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Sammanfattning  

Energiförbrukningen inom bostadssektorn anses idag vara väldigt hög och för att nå de politiska EU-
målen måste byggtekniska åtgärder utföras. Främst ligger förbrukningen högt till inom 
flerbostadshus byggda vid 60- och 70-talet. Dessa fastigheter kommer behöva en renovering för att 
möta upp med dagens energikriterier.  

Genom litterära studier, intervjuer och beräkningar sätts detta arbete samman.  

Syftet med detta arbete är att förstå grunderna till de generella energiförbrukningsproblem och hur 
man kan utföra förbättringar inom området genom att minska användning av 
energiförbrukningen på ett ekonomiskt hållbart sätt. Fyra huvudområden kommer att diskuteras här 
och dessa är ventilation, värme, varmvatten och elektricitet.  
 
Arbetet kommer att sträva efter ett resultat som tydligt beskriver för- och nackdelar mellan olika 
arbeten i form av energibesparing och ekonomisk besparing. 

Ett flertal olika tekniker har undersökts för varje huvudområde. 
Inom värme undersöktes tilläggsisolering samt fönsteråtgärder där tilläggsisoleringen visade sig vara 
en lönsam energibesparande åtgärd. För fönsteråtgärderna fanns det tre åtgärds alternativ där byte 
av fönster visade sig vara den bästa energibesparande åtgärden samt den mest lönsamma utav de 
tre alternativen.  

För ventilationen undersöktes ett byte till FTX-system vilket i slutändan inte visade sig vara en 
lönsam åtgärd. 
Dock gav den väldigt höga energibesparande värden vilket är det som borde lyftas upp.  

Tekniken som undersöktes för varmvatten var individuell mätning och debitering. Denna åtgärd 
visade sig inte vara lönsam då vinster i form av mindre energiförbrukning tillfaller boendena, men 
med den låga kostnaden för arbetet samt incitamentet till en lägre energiförbrukning är detta något 
som rekommenderas.  
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Abstract 

 

Energy consumption in the housing sector is considered to be very high today and in order to 
achieve the political EU objectives, construction engineering measures must be carried out. Mainly, 
consumption is high to within multi-family houses built in the 60's and 70's. These properties will 
need a renovation to meet today's energy criteria. 
 
This work is put together through literary studies, interviews and calculations. 
 
The purpose of the work is to understand the basics of the general energy consumption problems 
and how to improve the area by reducing the use of energy consumption in an economically 
sustainable manner. Four primary areas will be discussed here which are ventilation, heating, hot 
water and electricity.  
 
The work will strive for a result that clearly describes the pros and cons of various jobs in terms of 
energy saving and economical savings. 
 
A variety of techniques have been investigated for each main area. In heat, additional insulation and 
window measures were investigated where additional insulation proved to be a profitable energy-
saving measure. For the window measures, there were three action options where switching of 
windows showed the best energy-saving measure and the more profitable of the three options. 
 
For ventilation, a change to FTX system was investigated, which proved not to be a profitable 
measure as it was very expensive. However, it gave a very high energy-saving value which is what 
should be lifted. 
 
The technology investigated for hot water was individual measurement and charging. This measure 
proved not to be profitable since profits in terms of less energy consumption accrue to the housing, 
but with the low cost of work and the incentive for lower energy consumption, this is something to 
be recommended.  
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Förord 

Denna rapport är vårt examensarbete inom Byggteknik och Design med inriktningen Produktion. Det 
har varit en lärorik resa att forska inom detta arbete då man har präglats med nya kunskaper och 
erfarenheter som man inte har haft innan. Vi skulle vilja tacka WSP Management i Södertälje samt 
vår näringshandledare Sermed Meskoni för all hjälp vi fick samt ert tålamod. Tack även till samtliga 
lärare i Kungliga Tekniska Högskolan som har givit oss baskunskaperna till att skriva detta. Särskild 
tack går till vår handledare Alicja Tykocka Ström som har väglett oss genom rapportskrivningen samt 
Per-Magnus Roald för alla tips som har inspirerat arbetet.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problembeskrivning 

Under miljonprogramsåren byggdes ett stort antal flerbostadshus där dess standard inte möter med 
dagens kriterier. Dessa fastigheter kommer behöva en renovering och i samband med detta kunna 
uppfylla dagens krav. Då kostnaderna blir billigare när man åtgärdar flera faktorer samtidigt så är 
detta en stor möjlighet till mer energieffektiva bostäder.  

BRF Fogdetorp förening i Rosenlund/Södertälje har anlitat WSP för att genomföra ett ROT projekt för 
378 lägenheter delat på 9 huskroppar. Syftet med arbetet är energibesparing i det angivna området. 
Idag är fastigheternas energiförbrukning högst i hela Södertälje kommun.  

Föreningen har idag en begränsad budget som är baserad på det tillåtna lånet från bank samt 
överenskommelse mellan boenden och föreningen. Efter att förfrågningar har skickats till ett flertal 
entreprenörer så fick WSP tillbaka fyra anbud där den billigaste av dem låg över budget. Då risken 
finns att antingen föreningen inte kan budgetera till en högre kostnad, alternativt ett nekande från 
banken, måste WSP prioritera vilka arbeten som ska ske för att kunna uppnå en optimal 
energibesparing samt uppdatering av fastigheterna.    

Arbetet kommer att analysera detta problem genom att kalkylera och jämföra olika arbeten för att 
se vilket av de alla arbeten inom ett ROT-projekt ger den bästa nyttan i form av ekonomi och 
långsiktig energibesparing. Arbetet kommer även ta hänsyn till en förbättrad estetisk utformning på 
fastigheterna vilket är baserat på kundens egna behov. 

Projektet kommer att starta igång hösten 2018.  

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med arbetet är att förstå grunderna till den generella energiförbrukningsproblem och hur man 
kan förbättra området genom att minska användning av energiförbrukningen på ett ekonomiskt 
hållbart sätt. Kundens krav måste även uppfyllas till en viss mån via olika estetiska 
förändringar. Därför är det viktigt att kalkylera fram olika metoder till energibesparing och jämföra 
dem för att uppnå en optimal lösning som gynnar både kunden idag och framtida boenden. 

Frågeställningar som ska undersökas är följande: 

● Hur kan man uppnå en effektiv energibesparing?  
● Vilka kostnader behövs för att uppnå målet?  
● Vad är det bästa sättet att bespara energi med lägre kostnad?  
● Vilka verktyg kan utnyttjas för att uppnå en optimal energinivå?  
● Vart ligger det ekonomisk optimala nivån utifrån givna tidsperspektiv?  

1.3. Projektmål 

Arbetets helhet strävar efter ett resultat som tydligt beskriver för- och nackdelar mellan olika 
arbeten i form av energibesparing och ekonomisk besparing. Den ska kunna ge en tydlig översikt på 
samtliga parametrar för att enkelt kunna jämföra dem samt att lägga dem som grund för en 
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rekommendation över vilka åtgärder som bör och inte bör göras. För att kunna göra en ekonomisk 
utvärdering kommer delmålet vara att utgöra en energiteknisk utvärdering som ligger som grund 
över den ekonomiska utvärderingen.  

1.4. Avgränsningar 

Arbetet kommer att begränsa sig inom projekt Fogdetorp. Energitekniska utvärderingar samt den 
ekonomiska kommer enbart behandlas av fastigheterna i projektet. Transportkostnader och andra 
administrativa kostnader som ligger utanför kommer inte att tas in i kalkylerna.  

De ekonomiska uträkningar som kommer att göras begränsas till kostnaderna för de 
energibesparande arbetena. Vid val av olika tekniker för energieffektivisering prioriteras de åtgärder 
som står först på framtida underhållsplan som BRF Fogdetorp har vilket betyder att el 
effektiviseringens uträkningar kommer inte att redovisas i rapporten. 

 Andra kostnader som rivning och byggställningar kommer inte att tas med.  

1.5. Begrepp förklaring 

Tecken Benämning 

Gt Gradtimmar 

Gr Graddagar 

q Medelflödet inklusive läckflödet 

Ti Medeltemperatur inomhus 

Te Medeltemperatur utomhus 

Qförlust Värmeförluster 

Δη Skillnaden i verkningsgrad 

ΔUw Skillnaden i värmeisoleringen 

EB Energibesparing 

SFP Specific Fan Power 

h Drifttid 

r Kalkylränta 

n Antal år 
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Nsummefaktor Nuvärdesfaktor, vid löpande betalningar 

Nfaktor Nuvärdefaktor 

I Årliga inbetalningar 

U Årliga utbetalningar 

G Grundinvestering 

Uföre U-värde före isoleringen 

Dny Tjockleken för tilläggsisolering 

λny Värmeledningstal för tilläggsisolering 

Uefter U-värde efter isoleringen 

A Vägg area 

Aw Karmyttermåt 

Vvv Varmvattenbesparing efter åtgärd 

p Varmvattenbesparing 

Tv Varmvattentemperatur 

Tkv Inkommande kallvattentemperatur 

Vw Mängd av varmvatten 

Qv Energibehov för varmvattenuppvärmning 
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2. Metod 

Genom tillhandahållande av information via intervjuer med WSP projektledare för ROT 
projektet samt andra som har direkt eller indirekt koppling till arbetet bland annat entreprenörerna. 
Via platsbesök, kontakt med olika leverantörer samt forskning kommer det dras fram en slutsats och 
eventuellt förslag på ett eller flera förbättringsområden.   

Andra källor kommer att vara tidigare skrivna examensarbeten samt litteratur och artiklar som 
beträffar detta område.  

Uträkningar kommer att ske via tillhandhållna ekvationer uträknade med programmet Excel. Via 
dessa ekvationer får man fram resultatet för energibesparing, kostnadsbesparing, lönsamhet samt 
återbetalningstid.  

