olika 

klimatdata är detaljmässig och att varaktighetsdiagrammen över dem i stora drag skulle 

se likadana ut. 

 

Som kan utläsas ur tabellerna 3 (kap 7.1) och 4 (kap 7.3) är modellen inte perfekt. En 

perfekt genomsnittsmodell skulle uppvisa samma resultat som de deklarerade när alla 

hus adderas och vissa av de simulerade typhusen avviker ganska mycket från de 

deklarerade i det avseendet. Detta beror på att modellen är byggd utifrån de ritningar 

som tillhandahållits av boken Så byggdes husen [28] samt av några av 

byggnadsnämndens tekniska beskrivningar, vilket i sin tur beror på att 

energideklarationerna inte tillhandahåller någon information om byggmaterial. 

Energideklarationerna har istället använts för att bestämma modellhusens storlek utifrån 

en form som har bestämts med hjälp av mätningar i Google Earth. Om modellerna 

skulle modifieras ytterligare för att ge värden på fjärrvärmeanvändningen som ligger 

närmare de deklarerade, skulle resultaten bli annorlunda. Jag har dock valt att inte göra 

så eftersom jag har strävat efter att simuleringarna ska utgå från den byggnadstekniska 

data jag har haft tillgång till och inte vara anpassade efter ett önskat resultat. 

 

Resultaten för kapacitetsfaktorn visar på att sambanden mellan vilken effektiviserings-

åtgärd som utförs och vilka konsekvenser denna får för fjärrvärmenätets 

kapacitetsfaktor ibland är svåra att förutsäga. Kapacitetsfaktorn beror dels på 

medelvärdet av värmeanvändningen under årets alla timmar och dels på det allra högsta 

värdet på energianvändning som uppmäts under någon av årets timmar. 

Effektiviseringsåtgärderna sänker det högsta värdet, vilket motsvarar en höjning av 

kapacitetsfaktorn, men de sänker också medelvärdet, vilket medför en sänkning av 

kapacitetsfaktorn. Att kapacitetsfaktorn ibland sänks jämfört med basfallet beror alltså 

på att maxvärdet inte har sänkts tillräckligt mycket jämfört med medelvärdet. Det 

tydliga resultatet är att FVP sänker kapacitetsfaktorn eftersom medelvärdet sänks 
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avsevärt när den fjärrvärmeanvändning som tappvarmvattnet medför under sommaren 

nästan helt försvinner. Detta är problematiskt eftersom fjärrvärmeproduktionen under 

sommaren typiskt utgörs av avfallsförbränning. Avfallsförbränningen är en nödvändig 

samhällstjänst som Vattenfall utför och som tillhandahåller dem med stora mängder 

värme, som används för att producera fjärrvärme. Om denna värme inte utnyttjas som 

fjärrvärme, måste den kylas bort i alla fall, vilket enligt figur 3 i avsnitt 2.2 sker i stor 

utsträckning under sommarmånaderna. FVP sänker mängden fjärrvärme som används 

under sommaren ytterligare (figur 11, avsnitt 7.2), vilket avspeglas i en reducerad 

kapacitetsfaktor. 

 

Resultaten av den här undersökningen beskriver den tekniska potentialen för 

effektivisering av fjärrvärmeanvändningen i flerbostadshus från miljonprogrammet. 

Applikationen av dessa resultat kan dock problematiseras avsevärt. Kostnaden för de 

olika åtgärderna faller utanför ramarna för den här uppsatsen och det finns ytterligare 

socioekonomiska faktorer som är viktiga för hur stora incitamenten är för att 

energieffektivisera en given byggnad. Exempel på sådana är byggnadens ägandeform 

och dess geografiska placering. Om byggnaden exempelvis är en bostadsrätt är det de 

boende som beslutar om eventuella renoveringar och eftersom de socioekonomiska 

omständigheterna kan variera mellan olika bostadsrättsföreningar är det svårt att 

förutspå hur stora resurser en given bostadsrättsförening kan förväntas investera i 

energieffektiviserande åtgärder. Det är dock inte rimligt att förvänta sig att samtliga 

äldre byggnader i landet ska genomgå de mest omfattande energibesparingsåtgärderna 

som presenterats i den här uppsatsen. 

 

Vidare är den tekniska potential som undersökts här begränsad till energibesparande 

åtgärder och utelämnar därmed tillgängliga energitillförande åtgärder som exempelvis 

solpaneler eller bergvärme. Sådana åtgärder skulle också kunna begränsa behovet av 

fjärrvärme, även om tillförseln av solenergi är liten under den kallaste och fjärrvärme-

intensivaste delen av året. 

