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Abstract 

This essay has focused on energy usage of apartment blocks and its economical aspect. 
We have also examined some of ‘Uppsala Hem’s current energy reducing methods that 
they applied to a existing apartment block. We present a couple of different suggestions 
for improvement at the end of the report. 

In this report we have mapped the energy usage of Petersson Bergers Väg 15 – 17. 
When considering saving methods of a building you have to take in account its type of 
insulation, windows and ventilation systems. By calculating different energy declarations 
for the apartment blocks and comparing it to the original energy declaration we were 
able to show that the energy consumption could be reduced. We have utilized the VIP+ 
method to simulate the energy usage of the apartment blocks. 

We have also made use of a thermo camera to locate thermal bridges and heat leakages 
from the buildings. From the results we got we came to the conclusion that a large 
amount of energy is lost through the thermal bridges, however it is not the only major 
source of heat transmission.  

Another important source of heat leakage is old windows with high U-value and poor 
heat isolation around them. According to our calculations, one would about 12% of 
energy by changing the windows.  

From the interviews performed with the personnel at “Uppsalahem district Gottsunda”, 
we concluded that individual measurements (IM) of general water usage, can contribute 
water savings. IM of cold and hot water usage has proven itself to be an effective 
method to calculate water consumption and need. By allowing the tenant to see their 
energy usage, they have effectively contributed. However, IM usage for heat has not 
been as effective, mostly due to poor software which in effect did not calculate the heat 
usage correctly. 

We have shown that it is possible to save large amounts of heat by changing the 
ventilation system since current system in use does not recycle energy and has large 
ventilation losses.  

Key words:  Energy saving, Energy efficiency, VIP+, U-value, Thermography, FTX-system, 
IM (Individual measurements). 
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Sammanfattning 

Detta arbete har koncentrerats på energiförbrukning av flerbostadshus och har 
undersökt den ekonomiska aspekten likaväl. Vi har även undersökt några metoder som 
Uppsalahem har använt sig av på de befintliga byggnaderna för att kunna minska 
energianvändningen. Det finns några olika förslag på åtgärder som vi har kommit fram 
till som kommer i slutet av rapporten.  

Denna rapport går ut på att göra en kartläggning av Petersson Bergers Väg 15 – 17 för 
att kunna identifiera byggnadens användning av energi. Genom att beräkna nya 
energideklarationer för flerbostadshusen och jämföra med byggnadernas nuvarande 
deklarationer visar vi att energikonsumtionen kan reduceras. De nya värdena 
simulerades med Vip+ och inkluderade varierande tilläggsisolering, utbyte av fönster och 
ventilationssystem.  

Värmekamera var ett hjälpmedel som användes i undersökningen vilken gjorde det 
möjligt att hitta köldbryggor i byggnadens klimatskal. Det försvinner stor mängd energi 
från köldbryggorna mest påtagligt var detta i fönstrena. Detta beror dels på att 
byggnaden har gamla fönster med högt U-värde och dels på att fönstrena är sämre 
värmeisolerat jämfört med väggkonstruktionen.  Enligt beräkningarna som gjordes så 
visar det att man besparar energi med cirka 12 % vid ett totalt fönsterbyte.  

Enligt de olika intervjuerna som gjordes av personalen på Uppsalahem, distrikt 
Gottsunda, kom vi fram till att individuell mätning kan vara ett bidrag till bl.a. minskad 
vattenförbrukning. IM av kall- samt varmvattenförbrukning har visat sig vara ett effektivt 
sätt att beräkna behovet och även förbrukningen. Men däremot IM av värme har inte 
fungerat som man önskat sig eftersom programvaran som beräknar förbrukningen har 
stora brister och går inte att ha förtroende för.  

I rapporten framgår det att det nuvarande ventilationssystemet inte är tillräckligt 
effektivt vilket leder till en allt för stor värmeförlust. För att komma till rätta med detta 
problem bör ett byte av samtliga byggnaders ventilationssystem ske. 

Nyckelord: Energibesparing, Energieffektivisering, VIP+, U-värde, Termografering, FTX-
system, IM (individuell mätning). 
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vill också tacka stort Kees Geurtsen chef på Uppsalahem distrikt Gottsunda  som gav oss 
chansen att få ett rum på kontoret och vara nära alla förvaltare.  

Vi vill också tacka alla kvartersvärdar och alla anställda på Uppsalahem Gottsunda som 
var alltid trevliga och hjälpsamma när det behövdes, och de drifttekniker som tog sig tid 
att visa oss runt i området och att vi fick låna mätningsinstrument till vårt arbete. 

Författarna vill även tacka Fredrik Nordmark byggnadsingenjör på Bjerking i Uppsala som 
hjälpte oss med programmet vip+. 

 

Uppsala, maj 2010 

 

Sasha Hassani 

Kaj Rahimi 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Uppsalahem ägs av Uppsala kommun och har ansvaret att skapa boenden som 
bidrar till att minska klimatpåverkan både lokalt och globalt. Uppsalahem deltar i 
Uppsala kommuns klimatutmaning som har som mål att minska mängden utsläpp 
per medborgare med 30 procent till år 2020.  

Uppsalahem har även ett eget miljömål. Till år 2016 hoppas dem ha effektiviserat 
sin energibesparing såpass att den totala förbrukningen av el och värme har sänkts 
med 20 procent.  