3. Nulägesbeskrivning 

3.1. Energioptimering 

Idag sker en stor energioptimeringsvåg genom hela Sverige. Högre standarder och nya EU-direktiv 
har bidragit till att majoriteten av bostäderna byggda under miljonprogrammen inte möter dagens 
kriterier. Resultatet av detta är att stora renoveringsprojekt har inletts med målet energibesparing. I 
kombination med detta har nya metoder tillfallit bostadsmarknaden över hur dessa 
energioptimeringar ska utspelas.  

3.2. WSP Management 

WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag. WSP management är globalt och 
har sina 550 kontor i 40 länder och i Sverige besitter dom på runt 50 kontor med cirka 4000 anställda 
(WSP, U.Å.).  

WSP är det nya namnet som företaget fått år 2001. Det gamla namnet var Jacobson & Widmark (J & 
w). WSP står för Williams Sale Partnership. Bland företagets anställda så har WSP tillgång till 
ingenjörer, konstruktörer, projektledare, projektörer, tekniker, naturvetare, planerare, utredare och 
miljöspecialister.  

Huvudkontoret i Sverige ligger i Globen, Stockholm. Omsättningar som WSP gjorde 2017 var 
294 000 000 kr och nettoomsättningen låg på 3967 000 000 kr (WSP, U.Å.). 
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3.3. Fogdetorp 

Fastigheterna ligger i Rosenlundsgatan 20–30 i Södertälje, fastighetsbeteckning är Stenbäret 4. 
Byggnaderna innefattar ca 38 385 m2 A-temp (den area som värms till över 10 °C) (Fogdetorp, 2018). 

 

Figur 1: Fogdetorp, bilden tagen från Google maps. (2018-05-24) 

BRF Fogdetorp är en del av miljön programmet. Den grundades år 1965 och är Södertäljes största 
bostadsförening med 378 lägenheter fördelade jämnt på nio huskroppar. Netto årsomsättningar för 
BRF Fogdetorp är cirka 19 000 000 kr under de senaste tre åren (Alla BRF, 2018). 

Varje hus består av sex våningar plus källare med sju lägenheter per våning. Under åren har 
föreningen undergått ett flertal mindre renoveringar av badrum, hiss, tvättmaskiner och dylikt, dock 
inget relaterat till en förbättrad energiförbrukning (Fogdetorp, 2018). 
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Figur 2: Fogdetorp byggnader, Tagen av Nicolas Shafti vid platsbesök. (2018-03-27) 

3.4. Befintliga byggnader i dagsläget 

Ett platsbesök har inträffat på BRF Fogdetorp för att få en helhetsbild över situationen. Ålder och 
slitage har visat sig fram på dessa fastigheter. Slitna väggar och golv, fläckar och smuts, slitet 
tvättrum med vissa maskiner som är ur bruk är bara några av de estetiska faktorer som är i behov av 
en upprustning. Då Fogdetorp har den högsta energiförbrukningen i hela Södertälje kommun så 
prioriteras detta bekymmer. 

Meskoni säger att i dagsläget är isoleringen på ytterväggen undermåttlig. U-värdet på ytterväggar 
vid befintliga fastigheter ligger på 0,224 vilket behöver förbättras så att värmen som flyter ut genom 
väggen minskas. Fönster i dagsläge har ett U-värde på cirka 2,9. Det är ganska högt vilket bidrar till 
stora värmeförluster genom fönsterna. Ventilationssystemet styrs av ett frånluftssystem med 
tilluftsdon över samtliga fönster. 

Fjärrvärme med värmeväxlare är en av de mer miljövänliga samt energisnåla alternativ för ett 
värmesystem vilket Fogdetorp har nu haft sen flera år bakåt. År 2001 byttes värmeväxlaren ut till en 
mer effektiv samt år 2004 installerades ett nytt styrsystem.  

Elförbrukningen i fastigheterna för 2017 ligger på cirka 1 200 000 KWh/år och 
fjärrvärmeförbrukningen ligger på 489 000 kWh/år och hus (Meskoni PL, 2018) 

(Winberg B, 2018) anser att fasaden är i dåligt skick och måste förnyas för att det läcker värme 
genom ytterväggarna och (Sandström B, 2018) anser att fönsterna i husen är för gamla och bör bytas 
ut. 
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3.5. Underhållsplan 

BRF Fogdetorp har 20 årig framtida underhållsplan och det uppdateras varje år (Alla Brf dokument, 
2016, s8). 

De förväntade arbeten enligt BRF Fogdetorp är: 

1. Fönster och fasadrenovering 
2. Energibesparande åtgärder för att minimera värmeförluster 
3. Renovering av tvättstugor 
4. Besiktning av lekparker 
5. Belysning i varmgaraget 
6. Spolning av stammar 
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4. Teoretisk referensram  

4.1. Miljonprogrammen 

En stor mängd av Sveriges bostäder är byggda under perioden 1965–1974. 1965 bestämde riksdagen 
att bygga en miljon bostäder under de tio kommande åren. Regeringens syfte bakom programmet är 
att bygga moderna hus med ganska lagom bra priser. En tvårumslägenhet skulle inte kosta mer än 
femtedel av vad en arbetare tjänar i sitt jobb. Målet baserades på att bygga en stadsplanering med 
affärer, sjukhus, skolor, kyrkor, arbetsplats och alla typer av verksamheter för att skapa en levande 
miljö. I programmet byggdes alla typer av hus. Villor, olika typer av småhus, lamellhus och även 
höghus med fem våningar (Stockholmskallan, u.å). 

Alla hus i de planerade områdena var nästan identiska och utformades på standardiserade mått för 
att spara på byggtiden och kostnaderna.  

Till största delen byggdes flerbostadshus där villor och andra typer av småhus var en tredjedel utav 
programmet. Låghus med tre våningar var mest populärt då (Boverket, 2014). 

Efter 1968 ökade antalet av höghus i produktionen (se figur 1). 

I Stockholms byggdes 180 000 bostäder med olika hustyper. 

 

Figur 3: Beräknat antal lägenheter i flerbostadshus efter antal våningar i huset, byggnadsår 1965 till 
1974 (Boverket, 2014-05-20) 
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Bostäderna som byggdes under miljonprogrammen har en energiförbrukning som ligger i snitt på 
190 kWh/m2 vilket är mycket högre än kravet ställd av BBR där Stockholms ligger på 90 kWh/m2. I 
Sveriges södra zon kravet betydligt lägre. Detta är största anledningen till varför dessa bostäder 
behöver en upprustning och energieffektivisering (Boverket, 2014). 

4.2. Myndigheter krav på bygget 

Boverket är den myndigheten som har hand om byggandet av hus och fastigheter i Sverige. Boverket 
skriver föreskrifter som preciserar lagar från riksdagen och förordningar från regeringen (Boverket, 
2017). 

Föreskrifterna är bindande regler och de måste följas, däremot är det inte bindande när det gäller 
allmänna råd. BBR (Boverket byggregler) är samling av föreskrifter och allmänna råd som fastställs av 
Boverket. Vid alla byggprojekt måste hänsyn tas till BBR vad gäller byggnadens egenskaper som 
bärförmåga, energianvändning, brandskydd, värmeförlust mm (Boverket, 2014). 

BBR 18 handlar om att vid utformning av byggnader ska energianvändningen begränsas genom låga 
värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kylanvändning och effektiv elanvändning 
(Boverket, 2011). 

Enligt BBR 18 som trädde i kraft år 2011 bör byggnadens specifika energianvändning i klimatzon III, 
vilket Södertälje är en del av, inte överskrida 110 (kWh/m2 Atemp och år) (Boverket, 2011). 

Däremot den nya BBR 19 som trädde i kraft 2013 för samma klimatzon där projektet ingår kom med 
ännu striktare regler som minimerar byggnadens energianvändning till 90 (kWh per m2 Atemp och 
år). De värden gäller bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme. Vid byggnadsarbeten 
som omfattar ändringar i byggnaden bör BBR krav för nybyggnation tillämpas.  

Projektet i Fogdetorp måste uppfylla BBR krav för nybyggnation vad gäller energianvändning. 

4.3. Energipolitik 

En av de stora frågorna i dagens politik är klimatförändringarna i kombination med de stigande 
priserna för råvaror. Detta har medfört till att energifrågor har blivit alltmer större och viktigare i 
världen, bland annat i EU. Europeiska kommissionen har därav kommit överens om att minska 
energiförbrukningen med 20 % fram tills 2020 i jämförelse med 1990 samt 50% fram tills 2050. Den 
svenska regeringen har också satt ett mål att bebyggelsesektorn ska vara oberoende av fossila 
bränslen år 2020 (Energimyndigheten, 2018). 

Efter en uppföljning av de energipolitiska målen rapporterar Energimyndigheten att andel förnybar 
energi fortsätter öka i Sverige. Energiindikatorn år 2017 visade att den uppgick till 54 % år 2015 vilket 
innebär att Sverige har passerat sitt mål på 50 % för år 2012 (Energimyndigheten, 2018). 

I Sverige finns totalt 4,5 miljoner bostäder där 2,5 miljoner av dem är flerbostadshus. År 2010 bidrog 
bostads- och servicesektorn med 40 % av Sveriges totala energiförbrukning där en stor del kom från 
miljonprogram husen som har ett högt energibehov. Därav detta incitament till 
energieffektiviseringen för samtliga äldre fastigheter, ett mål som bör uppfyllas om man ska nå EU-
kommissionens krav till år 2020 (Energimyndigheten, 2018). 
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Idag används energin väldigt ineffektivt i Sverige. Industrier använder mycket mer energi 
motsvarande industrier i andra länder. Detta är med störst sannolikhet ett arv från de låga priserna 
1980-talet. Sen år 1990 har en omställning pågått i det svenska energisystemet. De energipolitiska 
målen präglas av förnybar energi, energioptimering samt säker och tillräcklig energi till 
konkurrenskraftiga priser (Ammenberg, 2013). 