 

Slutligen vill jag nämna ett par faktorer som fallit utanför ramarna för det här projektet, 

men som erbjuder intressanta möjligheter till vidare efterforskningar inom området. Det 

sistnämnda, hur olika energitillförande åtgärder kan påverka fjärrvärmebehovet i 

samband med energibesparande åtgärder, är en sådan. En annan är hur 

frånluftsvärmepumparnas fjärrvärmebesparing påverkas om den elektricitet som de 

använder skulle räknas in i energibalansen. I avsnitt 8.2 berörde jag även olika 

socioekonomiska faktorer som kan tänkas väga in, vilket är ytterligare ett område där 

ytterligare forskning vore intressant. 
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10. Slutsatser 
 

Syftet med den här uppsatsen har varit att definiera energieffektiviseringspotentialen i 

Uppsalas fjärrvärmeanslutna flerbostadshus byggda under miljonprogrammet och att 

beskriva den effekt som omfattande energieffektiviseringar av dessa byggnader medför 

på det befintliga fjärrvärmenätets varaktighetsdiagram. Olika effektiviseringsåtgärder 

medförde olika resultat, men samtliga åtgärder medförde betydande energibesparingar. 

Den mest effektiva åtgärden ur den specifika värmeanvändningens perspektiv är 

installation av frånluftvärmepump kombinerat med omfattande klimatskalsförbättringar, 

vilket medför en sänkning av fjärrvärmeanvändningen med omkring 80%. 

Frånluftvärmepumparna medför de lägsta nivåerna även på varaktighetsdiagrammet 

men de drar också elektrisk energi och leder dessutom till en sänkt kapacitetsfaktor, 

vilket kan vara till nackdel för fjärrvärmeproduktionens utformning, eftersom det 

innebär att fjärrvärmebehovet får en ojämnare fördelning över året. Skillnaderna i 

inverkan mellan FVP och de andra effektiviseringsåtgärderna består till stor del av att 

FVP sparar en större andel fjärrvärme i samband med de lägsta förbrukningsnivåerna, 

då behovet täcks in av avfallsförbränning. 

 

Förutom frånluftvärmepumparnas negativa inverkan var installation av FTX-ventilation 

den enda åtgärd som hade en konsekvent effekt på kapacitetsfaktorn, då den gav en 

förhöjd kapacitetsfaktor i samtliga fall. Denna höjning får dock anses vara försumbar i 

fallet som rör hela fjärrvärmenätet. Det antyder dock att installation av FTX-ventilation 

skulle leda till en höjd kapacitetsfaktor om det gjordes på en större mängd byggnader. 
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12. Appendix 

Bilaga A.  Ytor i modellerna (m
2
) 

 
Lamellhus 

Yttervägg långsida: 531 

Yttervägg kortsida: 214 

Tak: 539 

Grund, PPM 0-1: 116 

Grund, PPM 1-6: 423 

Fönster: 330 

Dörrar: 111 

Balkonggolv: 14 

Total vertikal fasad: 1 200 

Fönsterandel: 28 % 

Antal ventiler: 130 

 

Skivhus 

Yttervägg långsida: 1 148 

Yttervägg kortsida: 428 

Tak: 686 

Grund, KG 0-6: 612 

Grund, KG >6: 74 

Fönster: 700 

Dörrar: 216 

Balkonggolv: 28 

Total vertikal fasad: 2 520 

Fönsterandel: 28% 

Antal ventiler: 360 

 

Loftgångshus 

Yttervägg långsida: 273 

Yttervägg kortsida: 144 

Tak: 492 

Grund, PPM 0-1: 102 

Grund, PPM 1-6: 390  

Fönster: 126 

Dörrar: 84 

Balkonggolv + loftgång: 9 

Total vertikal fasad: 636 

Fönsterandel: 20% 

Antal ventiler: 70 

 

Punkthus 

Yttervägg långsida: 508 

Yttervägg kortsida: 533 

Tak: 400 

Grund, KG 0-6: 348 

Grund, KG >6: 52 

Fönster: 330 

Dörrar: 93 

Balkonggolv: 12 

Total vertikal fasad: 1 476 

Fönsterandel: 22% 

Antal ventiler: 130 
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Bilaga B. Materialförteckning (mm) 

 
Lamellhus 

Yttervägg långsida: Fasadtegel x 120, Eternit x 3, Mineralull 31 x 100, Gipsskiva x 13 

Yttervägg kortsida: Fasadtegel x 120, Mineralull 31 x 100, Betong Normal RH x 140 

Tak: Mineralull 31 x 30, Mineralull 31 x 120, Betong Normal RH x 120 

Grund: Dränerat grus x 50, Leca Cementbunden x 175, Betong Normal RH x 175 

 

Skivhus 

Yttervägg långsida: Fasadtegel x 120, Mineralull 31 x 120, Betong Normal RH x 140 