4.4. Energipriser 

Energipriset är en viktig faktor för att analysera fram lönsamhet av olika 
energieffektiviseringsåtgärder. Ju högre energipriset ligger desto dyrare blir investeringarna vilket 
leder till större kostnadsbesparing i form av lägre elanvändning. De vanligaste energikällorna för 
flerbostadshus är fjärrvärme och el. 

4.4.1. Fjärrvärme och prisutveckling 

Fjärrvärme ligger på tretton procent av landets totala energianvändning. Utbyggnaden skedde 
främst inom tätorterna där centralvärmestationer avvecklades som i regel eldades med olja. 
Fjärrvärme har på senare tiden utvecklats från att använda fossila bränslen till biomassa och 
värmepumpar. Värmen utvecklas fram i en central produktionsanläggning och fördelas ut till 
tätorterna via rörsystem (Energimyndigheten, 2016). 

Priserna varierar från ort till ort då priset sätts utifrån olika lokala förutsättningar. Bränslepriset är 
även en faktor i prissättning av fjärrvärme (Energiföretag, 2017). 

 

Figur 4: Diagrammet visar prisutveckling inkl. moms för småhus, mindre flerbostadshus och större 
flerbostadshus, 2005–2017. (Energiföretagen, 2017-01-11). 

4.4.2. El och prisutveckling 

En tredjedel av Sveriges energianvändning är el. Sverige ligger som en av de största el användarna 
per capita där industrin och byggsektorn ligger på toppen.  
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Figur 5: Sveriges elproduktion 2016, (Energimyndigheten, 2016-11-14). 

Majoriteten av all elproduktion i världen sker via någon form av turbin kopplad till en generator. 
Principen är att en fluid, antingen gas eller vätska, får en mekanisk anordning att rotera vilket i sin 
tur får en axel att rotera i en generator. Generatorn i detta fall producerar el som fördelas ut 
(Energimyndigheten, 2016). 

Sverige har delats in i fyra olika elpris zoner där priset varierar beroende på den aktuella 
produktionskostnaden för den zonen. I dagsläget är el som uppvärmning det dyraste alternativet per 
kilowattimme. Kostnaderna i genomsnitt år 2010 var på 1510 kr/MWh vilket ligger på dubbelt så 
mycket som fjärrvärme (Energimyndigheten, 2016). 

 

Figur 6. Prisutvecklingen över de tre senaste åren. (Vattenfall, 2018) 

4.5. Energikällor i världen 

För att driva universum och hålla den levande så måste det finnas någon typ av energi. Alla fysiska 
aktiviteter beror av någon typ av energi.  
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Människan började leta efter energikällor för att kunna klara av dagens rutiner. Energikällor är 
nyckeln för att hålla liv på naturen. Energikällor kan finnas i naturen och den kan konverteras till 
användbara energityper som el och värme. Energikällor kan förekomma i olika formar som uran, kol, 
olja, vindar, strömmande vatten, solstrålning och ved eller annan biomassa (Naturskyddsförening, 
2016). 

Energikällor som är användbara för människor kan delas upp till två delar förnybara källor och icke 
förnybara källor. 

De förnybara energikällorna förnyar energin jämt från solen och tar ej slut. Icke förnybara källor 
finns i en begränsad mängd i naturen och kan regenereras långsamt eller de regenererar aldrig. Ju 
snabbare man använder dem desto mindre mängd blir kvar till kommande generationer 
(Naturskyddsförening, 2016). 

4.5.1. Förnybara energikällor 

Under förnybara energikällor ingår solenergi, vindenergi, vågenergi, vattenkraft och biomassa. De 
förnyas jämt från solstrålning. Solen strålar in 10 000 gånger mer energi än vad som dagligen 
används av människor. 

Solens effekt är grunden till många aktiviteter och processer på planeten. Energin som tillförs från 
solen påverkar vattnets kretslopp och har inverkan på luften vilket leder till att vindar och regn moln 
bildas (Naturskyddsförening, 2016). 

När vinden blåser över vattnet då omvandlas energin till vågor. Vid fotosyntesen så mottager 
växterna solens strålar, vatten och koldioxid vilket omvandlas till kolhydrater och syre, samtidigt som 
den sparar energin som tillförs från solen i form av biomassa (Naturskyddsförening, 2016). 

Alla förnybara energikällor är beroende av solen så att de kan hållas förnybara (Naturskyddsförening, 
2016). 

4.5.1.1. Biomassa  

Biomassa bestå av allt från energigrödor, nedhuggna träd, rapsolja till restprodukter som matrester 
och avfall från jord- och skogsbruk. 

Vissa företag samlar in matrester från hushåll, restauranger och matsalar för att göra om det till 
biogas, vilket har många användningar som uppvärmning av hus och byggnader. Biogas kan också 
användas som drivmedel till fordon (Vattenfall, 2017) 

4.5.1.2. Geotermisk energi 

Geotermisk energi är den äldsta energikällan som finns i världen. Den finns lagrad under litosfären.  
Geotermisk energi bildades av solstrålar och vid radioaktivt sönderfall av jordmassor när jorden 
skapades (El, u.å.). 

I vissa länder som Island så kommer vatten upp till skorpan och skapar en form av varmvatten pooler 
ute i naturen (Naturskyddsförening, 2016). 
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I Sverige är bergvärme en bra lösning för uppvärmning för privathusägare. 

Tidvattensenergi  

Förekommer i tidvattnets rörelser som är beroende av månens och solens dragningskraft. I Sverige 
är det inte populärt att använda den metoden därför att Sverige har för lite tidvatten 
(Naturskyddsförening, 2016). 

4.5.2. Icke förnybara energikällor 

Icke förnybara energikällor finns i en begränsad mängd i naturen och vissa typer av dem återbildas 
efter flera miljoner år. Dessa energikällor riskerar att ta slut på grund av människans bruk. 
Kärnenergi och fossila bränslen ingår i icke förnybara energikällor (Naturskyddsförening, 2016). 

Fossilt bränsle består av fossilgas som kallas naturgas, kol samt olja i form av gasolin eller bensin. 
Fossilt bränsle liknar i stort sett biobränsle. Båda är skapta med hjälp av fotosyntes från solen samt 
växter och djur som har dött och legat under jordens i flera miljoner år. De döda växter och djur blev 
utsatta för hög värme och tryck under långa perioder omvandlades med tiden till fossila bränslen i 
form av kol, olja samt fossilgas. Dessa energikällor finns idag ute i naturen vid markytan sam även 
under havsbotten (Naturskyddsförening, 2016). 

Problemet med fossilt bränsle ligger i den höga konsumtionen relativt till den långsamma processen 
till nybildning. Fossilt bränsle har en negativ påverkan på miljön då utsläppet av koldioxid bildar ett 
hot för människan på grund av koldioxiden leder till global uppvärmning och klimatförändringar. 
Sveriges energianvändning är till 50% fossila bränslen och globalt ligger siffran på cirka 80% (se figur 
6) (Naturskyddsförening, 2016). 

 

Figur 7: Icke förnybara energikällor. (Naturskyddsförening, 2016-02-05). 
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4.6. Energiförbrukning i bostadshus 

I nedanstående avsnitt presenteras de delar i ett bostadshus som står för den huvudsakliga 
energianvändningen. 

4.6.1. Värme 

Temperaturen inomhus är en viktig del för att hålla det termiska inomhusklimatet fungerande på ett 
komfortabelt sätt samt så skapar det en bra och hälsosam miljö i huset. Termiskt klimat innehåller 
två komponenter, första delen är termisk komfort för personer som befinner sig i huset och andra 
delen är inverkan från det termiska klimatet på själva huset. Termiskt klimat kan också ha sin 
påverkan på husets beständighet (Boverket, 2017). 

Det termiska klimatet ska uppfylla kraven för riktvärden och riktlinjer som finns skrivet i 
Folkhälsomyndighetens allmänna råd (FoHMFS 2014:17) om inomhustemperatur 
(Folkhälsomyndighet, 2017). 

Det finns andra faktorer som påverkar det termiskt inomhusklimat: 

 Strålningstemperatur som är ett mått på strålningsutbyte med kringliggande ytor i alla håll. 

 Temperaturskillnad i ett rum vilket betyder att det inte är korrekt att ha olika temperaturer i 
ett och samma rum. 

 Luften hastighet. 

 Kallras. 

 Luftens fuktighet. 

Det finns vissa krav vad gäller inomhustemperatur som tyder på att temperaturen inte får 
underskridas eller överskridas. Inomhustemperatur ska vara minst 20 grader Celsius med 
förutsättning att den är mätt med en vanlig temperaturgivare. Alternativt 18 grader Celsius om den 
är mätt med operativ mätning (Folkhälsomyndighet, 2017).  

Temperaturen inomhus får inte överstiga 24 grader Celsius under en långvarig period. Mätning av 
temperatur bör utföras på flera ställen inom vistelsezonen och det ska vara fler än en mätning i ett 
rum. 

Det finns ett undantag för vissa områden med där det vistas personer med särskilda behov. För de 
särskilda grupperna gäller att temperaturen ska vara minst två grader mer än standarden. Exempel 
på de särskilda grupperna är personer med låg ämnesomsättning, äldre, handikappade samt 
rörelseförhindrade personer (Folkhälsomyndighet, 2017). 

4.6.1.1. Metoder för uppvärmning inomhus 

Det finns olika sätt för uppvärmning inomhus. Dessa är elvärme, fjärrvärme, gas, olja, pellets, 
solvärme, ved och värmepump. 

Den dominerande metoden för bostäder är fjärrvärme där den står för 78% av andelen 
uppvärmningssätt i byggnader i Sverige. 16 % av byggnaderna använder sig en kombination av olika 
uppvärmningsmetoder som elvärme och pannor samt gas står för resterande delen (Bröms, 
Wahlström, 2008). 
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4.6.1.2. Värmebehovet utvecklingen genom tiden 

Värmebehovet i en byggnad beror på två faktorer, byggnadsstorlek och byggnadsår. Normal 
temperatur i en villa eller en lägenhet bör vara 21 grader och lite lägre i sovrummen. En grads 
ändring, ökning eller minskning leder till fem procent ökning alternativt minskning i 
energianvändning (Energirådgivning, 2016). 

I flerbostadshus med fjärrvärme låg förbrukningen på 134 kWh/m2 för värme och varmvatten. I 
äldre flerbostadshus som är byggda 1960-talet var förbrukningen lite högre där den låg på 145 
kWh/m2 (Energirådgivning, 2016). 

I dagsläget är kraven för energiförbrukningen i nybyggda flerbostadshus max 80 kWh/m2 och vid 
speciella tillfällen är det tillåtet med 90 kWh/m2 (Energirådgivning, 2016). 

Egenskapen att kunna bibehålla värmen inomhus stabilt beror i stort sett av klimatskärmen i huset. 
Klimatskärmen är de tekniska egenskaper för byggnadsmaterial som har i uppgift att hålla kylan ute 
och värmen inne. Det omfattar alla byggnadselement från tak, golv, ytterväggar till fönster och 
ytterdörrar (Energiakademin, 2010). 

Det är många faktorer som påverkar klimatskärmen. Isolerings tjocklek, byggmaterialens 
beständighet, fönstertyp samt köldbryggor. Köldbryggor är den delen som för ut värme genom 
isoleringsskiktet eller stora otätheter som ger kallras. Exempel på köldbryggor är reglar, 
balkongsanslutningar och fönsterkarm. Köldbryggor kan uppkomma i alla byggnader 
(Grundmäklarna, 2017). 

4.6.2. Ventilation 

Byggnaders energiförbrukning och ventilation går han i hand då ventilationen ger oundvikliga 
energiförluster, samtidigt som det är den essentiella faktorn för välmående inom huset. Den kalla 
luften som tas in från utomhusluften måste värmas upp till en behaglig temperatur för 
inomhusmiljön. På detta vis ökar ventilationen en byggnads energiförluster och samtidigt blir en 
potentiell stor faktor till energieffektivisering (Polarpumpen, u.å.d). 

För flerbostadshus är det viktigt att kartlägga ventilationsbehovet och reglera ventilationen utifrån 
dessa behov. Dessa regleringar kan bero på tider som boenden befinner sig i lägenheterna samt 
beroende på vilken årstid det är. På detta sätt minskar energianvändningen för uppvärmning av luft 
samt elbehovet för drift av fläktar. Då vissa lokaler kräver mer ventilation än andra är det även bra 
med installerad punktutsug så att den allmänna ventilationen kan avlastas. Kontinuerlig 
underhållning samt rengöring av kanaler och utbyte av fläktar är också en energieffektiviserande 
faktor då man bibehåller det dimensionerande luftflödet (Energihandboken, u.å.).  

Det finns olika typer av ventilationssystem: F-system, S-system, FX-system, FT-system och FTX-
system. 

F-system (fläktstyrd frånluftsventilation) var det vanligaste ventilationssystemet i flerbostadshusen 
från 1960-talet. Tilluften kommer på en naturlig väg via öppningar i ytterväggen som generellt 
brukar ligga ovanför fönsterna. Frånluften sugs ut med hjälp av fläktar från köket, tvättstugan samt 
badrum/toaletter. Detta skapar ett undertryck i huset vilket medför till att ny luft sugs in. Fläktstyrd 
frånluft är till fördel billig och enkel att installera. Nackdelarna är att tilluften inte renas och kan 
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medföra föroreningar. Detta går att motverka via tilluftsdon försedda med filter strategisk 
dimensionerade och placerade omkring bostaden där filtret avskiljer de grövsta föroreningarna. 
Detta förebygger även kallras som kan förekomma vid friskluftsventilerna (Svenskventilation, u.å.). 

 

Figur 8: visar ett F-system där frånluften sugs in via fläktar och ut till det fria. Bild taget från 
(Svenskventilation, u.å.). 

S-system (självdragsventilation) är en av de äldsta typer av ventilationssystem och förekommer idag i 
äldre hus. Principen byggs på skillnaden i temperatur inomhus och utomhus. Den varma luften stiger 
upp och via frånluftskanaler ut till det fria. Detta skapar ett undertryck vilket gör att ny luft sugs in 
genom öppningarna, t.ex. via springventiler vid fönster. Slutresultatet av detta blir att ventilationen 
fungerar som bäst på vintrarna när det är kallt ute och vid somrarna är det knappt någon ventilation 
alls. Vid äldre tilluftsventiler filtreras inte luften vilket bidrar till föroreningar. Fördelarna med 
systemet är att det är underhållsfritt och billigt att installera. Moderna hus är tätare och kan inte 
använda detta system (Polarpumpen, u.å.a).   

FX-system (fläktstyrd frånluftsventilation med värmeåtervinning) fungerar på samma sätt som F-
systemet med tillägget att värme utvinns via en värmepump. Värmen används för uppvärmning av 
vatten som går till radiatorerna samt tappvatten. Detta är en betydligt mer energieffektiv metod än 
F-systemet då man återvinner värmen ur frånluften. Nackdelen är att värmepumpen behöver en stor 
del eltillförsel på vintertid. Detta system blev alltmer vanligt på 70-talet till följd av oljekrisen där 
man letade fram alternativa värmekällor för småhusen (Polarpumpen, u.å.b).   

FT-system (fläktstyrd från- och tilluftssystem) är en kontrollerad metod för luftcirkulation. Med hjälp 
av reglerbara fläktar färdas luften via från- och tilluftskanaler ut till olika delar av bostaden. FT-
system är vanligast förekommande i hus byggda efter 60-talet. Beroende på installationen kan man 
oftast komplettera med frånluftsvärmepump för energiåtervinning (Polarpumpen, u.å.c).   

FTX-system (fläktstyrd från- och tilluftssystem med värmeåtervinning), precis som FT-systemet är ett 
kontrollerbart ventilationssystem där frånluft- och tilluftsfläktar går att reglera utifrån behov. Via en 
ventilationsvärmeväxlare eller ett FTX-aggregat utvinner man värmen i ventilationsluften som 
utnyttjas till bostadens värmeförbrukning. Värmen som återvinns är mellan 50–80% av den värme 
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som behövs tillföras vid uppvärmning av luft. Detta är det mest moderna och ekonomisk effektiva 
metoden för ett ventilationssystem och ses som ett krav för att bygga ett energieffektivt hus. 
Systemet är helt frikopplat från utomhus vädret vilket minskar riskerna för fuktskador samt insläpp 
av föroreningar. För att bibehålla effektiviteten krävs kontinuerligt underhållsarbete 
(Svenskaventilation, u.å.).  

 

Figur 9: visar ett FTX-system med frånluft- och tilluftskanaler samt värmeväxlare. Bild tagen från 
(Svenskaventilation, u.å.). 

Kombinationen av ett tätt hus och ett FTX-system ger den ekonomisk optimalaste 
energibesparingen. Energimyndighetens test har konstaterat att man kan spara mellan 3000 till 6000 
kWh per år där den högsta energibesparingen sker i norra Sverige.  

4.6.3. Varmvatten  

I Sverige används dagligen mellan 150–200 liter vatten per person. Konsumenterna har olika 
beteenden när det gäller användning av vatten, men en stor del av befolkningen använder 
vattenkranen på fel sätt vilket leder till slöseri vilket påverkar vattenresurser i längden 
(Karlskogaenergi, 2016). 

Att låta kranen droppa på, att diska med rinnande vatten samt att duscha med en rinnande 
duschkran är exempel på överkonsumtion av vatten i hushållet.  

Vatten är gratis för vissa bostäder i Sverige, men detta är på väg att förändras. Folk som använder 
mindre varmvatten kommer att betala en mindre summa pengar gentemot de som använder mer 
varmvatten som kommer att få betala mer för vatten och energiförbrukning (Karlskogaenergi, 2016). 

Vattenuppvärmningen i hushållet drar cirka 5000 kWh per år. För att höja vattentemperaturen en 
grad per kubikmeter krävs 1,162 kWh. 

Andelen varmvatten är cirka 30–40 % av vattenanvändningen i ett hushåll. Ett droppande vattenkran 
kan bli tio kubikmeter som förs iväg under ett år om det inte hanteras korrekt (Karlskogaenergi, 
2016). 
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Figur 10: Visar användningen av vatten för bostäder. (Norra vatten. U.å.). 

4.6.4. Hushållsel 

En stor del av energin som konsumeras i hemmet är hushållselen. Det som klassificeras som 
hushållsel är vitvaror, maskiner och belysning. För en lägenhet ligger förbrukningen runt 2000–4000 
kWh per år och för småhus cirka 6700 kWh per år.  

 

Figur 11: Fördelningen av hushållsel, beräknad 2005–2005 (Energimyndigheten, u.å.). 

4.7. Åtgärder 

I detta avsnitt presenteras vilka åtgärder som kan tillämpas för att spara energi inom flerbostadshus. 

4.7.1 Värme 

Nedan introduceras vilka metoder och tekniker som ska användas för att energieffektivisera 
uppvärmningen för flerbostadshus. Metoderna som tas upp är tilläggsisoleringen av väggar samt 
fönsteråtgärder. 
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4.7.1.1. Tilläggsisoleringen av väggar 

Ett effektivt sätt att sänka ner energiförbrukningen i en fastighet är att se över dess klimatskal. Att 
tilläggsisolera ytterväggar minskar värmeförluster och leder till ett bättre inomhusklimat. 

Med tilläggsisoleringen av väggar menas att ett ytterligare lager av isoleringen placeras på det gamla 
för att minska värmeförluster som i sin tur minskar värmetransmission och luftläckage. Ju mindre U-
värde ytterväggen har, desto bättre isoleringsförmåga och mindre värmeförluster. När 
väggtjockleken blir större och U-värdet mindre, minskas värmeförlusterna (Freks, u.å.). 