Yttervägg kortsida: Fasadtegel x 120, Mineralull 31 x 120, Betong Normal RH x 140 

Tak: Mineralull 31 x 150, Betong Normal RH x 160 

Grund: Dränerat grus x 50, Lösleca torr x 175, Betong Normal RH x 150 

 

Loftgångshus 

Yttervägg långsida: Fasadtegel x 120, Asfalt x 30, Mineralull 31 x 120, Cellplast 21 x 2,  

Gipsskiva x 13 

Yttervägg kortsida: Fasadtegel x 120, Mineralull 31 x 100, Betong Normal RH x 160 

Tak: Korkisolering x 80, Cellplast 21 x 130, Betong Normal RH x 140 

Grund: Dränerat grus x 150, Betong Normal RH x 180, Träullsplatta x 100 

 

Punkthus 

Yttervägg långsida: Fasadtegel x 120, Mineralull 31 x 100, Träullsplatta x 3, Gipsskiva x 13 

Yttervägg kortsida: Fasadtegel x 120, Mineralull 31 x 100, Betong Normal RH x 150 

Tak: Betong Normal RH x 50, Masugnsslagg x 150, Betong Normal RH x 140 

Grund: Dränerat grus x 300, Betong Normal RH x 80 

 

 
 

 

Bilaga C.  

Tabell C - Simuleringsresultat från miljonprogramsbeståndet 

 

Typhus Lamellhus Skivhus Loftgångshus Punkthus 

Basfall (kWh)  221 738 511 255 127 242 285 010 

Energiprestanda (kWh/m
2
) 137 106 129 119 

Klimatskalsförbättring (kWh) 135 598 350 041 82 531 186 262 

Energiprestanda (kWh/m
2
) 84 73 84 78 

Andel av basfall 61 % 69 % 65 % 66 % 

FTX-installation (kWh) 178 614 378 880 91 262 218 250 

Energiprestanda (kWh/m
2
) 110 79 93 91 

Andel av basfall 80 % 75 % 72 % 76 % 

Klimatskalsförb + FTX (kWh) 96 171 227 353 48 918 124 373 

Energiprestanda (kWh/m
2
) 59 47 50 52 

Andel av basfall 43 % 44 % 39 % 44 % 

FVP-installation (kWh) 110 717 257 731 64 805 123 295 

Energiprestanda (kWh/m
2
) 68 54 66 51 

Andel av basfall 50 % 51 % 51 % 43 % 

Klimatskalsförb + FVP (kWh) 36 842 113 779 25 997 40 138 

Energiprestanda (kWh/m
2
) 23 24 26 17 

Andel av basfall 17 % 23 % 20 % 14 % 
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Bilaga D. 

Tabell D - Kapacitetsfaktorn inom miljonprogramsbeståndet 

Typhus Lamell- 

hus 

Skivhus Loftgångs- 

hus 

Punkt- 

hus 

Viktat medel- 

värde 

Kvot, basfall  0,355 0,354 0,376 0,365 0,360 

Kvot, klimatskal 0,358 0,360 0,379 0,366 0,363 

Kvot, FTX 0,370 0,361 0,383 0,374 0,372 

Kvot, klimatskal+FTX 0,330 0,324 0,401 0,333 0,345 

Kvot, FVP 0,228 0,227 0,244 0,215 0,230 

Kvot, klimatskal+FVP 0,154 0,172 0,180 0,133 0,159 

 

Bilaga E. 

Tabell E - Siffror för simulerad total värmeanvändning i miljonprogramsbeståndet. 

Åtgärd Lamellhus Skivhus Loftgångshus Punkthus Totalt Andel av basfall 

Basfall 85 147 392 25 051 495 16 286 976 12 825 450 139 311 313 100 % 

Klimatskal 52 069 632 17 152 009 10 563 968 8 381 790 88 167 399 63 % 

FTX 68 587 776 18 565 120 11 681 536 9 821 250 108 655 682 78 % 

Klimatskal+FTX 36 929 664 11 140 297 6 261 504 5 596 785 59 928 250 43 % 

FVP 42 515 328 12 628 819 8 295 040 5 548 275 68 987 462 50 % 

Klimatskal+FVP 14 147 328 5 575 171 3 327 616 1 806 210 24 856 325 18 % 

 

 

Bilaga F. 

Tabell F - Kapacitetsfaktorn inom Uppsalas fjärrvärmenät i samband med 

effektiviseringsåtgärder på miljonprogramsbeståndet 

Åtgärd Kapacitetsfaktor 

Basfall 0,3252 

Klimatskal 0,3245 

FTX 0,3253 

Skal + FTX 0,3231 

FVP 0,3173 

Skal + FVP 0,3176 

 