De finns två tekniker för att tilläggsisolera en yttervägg, utvändigt och invändigt. 

Rent tekniskt är det bättre att tilläggsisoleringen utförs utvändigt än invändigt. 

Utvändig tilläggsisolering ger bättre isolering samt att den gamla väggen blir torrare och varmare. 
Utvändigt ger även bättre effekt då glapp och sprickor, där varmluft släpps ut, blir färre och 
väggelementen blir mer lufttätt. (Energiakademin, u.å.). 

Utvändig tilläggsisolering kan lätt användas på stomme av tegel eller lättbetong. Efter applicering av 
isoleringen på bör ytterväggen putsas så att det ger en mer behaglig estetiskt utseende.   

Det finns två faktorer som kan hindra en utvändigt tilläggsisoleringen. En av faktorerna är att 
fastigheten har en speciell skyddsvärd som inte får bytas eller att ytterväggens ytskikt består av 
ventilerat tegelskal vilket är svårt att tilläggsisolera (Energiakademin, u.å.). 

 

Figur 12: Ett typiskt arbete för tilläggsisolering av en yttervägg. (Din byggare, u.å.). 

Vid utvändigt tilläggsisoleringen så täcks den befintliga fasaden med ett nytt lager, vilket förändrar 
utseendet av fastigheten. Detta skapar platsförändringar fönster och dörrar vilket gör detta ett 
arbete som oftast går hand i hand med renovering eller byte av dessa. Takfoten måste förlängas och 
placeras längs ytterväggkanten. 
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Vid tilläggsisoleringen av ytterväggar utförs oftast en fasadrenovering eftersom det är mer 
ekonomisk gynnsamt att genomföra två arbeten samtidigt. Maskinuthyrning och ställningar samt 
arbetskraftskostnader står för gemensamma kostnader för båda arbeten. Att fasaden renoveras ger 
fastigheten en längre livslängd samt tilläggsisoleringen medför mindre energiförbrukning 
(Energirådgivning, 2016). 

Vid utvändigt tilläggsisoleringen kommer fasaden att ändras. En viktig faktor att ta hänsyn till vid 
fasadrenovering i en byggnad i Stockholm är att en ändrings av en fastighets färg och utseende 
kräver ett godkänt bygglov. Bygglov beslutas av byggnämnden av respektive kommun.   

4.7.1.2. Fönsteråtgärder 

Fönster och dörrar står för en stor del av värmeförlusterna i en byggnad. Cirka 25–35% av fasaden på 
flerbostadshus som är byggda på 1960 talet består av fönster. Ungefär 35% av värmeenergin i 
hushållet förs ut genom fönster och dörrar. Energieffektiva fönster och dörrar ger inte bara minskad 
energiförbrukning, utan de skyddar även från kallras och buller (Energirådgivning, 2016). 

Förutom risken för kallras, buller och energiförluster så kan det uppkomma köldbryggor i husen på 
grund av dåliga fönster. Köldbryggor uppkommer i dom delarna av en byggnad som är dåligt 
isolerade vilket leder till risk för värmeläckage. Precis som i tilläggsisoleringen är det alltid lönsamt 
att byta ut alla fönster och dörrar i samband med renoveringen av fasaden (Energirådgivning, 2016). 

För att få en bild på hur energieffektiva fönstren är så ska deras U-värde redovisas. Ju mindre U-
värde konstruktionen har desto bättre värmeisolering. Ett normalt tvåglasfönster har ett U-värde på 
cirka 2,9 W/m2,k medan energieffektiva fönster har ett U-värde på cirka 0,7–0,8 W/m2,k 
(Energirådgivning, 2016). 

Det finns olika åtgärder som kan vidtas för att sänka ner fönsters U-värde, som i sin tur leder till 
minskning av energiförluster i en fastighet. Antingen byte av befintliga fönster mot nya mer 
energieffektiva fönster med ett lägre U-värde på cirka 0,7–0,8 W/m2,k eller genom att renovera 
befintliga fönster med hjälp av olika tekniker för att sänka ner U-värdet (Energirådgivning, 2016). 

Det finns två tekniker för tvåglasfönster som tillför till en förbättrad energieffektivitet. Detta sker 
genom att byta det inre glaset till ett så kallat lågemissionsglas eller till en tvåglas isolerruta. 
Fördelen med bytet av inre glaset är att det inte ändrar fasadens exteriör (Energirådgivning, 2016). 

Genom att byta till lågemissionsglas, sänks U-värdet till 1,9 W/m2,k. Denna teknik resulterar till att 
värmeförlusten blir 170 kWh/m2 per år. Ett byte till tvåglas isolerruta förser ett U-värde på cirka 1,3 
W/m2,k. Det betyder att värmeförlusten blir cirka 120 kWh/m2 per år (Energirådgivning, 2016). 

När det kommer till byte av fönster så har det kommit en ny mer effektiv installationsmetod. Det nya 
fönstret installeras på den gamla från utsidan. Därefter plockas den gamla bort från insidan för att 
sedan fästa dit fönsterkarmen. Fördelen med denna metod är att vistelsen inne i bostaden är 
betydligt kortare än det traditionella bytet som sker enbart via insidan. En annan fördel är att 
fasaden blir tätare då risken för glapp minimeras. Denna nya metod används av företaget SGV som 
är anlitad av WSP för just projekt Fogdetorp (Meskoni, 2018).   
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4.7.2. Ventilation och systembyte 

Ventilationssystem har varit under konstant förändring sen 1970-talet då oljekrisen fick marknaden 
att söka efter alternativa värmekällor. Då modernare hus framkom och blev alltmer tätare, upphörde 
ventilationssystem som krävde någon form av självdrag via öppningar på ytterfasaden. Då en stor del 
av flerbostadshusen från miljonprogrammen har ett F-system installerat blir det självklara 
energisparande alternativet ett FTX-system. Tilluftsventiler installeras och leds via kanaler till olika 
strategiska utrymmen. Frånluftsledningar är sedan tidigare installerade i ett F-systemet, dock så 
kopplas en värmeväxlare som ska återvinna upp till 80 % av värmen som krävs för uppvärmning av 
tilluften (Svenskaventilation, u.å.).  

För att ventilationssystemet ska behålla dess verkningsgrad är det viktigt att byta ut filter på 
fläktarna då dessa filter samlar på sig massvis med föroreningar, vilket kan leda till att lufttillförseln 
försämras. Ventilationskanalerna bör kontrolleras och rengöras med jämna mellanrum 
(Energihandbok, u.å.). 

Då ventilationsbehovet varierar beroende på temperatur och antal vistelser i lokalen finns 
möjligheten att installera ett VAV-system (Variable Air Volume). Detta system reglerar 
ventilationsflödet efter rumstemperatur, koldioxidhalt eller personnärvaro vilket effektiviserar 
energiförbrukningen då tomma lokaler inte ventileras som om de vore fullsatta. För att kunna 
använda detta system måste både tilluftsfläktar och frånluftsfläktar kunna flöderegleras. Regleringen 
sker med motordrivna tilluftsdon eller motordrivna spjäll samt krävs tryckgivare och tryckhållande 
utrustning i kanalsystemet. Vanligaste användningsområden för detta system är skolor, kontor, 
hotell och liknande lokalbyggnader, men kan även användas inom bostäder (FTX-ventilation, 2013).  

Ett vanligt problem vid installation av ett FTX-system för flerbostadshus är att det krävs större 
fläktutrymme än vad ett F-system kräver. WSP har löst detta genom att bygga ett utrymme på taket 
av fastigheterna. Alla kanaler kommer att dras via fasaderna mellan tilläggsisoleringen utvändigt. 
Detta är fördelaktigt för de fastigheter som inte har plats i de befintliga schakten.  

4.7.3. Varmvatten energibesparing 

Att ha kontroll över förbrukningen av varmvatten i en bostadsrätt leder till stora energibesparingar 
vilket i sin tur leder till ekonomiska besparingar. Ett förslag från statliga ”Energieffektivitet 
Utredningen” har tagits fram där det ska installeras individuella vattenmätare i varje lägenhet. Det 
innebär att var och en  av lägenhetsägare bör betala för det de förbrukar. Antal lägenheter som 
använder denna teknik i Sverige är cirka 1% av 2,4 miljoner lägenheter i Sverige (Sveriges Radio, 
2008).  

IMD, som står för individuell mätning och debitering, innebär en teknik som avser värme, vatten och 
el. Genom att tillämpa IMD tekniken i respektive lägenhet i ett flerbostadshus kommer boenden 
kunna påverka deras egna kostnader. Användning av denna metod sänker energiförbrukningen med 
20–30% (Minol, u.å.). 

IMD går att tillämpas på alla lägenheter genom att installera vattenmätare i lägenheternas 
inkommande stam. Vattenmätaren är ansluten till en server, antingen trådlöst eller trådbundet, som 
visar användningen för respektive lägenheter (Minol, u.å.). 
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4.7.4. El förbättringar 

Här nedan presenteras olika tekniker som ska användas som rekommendation vid 
energieffektiviseringen av elförbrukningen i flerbostadsrätter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

4.7.4.1. Solvärmesystem, solceller 

“Solen lyser med sin frånvaro” är ett uttryck som hörs ofta. I Sverige har vi tillräckligt med soltimmar 
för att solvärmesystemet ska vara ett intressant ämne inom energibesparing i flerbostadshus. 
Energin som tillförs från solen är helt kostnadsfri. Solinstrålningen i Sverige är cirka 1000 kWh/m2 
per år. Den största delen av solenergin i Sverige fås under perioden Mars-November och 10 % fås 
resten av året. Skillnaden på solinstrålning i Sverige är mindre än 20 % (Konsumentverket, 1994). 

Från solinstrålningen produceras el till hushållen. Elen från solcellerna produceras mest på dagtid 
och under sommarperioden. Vanligtvis räcker elen via solceller till en del av det totala behovet i 
huset. 

Storleken på solcellsanläggning som installeras beror på byggnadens behov. En installerad kilowatt 
är lika med fyra moduler som fyller en yta på sju till åtta m2 på taket vilket producerar cirka 800–
1000 kWh/år (Konsumentverket, 1994). 

Beståndsdelarna av en solcellsanläggning är solcellsmoduler, kablage och växelriktare. I fristående 
system som inte är ansluten till något el nätverk ska det installeras batterier med en 
laddningsregulator.  Bostadsrättsföreningar har rätt till att söka investeringsstöd från landstinget för 
solceller (Konsumentverket, 1994).  

 

Figur 13: Eco kraft inleder samarbete med Eskilstuna energi och miljö. (Eko kraft, 2014-03-14) 

4.7.4.2. Belysning 

Belysningen står för en stor del av energikonsumtionen i flerbostadshus. Största delen av 
konsumtionen kommer från trapphusen då användningsområdet ligger som högst där. För att kunna 
effektivisera denna konsumtion är det viktigt med styrsystem som kan förminska belysningstiden. 
Med hjälp av närvarostyrning och frånvarostyrning kan belysningen i utrymmen som tvättstuga, 
trapphus och korridorer optimeras (Smart belysning, u.å.). 
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Närvarostyrning styrs med hjälp av rörelsesensorer som känner av så fort någon kommer in i 
rummet. Belysningen i detta fall tänds automatiskt upp och släcks ned en viss tid efter senaste 
rörelsen registrerats. Denna styrning kan till fördel användas i toaletter, förråd och liknande 
utrymmen där man vill att belysningen skall automatiskt sättas på när någon är i rummet. Om man 
vill öka känslan av trygghet för ett rum kan närvarostyrd dämpning installeras. Ljusstyrkan är på en 
låg nivå fram tills rörelsesensorerna känner av en person i rummet vilket ökar ljusstyrkan. Detta är 
optimalt för utrymmen som man vill utöka tryggheten i då man inte vill gå in i rummet när det är helt 
mörkt (Smart belysning, u.å.). 

Frånvarostyrning till skillnad från närvarostyrning kräver manuell tändning av belysningen. Via 
rörelsesensorer registrerar den senaste rörelsen i rummet och släcker belysningen en viss tid efter. 
Detta är optimalt i lokaler som skolor och kontor (Smart belysning, u.å.). 

LED-lampan (light emitting diod) är en mer effektiv belysningskälla jämfört med glödlampan där den 
drar 80% mindre el och håller 15 gånger längre. Nackdelen med LED-lampan är priset då den ligger 
relativt högt idag (LED lampa, u.å.). 

Ett annat billigare alternativ är lågenergilampan med en livslängd på cirka 13 000 timmar, vilket är 
tio gånger mer än glödlampan. Lampans verkningsgrad är relativt högt då 11W ger samma ljusstyrka 
som en glödlampa på 60W (LED lampa, u.å.). 
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5. Energiberäkningar  

5.1. Ventilation 

Nedan beskrivs ekvationerna som används för installation av FTX-system. 

Ventilationsflödets värmeförluster (Jensen, 2001). 

                                                           [1] 

                                                            [2] 

Qförlust = värmeförluster [kWh/år] 

qv = medelflödet inklusive läckflödet [m3/s] 

Ti = medeltemperatur inomhus [°C] 

Te = medeltemperatur utomhus [°C] 

h = drifttid 

Gt = gradtimmar [°Ch] 

                                                            [3] 

EB = energibesparing [kWh/år] 

Δη = skillnaden i verkningsgrad 

Med detta får man ut kostnadsbesparingen via följande ekvation (Andersson et al. 2009). 

                                                      [4] 

Fläkteffekten beräknas med följande ekvation (Jensen, 2001). 

                                                           [5] 

P = fläkteffekten [kW] 

SFP = Specific Fan Power [kWs/m3] 
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Med hjälp av fläkteffekten beräknas fläktelanvändningen (Alvarez, 2006). 

                                                             [6] 

Efläkt = fläktelanvändning [kWh/år] 

Därefter beräknas fläktelkostnaden (Andersson et al. 2009). 

                                                             [7] 

5.2. Värme 

Nedan redovisas vilka ekvationer som ska användas för att beräkna energiförbrukningen för 
tilläggsisoleringen och fönsteråtgärder. 

5.2.1 Tilläggsisoleringen av fasaden  

Föra att räkna ut värmegenomgångstal efter tilläggsisoleringen används ekvationen nedan 
(Andersson et al. 2009). 

       
 

 

     
 

   

   

                                                     [8] 

Uföre = U-värde före isoleringen (W/m2°C) 

Dny = tjockleken för tilläggsisolering (m) 

λny = värmeledningstal för tilläggsisolering (W/m°C) 

Uefter = U-värde efter isoleringen (W/m2°C) 

Energibesparings ekvation för tilläggsisoleringen av fasad (Andersson et al. 2009). 

   
                      

    
                                     [9] 

EB = energibesparingen (kWh/år) 

Gr = graddagar normalår (°Ch) 

A = area (m2) 

För beräkning av kostnadsbesparing vid tilläggsisolering av fasad används ekvation 4. 
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Grundinvesteringen för tilläggsisoleringen av yttervägg (Andersson et al. 2009). 

                                                            [10] 

G = grundinvestering (kr) 

A = area (m2) 

Dny = (m) 

5.2.2. Fönsteråtgärder 

Energibesparing för fönsteråtgärder beräknas enligt ekvationen nedan (Andersson et al. 2009). 

   
         

    
                                             [11] 

EB = energibesparingen (kWh/år) 

ΔUw = skillnaden i värmeisoleringen (W/m2,K) 

Aw = karmyttermått (m2) 

Gt = gradtimmar (°Ch) 

Kostnadsbesparing vid fönsteråtgärder beräknas enligt ekvation 4.  

5.3. Varmvatten, individuell mätning och debitering 

Nedan redovisas vilka ekvationer som används för att räkna fram besparingen av varmvatten vid 
individuell mätning och debitering (Forsling, 2007). 

                                                             [12] 

Vvvföre = varmvattenförbrukning före åtgärd 

p = varmvattenbesparing, standardvärde p = 0,2 

Vw = varmvattenbesparing efter åtgärd 
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Beräkning av energibehov för varmvattenuppvärmning enligt ekvationen nedan (Forsling, 2007). 

                                                      [13] 

Qv = energibehov för varmvattenuppvärmning (kWh/år) 

Vvarm = mängd av varmvatten (m3/år) 

Tv = varmvattentemperatur (°C) 

Tkv = inkommande kall vattentemperatur (°C) 

5.4. Investeringskalkyl 

Nedan redovisas olika metoder för att räkna fram lönsamheten för respektive energibesparings 
tekniker 

5.4.1. Nuvärdemetoden 

Nuvärde är ett mått som beskriver en investerings lönsamhet. För att investeringen ska vara lönsam 
så ska kapitalvärde vara mer än noll. Nuvärdesmetoden beräknar värdet av investeringens framtida 
inbetalningar minus utbetalningar (E-conomic, u.å.). 

Nuvärdesmetoden kallas också för kapitalvärde, därför att det räknar ut kapitalvärdet för 
investeringen. Vid tidpunkten för investeringen jämförs olika betalningar med varandra. Den 
tidpunkten kallas för nutidpunkten. I nuvärdesmetoden ingår kalkylräntan och den ekonomiska 
livslängden (Skärvad, Olsson, 2017).  

                                                       [14] 

G = grundinvestering 

I = årliga inbetalningar 

U = årliga utbetalningar 

R = restvärde 

             
         

 
                            [15] 

         
 

      
                                     [16] 

Nsummefaktor = nuvärdesummefaktor, vid löpande betalningar 

Nfaktor = nuvärdefaktor, vid enskilda betalningar 
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5.4.2. Payback-metoden 

Paypack-metoden eller pay-off-metoden är en investeringskalkyl som visar hur lång tid det tar för en 
investering att återbetala sig. Det är en lönsam riskhantering för att se om en investering kan betalas 
tillbaka inom en given tidsram. Metoden tar dock inte hänsyn till kalkylräntan vilket innebär att, 
utifrån en risksynpunkt, är denna metod bäst anpassad för kortsiktiga investeringar (Expowera, u.å.). 

Återbetalningstiden beräknas enligt (Skärvad, Olsson, 2017). 

                  
 

     
                              [17] 

G = grundinvestering 

I = årlig inbetalning 

U = årlig utbetalning 
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6. Resultat och analys 

6.1 Ventilation 

Att kalkylera fram åtgärderna för ventilationssystemet var en svår process då vissa parametrar blev 
antaganden tagna utifrån ett genomsnitt via energimyndigheten på grund av att föreningens 
energideklaration inte beskrev dessa värden. Då föreningens fastigheter använder ett F-System blir 
ett byte till FTX-system en relativt måttlig åtgärd.  

Ventilationens värmeförluster fick ett värde på 1 359 634 kWh/år vilket blir 151 070 kWh/år per 
huskropp. Värmeförlusten beräknades ut via ett antagande av gradtimmar för kommunen då detta 
inte specificeras i energideklarationen. Antagandet är taget från ett värde i en kommun med nära 
anslutning till Södertälje.  

Energibesparingen hamnade på 1 223 670 kWh/år. Detta är en värmebesparing på ungefär 28% 
vilket är en bra siffra. Energibesparingen är beroende av luftflödet där ju högre luftflöde, desto 
högre energibesparing. 

 

Figur 14. Energibesparingen beroende av luftflödet. 

Kostnadsbesparingen för samtliga hus blev 978 936 kr/år. Detta är en stor ekonomisk 
värmebesparing. Kostnadsbesparingen är kalkylerad med ett uppskattat fjärrvärmepris.  

Fläktelanvändningen på 236 520 kWh/år baseras på fläkteffekten som i sin tur är beroende av 
luftflödet. Elförbrukningen ökar vid installation av ett FTX-system då fläktarna kräver kontinuerlig 
eltillförsel. Drifttiden för fläktarna är dygnet runt baserat på rekommendation från WSP.     
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Figur 15. Fläktelanvändningen är beroende av luftflödet. 

Fläktelkostnad blev 236 520 kr/år då elpriset antas till 1 kr/kWh baserat på rekommendation från 
WSP.  

Grundinvesteringen på 18 000 000 kr är baserad på ett anbud mottaget av WSP för samtliga hus. 
Efter ett samtal med SGV Bygg uppskattades en liknande summa.   

Kapitalvärdet kalkyleras till en väldigt negativ summa på -8 241 124 kr vilket inte gör denna åtgärd 
lönsam. Detta övervägs dock av att till skillnad från F-system så är ett FTX-system kontrollerbart.  

Återbetalningstiden beräknas till 26 år vilket är rimligt då varaktighet tiden för systemet är på 25 år.  

6.2. Värme 

Här kommer resultat  åtgärder för fönster och yttervägg att beskrivas 

6.2.1. Yttervägg Tilläggsisolering 

Du kan isolera utvändigt på flera olika sätt men för det mesta handlar det om att fästa 
isoleringsskivor av något slag på utsidan av fasaden och sedan putsa dem eller klä dem med en 
regelstomme och fasadpanel. 

Tilläggsisoleringen visade sig vara en bra åtgärd för att minska värmeförluster vilket leder till 
energisparande. Enligt BRF Fogdetorps beslut om att renovera fasaden så kom det fram till att utföra 
tilläggsisoleringen av typ utvändig isolering på ytterväggen parallellt med fasadrenoveringen. Detta 
betyder att kostnader för ställningar, maskiner och andra utrustningar inte ska räknas med vid 
beräkningar av tilläggsisoleringen eftersom att det ingår redan i fasadrenoveringen.  
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Den befintliga väggen har ett värmegenomgångstal på cirka 0,224 W/m2°C. Efter utvändigt  
tilläggsisoleringen ska ytterväggen ha ett lägre U-värde som motsvarar 0,116 W/m2°C.  

För att räkna ut det nya värmegenomgångstalet används ekvation 8. Denna uträkning av 
värmegenomgångstalet efter åtgärd beror på värmeledningstal för tilläggsisolering (W/m°C) samt  
tjockleken för tilläggsisolering (m). 

För att uppnå det bästa resultat genom att få ner värmegenomgångstalet till 0,116W/m2°C används 
0,15 m tjocklek på tilläggsisoleringen av mineralull.  

Energibesparing vid tilläggsisolering av ytterväggar beräknas enligt ekvation 9 och för just denna 
åtgärd blev resultatet cirka 124 500 kWh/år. 

Energibesparingen för tilläggsisolering av yttervägg beror på skillnaden mellan 
värmegenomgångstalet och väggytan. Väggytan har räknats fram utifrån A-ritningar för 
fastigheterna. Väggytan kan avvika lite från de angivna värden på uträkningarna eftersom 
ritningarna kan avvika lite från verkligheten.  

 

Figur 16. Energibesparingen är beroende av tilläggsisoleringen.  

För beräkning av kostnadsbesparing vid tilläggsisolering av fasaden används ekvation 4. 
Kostnadsbesparing för tilläggsisoleringen av yttervägg är beroende av energipriset. För samtliga hus 
har kostnadsbesparingen efter åtgärd resulterat fram till cirka 100 000 kr/år. 

Grundinvesteringen beräknas enligt ekvation 10. Den är baserad på väggytan samt tjockleken på 
tilläggsisoleringen. Grundinvesteringen för tilläggsisoleringen blev 1 650 000 kr. I grundinvesteringen 
ingår inte kostnader för ställningar och andra utrustningar. 
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Återbetalningstiden beräknas enligt ekvation 17 och beror på grundinvestering, årlig inbetalning och 
årlig utbetalning. Återbetalningen ger ett värde på 16,5 år vilket innebär att denna investeringen är 
lönsamt med tanke på att den är en långsiktigt hållbar investering. 

Ekvation 14 används för att beräkna kapitalvärdet för denna investering. Kapitalvärdet beror på 
årliga inbetalningar, kalkylränta, fjärrvärmepris och grundinvesteringen. 
Resultat från kapitalvärdet är cirka  183 500. Fjärrvärme pris är ett uppskattat värde. Detta värde är 
ett genomsnittligt värde taget från olika leverantörer. Priset på fjärrvärme som används i den här 
rapporten är 0.8 kr. Kapitalvärde är ett positivt värde vilket innebär att den här åtgärden är lönsam. 

6.2.2. Fönsteråtgärder 

Fönster i samtliga fastigheter är i dåligt skick och behöver förbättras med en ekonomisk lönsam 
lösning för att minska värmeförlusterna. 

Nedan presenteras tre olika sätt för att sedan kunna jämföra de tre olika åtgärder samt komma fram 
till den bästa lösningen.  

6.2.2.1. Byte av fönster 

Energibesparing beror på fler olika faktorer som värmegenomgångstal, fönsterkarmar yta samt 
gradtimmar för fastigheten. Ett nytt effektivt fönster som skall bytas ut mot de  gamla fönsterna har 
ett värmegenomgångstal på 0,9 W/m2°C. De befintliga fönsterna har ett värmegenomgångstal på 
2,9 W/m2°C. Energibesparingen för ett fönsterbyte beräknas enligt ekvation 11. Energibesparingen 
blev cirka 380 000 kWh/år. Nedan i figur 16 visas förhållandet mellan energibesparingen och U-
värdet där ju lägre U-värde, desto högre besparing.  

 

Figur 17. Energibesparingen för byte av fönster är beroende av U-värdet för de nya fönstren.  
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Kostnadsbesparingen för byte av fönster beräknas enligt ekvation 4 och är beroende av energipriset. 
Kostnadsbesparingar blev cirka 305 000 kr/år. 

Grundinvesteringen på 12 259 000 kr är baserad på ett anbud mottaget av WSP för samtliga hus. 
Kalkylräntan är kontant för alla åtgärder i den här rapporten som uppskattades till 5%. 

Kapitalvärdet beräknas enligt ekvation 14. Kapitalvärdet för fönsterbyte blev till ett negativt värde 
på -7 380 519, vilket tyder på att åtgärden för fönsterbyte är inte lönsam. 

Återbetalningen beräknades upp till 40 år. 

6.2.2.2. Energiglas samt isolerglasruta 

Vid fönster renoveringen med energiglas sänks värmegenomgångstalet  till 1,6 W/m2°C samt vid 
isolerruta sänks värmegenomgångstalet till 1,15 W/m2°C. 

Energibesparingen för energiglas samt isolerruta blev cirka 248 000 kWh/år respektive 333 400 
kWh/år. 

Kostnadsbesparingen  beräknas till cirka 198 000 kr/år för energiglas samt 267 000 kr/år för 
isolerruta. 

Grundinvesteringen som är baserad på en offert från företaget SGV blev till 12 395 000 kr för 
energiglas samt 13 621 000 kr för isolerruta. 

Kapitalvärdet för båda tekniker visade ett negativt värde på -9 224 149 samt -9 352 408 vilket 
innebär att åtgärderna inte är lönsamma.  

Återbetalningstid för energiglas blev 63 år och för isolerruta 51 år. 

Vid jämförelse av alla tre tekniker så visar det sig att energibesparingen är högst vid fönsterbyte då 
värmegenomgångstal sänks till 0,9 W/m2°C. 

Grundinvesteringen låg som lägst för byte av fönster. Detta innebär att vid byte av fönster ingår det 
bara materialpris, däremot vid energiglas samt isolerruta krävs en hel renovering av fönster. Vid 
renovering av fönster tillkommer extra kostnader för arbetskraften, till skillnad från fönsterbyte där 
det enbart är materialkostnader. 

Kapitalvärde för samtliga tre tekniker visar ett negativt värde. Det innebär att åtgärden inte är 
lönsamma, men i och med att en fasadrenovering ska utföras så bör detta göras samtidigt.   

6.3. Varmvatten 

Varmvattenbesparing hamnade på 3 629 m3/år vilket gav oss en energibesparing på 193 633 
kWh/år. Energibesparingen är helt beroende på hur boendes vanor ändras efter varmvatten 
åtgärderna. Som ett standardvärde sattes 20% minskning av varmvattenförbrukningen. Ju högre 
minskning desto större energibesparing.  

Grundinvesteringen kalkyleras fram via ett exempel hos boverket där summan blev 745 000 kr.  
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Kapitalvärdet hamnade på -1 080 030 kr vilket innebär att åtgärden inte är lönsam på grund av att 
vinster i form av mindre energiförbrukning tillfaller boendena.  

6.4. Koppling av samtliga åtgärder 

Syftet med projektet är tillsatt under energibesparingsmål. I och med att föreningen har en 
begränsad budget så har den här rapporten studerat olika möjliga åtgärder som leder till 
energibesparing. För att uppnå en optimal energibesparing bör kopplingen finnas mellan de olika 
åtgärder så att det blir lönsamt i slutändan.  

Att förbättra klimatskärmen i huset beror först och främst på värmegenomgångstalet. 
Tilläggsisoleringen av ytterväggar leder till minskning av värmegenomgångstalet. Denna åtgärd 
förbättrar klimatskärmen och minskar värmeförluster som läcker genom väggar. Fönsteråtgärder gör 
också att värmegenomgångstalet minskas vilket förbättrar klimatskärmen och minskar 
värmeförluster som går ut genom fönster. 

Dessa två åtgärder bör genomföras samtidigt i och med att de sker parallellt med fasadrenoveringen. 
Detta medför till inga extra kostnader för byggutrustningar i form av ställningar och maskiner. 

Förbättringen av klimatskärm i husen går hand i hand med luftkvalitén i husen. Luften måste också 
förbättras eftersom tilläggsisoleringen och fönsteråtgärder minskar luft genomgångar i 
ytterväggarna samt fönster vilket bidrar till att F-systemets verkningsgrad minskar. En installation av 
ett FTX-system bör göras för att bibehålla den friska luften samt en bra inomhusmiljö. 

Åtgärden av varmvatten har inte någon större koppling till de tidigare angivna åtgärder, men det kan 
vara bra att utföra detta då grundinvesteringen är låg och den långsiktiga energibesparingen är hög.  

6.5. Redovisning av resultat 

Nedan framförs en tabell över kostnaderna samt energibesparingen för samtliga åtgärder redovisade 
i denna rapport.  

Från tabellen nedan visar det sig att tilläggsisoleringen är den enda åtgärden med ett positivt 
kapitalvärde. Det betyder att åtgärden är lönsam. 

Bland fönsteråtgärder så visar det sig att byte av fönster är lönsammast jämfört med resterande 
fönsteråtgärder. Även när det gäller energibesparingen så har byte av fönster det största värde. 

Kapitalvärde visar sig vara ett negativt värde för FTX-system, men energibesparingen som följer 
denna åtgärd är hög.  

Åtgärden för varmvatten visar ett negativt kapitalvärde jämfört med grund investeringen, men i 
längden kan det sparas en stor summa energi då slöseri av varmvatten upphör. 
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Aktivitet  Energibesparing 

(kWh/år) 

Kostnadsbesparing 

(kr) 

Grundinvestering 

(kr) 

Kapitalvärde 

Tilläggsisolering  124 355 99 484 1 648 944 183 360 

Ventilation (FTX)  1 223 670 978 936 18 000 000 -8 241 124 

Varmvatten    745 000 -1 080 030 

Fönsterbyte  381 059 304 847 12 258 864 -7 380 519 

Fönster energiglas  247 689 198 151 12 395 074 -9 224 149 

Fönster isolerruta  333 427 266 741 13 620 960 -9 352 408 

Tabell över samtliga åtgärder. 
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7. Slutsats 

Enligt uträkningarna av samtliga åtgärder i rapporten visar det sig att tilläggsisoleringen av 
ytterväggar är den enda lönsamma åtgärden i form av kapitalvärdet. Detta visar att denna åtgärd är 
inte bara en miljömässig energibesparande handling utan även en ekonomisk optimal. I och med 
detta, i kombination med viljan till fasadrenoveringar, rekommenderas denna åtgärd före de andra.  

Om man jämför alla tre fönsteråtgärdstekniker så visar byte av fönster den högsta 
energibesparingen. Denna åtgärd går även hand i hand med tilläggsisoleringen då sen tidigare 
förklarat måste omplaceras. I detta fall är det både praktiskt och ekonomisk gynnsamt att utföra 
båda arbetena samtidigt.  

Att installera ett FTX-system resulterades vara den åtgärd som har högst energibesparing. Den 
negativa aspekten är att grundinvesteringen blir väldigt hög vilket gör denna åtgärd långt ifrån 
lönsam. Dock får man ta hänsyn till att det gamla F-systemets verkningsgrad kommer att sjunka 
rejält då självdragssystemet för tilluften kommer bli näst intill obefintlig. Detta innebär att bytet är 
praktisk taget ett måste för en energioptimal renovering samt för att bibehålla bostäderna 
ventilerade.  

Individuell mätning och debitering av varmvatten är en bra åtgärd som ger boenden incitament till 
att ta vara på allt varmvatten som utnyttjas. Detta kommer leda till stora energibesparingar som 
vanligtvis rinner iväg på slöseri. Då denna åtgärd är en relativ billig åtgärd så rekommenderas den 
starkt. 

8. Rekommendationer 

Utifrån de framtagna studier och resultat som detta arbete har redovisat rekommenderas samtliga 
åtgärder görs. Prioritering bör ligga på värmeåtgärderna samt ventilationen då dessa åtgärder är 
kopplade.  

Vidare studier kan göras inom el i form av solceller och installation av LED-lampor då på grund av 
brist på indata och tid inte kunde studeras vidare i detta arbete.  
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10. Bilagor 

10.1. Indata och uträkningar för ventilation 

Besparing (värme) 
 Gt 83928 °Ch Källa: Andersson et al. 2009 

Gr 3497 °Ch Källa: Andersson et al. 2009 

q 13,5 m3/s 
Totala luftflödet för samtliga 
huskroppar 

Ti 21 °C Källa: Andersson et al. 2009 

Te 6,8 °C Källa: Andersson et al. 2009 

Qförlust 1359633,6 kWh/år Ekvation 1 

Δη 0,9 
 

Antaget värde 

EB 1223670,24 kWh/år Ekvation 3 

Energipris(fjärrvärme) 0,8 kr/kWh Källa:Sermad Meskoni, (2018-04-27) 

Kostnadsbesparing 978936,192 kr/år Ekvation 4 

    Kostnader (el) 
 SFP 2 kWs/m3 Källa:WSP manegement, (2018-04-26) 

P 27 kW Ekvation 5 

h 8760 
 

Källa:WSP manegement, (2018-04-26) 

Efläkt 236520 kWh/år Ekvation 6 

Elpris 1 kr/kWh Källa:Energimyndigheten, 2016 

Fläktkostnad 236520 kr/år Ekvation 7 

Driftkostnad 50000 kr/år 
Källa:Seif Gazala, VVS ingenjör, (2018-
05-09) 

Totalkostnad 286520 kr/år 
 

    Investeringskalkyl 
 r 0,05 

  n 25 år 
 Nsummefaktor 14,09394457 

 
Ekvation 15 

Nfaktor 0,295302772 
 

Ekvation 16 

I 978936,192 kr/år 
 U 286520 kr/år 
 G 18000000 kr 
 Kapitalvärde -8241124,28 

 
Ekvation 14 

Återbetalningstid 25,99592587 år Ekvation 17 

 

 

 

http://www.expowera.se/ekonomi/kalkylering/investeringskalkyl/pay-off-metoden
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10.2. Indata och uträkningar för tilläggsisolering 

Besparing 
 Uföre 0,224 W/m2°C Källa:WSP manegement 

Dny 0,15 m Antagit 

λny 0,0362 W/m°C Källa:ISOVER 

Uefter 0,1161719 W/m2°C Ekvation 8 

A 13741,2 m2 
Källa:Ritningar A-40.3-701 
Hus G-A1 

EB 124355,04 kWh/år Ekvation 9 

Kostnadsbesparing 99484,036 kr/år Ekvation 4 

Grundinvestering 1648944 kr Ekvation 10 

    Investeringskalkyl 
 r 0,05 

  n 52 år 
 Nsummefaktor 18,418073 

 
Ekvation 15 

Nfaktor 0,0790964 
 

Ekvation 16 

I 99484,036 kr/år 
 U 0 kr/år 
 R 0 kr 
 G 1648944 kr 
 Kapitalvärde 183360,23 

 
Ekvation 14 

Återbetalningstid 16,574961 år Ekvation 17 

 

10.3. Indata och uträkningar för fönsteråtgärder 

Besparing 
 Uföre 2,9 W/m2,k Källa:WSP manegement 

Ubyte 0,9 W/m2,k 
 Uenergiglas 1,6 W/m2,k 
 Uisolerruta 1,15 W/m2,k 
 

Aw 2270,16 m2 
Källa:Ritningar A-40.3-701 
Hus G-A1 

G fönsterbyte 12258864 kr 
 G energiglas 12395073,6 kr 
 G isoruta 13620960 kr 
 EBbyte 381059,977 kWh/år Ekvation 11 

EBenergiglas 247688,985 kWh/år Ekvation 11 

EBisolerruta 333427,4798 kWh/år Ekvation 11 

Kostnadsbesparing byte 304847,9816 kr/år Ekvation 4 
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Kostnadsbesparing energiglas 198151,188 kr/år Ekvation 4 

Kostnadsbesparing isolerruta 266741,9839 kr/år Ekvation 4 

     
Investeringskalkyl 

 r 0,05 
  n 33 år 

 Nsummefaktor 16,00254921 
 

Ekvation 15 

Nfaktor 0,19987254 
 

Ekvation 16 

Fönsterbyte 
   I 304847,9816 kr/år 

 U 0 kr/år 
 R 0 kr 
 G 12258864 kr 
 Kapitalvärde -7380519,174 

 
Ekvation 14 

Återbetalningstid 40,21303975 år Ekvation 17 

Energiglas 
   I 198151,188 kr/år 

 U 0 kr/år 
 R 0 kr 
 G 12395073,6 kr 
 Kapitalvärde -9224149,463 

 
Ekvation 14 

Återbetalningstid 62,55361739 år Ekvation 17 

Isoruta 
   I 266741,9839 kr/år 

 U 0 kr/år 
 R 0 kr 
 G 13620960 kr 
 Kapitalvärde -9352408,277 

 
Ekvation 14 

Återbetalningstid 51,06417746 år Ekvation 17 
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10.4. Indata och uträkningar för varmvatten 

Besparing 
 Vvv 18144 m3/år Källa: energimyndigheten 

p 0,2 
  Tv 57 °C Källa: energimyndigheten 

Tkv 11 °C Källa: energimyndigheten 

Vw 3628,8 m3/år Ekvation 12 

Qv 193632,768 kWh/år Ekvation 13 

    Investeringskalkyl 
 n 12 år 

 Nsummefaktor 8,863251636 
 

Ekvation 15 

Nfaktor 0,556837418 
 

Ekvation 16 

I 0 kr/år 
 U 37800 kr/år 
 G 745000 kr 
 Kapitalvärde -1080030,36 

 
Ekvation 14 

 