För att nå det satta energibesparingsmålet måste vissa åtgärder tas och viss 
upprustning av Uppsalahems fastigheter göras. En av fastigheterna som står inför 
just en sådan upprustning är sjuvåningshuset på Peterson Bergers väg 15-17. Denna 
fastighet byggdes år 1973, innefattar 70 lägenheter och har en totalarea på 3951 
m2. I dagsläget uppnår inte detta hyreshus Uppsalahems miljökrav. Dess 
uppvärmningsbehov uppgick år 2008 till 176 kWh/m2 vilket överstiger Uppsalahems 
genomsnitt på 169 kWh/m2per år.  
 
Planen är att inom 7-10 år låta denna fastighet genomgå en allmän upprustning och 
omfattande stamrenovering. Inför detta ges ett ypperligt tillfälle att se över husets 
energibesparingsmöjligheter. När en noggrann genomgång av fastigheten har gjorts 
och alla energibesparningsalternativ har övervägts är tanken att använda Peterson 
Bergers väg 15-17 som ett pilotprojekt för 11 närliggande fastigheter, även de i 
behov av energieffektivisering. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                        
1Uppsalahem. www.uppsalahem.se  



1.2 Undersökningens syfte 
Detta examensarbete är en undersökning av hur man energieffektiviserar i ett 
flerbostadshus. Syftet med studien är att genom en energikartläggning av ett av 
Uppsalahems flerbostadshus räkna ut energiförbrukningen för huset och utifrån 
detta identifiera lämpliga åtgärder som resulterar i en minskning av 
energiförbrukningen. 

Boverkets ökade energikrav innebär att man måste se över dagens byggnader och 
ta reda på vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå framtida 
energibesparingskrav. Vi har fått i uppdrag att göra en energikartläggning av 
Peterson Bergers väg 15-17 för att ta reda på hur energianvändningen ser ut. I 
uppdraget ingår det även att utföra en kostnadsbedömning av byggnaden för att 
kunna ta fram de mest energi och kostnadseffektiva åtgärderna .  

 Vi ska även beräkna en energideklaration på byggnaden som lagen från 1 oktober 
2006 kräver.  

1.3 Frågeställning 
För att uppfylla syftet har följande frågeställningar ställts upp: 
 

 Vad har fastighetsägare, respektive hyresgäster för möjligheter och 
incitament till energieffektivisering? 

 Hur ser energianvändningen ut samt hur kan energiförbrukningen minskas? 
 Vilka åtgärder finns det att ta till? 
 Är individuell mätning/ debitering av varm- och kallvatten en 

kostnadseffektiv åtgärd? 
 
Peterson Bergers väg 15-17, Uppsala 
 

 
Figur 1. Peterson Bergers väg 15-17, 70 lägenheter och totalarean 4976 2m .  
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1.4 Avgränsningar 
Då detta arbete är tidsbegränsat och omfattar 30 högskolepoäng på helfart gjordes 
det en avgränsning för examensarbetet. Bland annat har vi valt att enbart fokuserat 
på en byggnad inom bostadsområdet, närmare bestämt Peterson Bergers väg 15-
17. I detta bostadsområde finns det tio andra liknande fastigheter som även de 
skulle vara intressanta att ta sig en närmare titt på.   
 
Ett område som inte är inkluderat i rapporten är energiförbrukning av tvättstugan. 

1.5 Metod 
För att genomföra detta examensarbete med fokus på energiberäkningar har 
samarbetet med Uppsalahems förvaltare i Gottsunda haft stor betydelse. Större 
delen av rapporten har arbetats fram och skrivits på Uppsalahems kontor i 
Gottsunda. Det har varit till en stor fördel då möjligheten att diskutera material med 
kunnig personal funnits.  
 
Den större delen av vägledningen har kommit från vår kontaktperson på företaget, 
Mikael Larsson, Uppsalahem. 
 
Vid undersökningen kommer en befintlig fastighet att fungera som referensobjekt, 
Peterson Bergers väg 15-17. Utifrån denna byggnad kommer vi fastställa vilka 
åtgärder som kan komma att bli aktuella. Med hjälp av energiprogrammet VIP+ 
samt intervjuer av olika aktörer kommer vi att kartlägga byggnadens 
energianvändning och ifall Uppsalahems energikrav uppnås. 

 
Övrig information och fakta som användas i denna rapport är baserade på 
litteraturstudier. 
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2 Energianvändning i flerbostadshus 
En byggnads energianvändning är ofta komplex och kan inte enkelt förklaras med 
enskilda faktorer. Bland annat beror en byggnads energiförbrukning på dess 
verksamhet, byggnadstekniska lösningar och installationer. Klimatskalets isolering 
och byggnadens utformning och läge har även de stor betydelse för 
energiförbrukningen. En friliggande byggnads ytterväggar får sämre skydd mot såväl 
kyla som värme än en byggnad som är i anslutning till en annan.   

I Sverige används årligen ca 400 TWh energi (det motsvarar ca 45 000 kWh per 
invånare). Sektorn bostäder och service använder ca 35 % av detta.  Idag värms mer 
än 80 % av den uppvärmda arean i flerbostadshusen med fjärrvärme. 2  
 
År 2008 användes 25,7 TWh för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus. 
Elförbrukningen var 1,2 TWh vilket är en minskning jämfört med år 2007.  
 
I nedanstående tabell visas den totala energianvändningen sedan år 2006 fördelat 
per energislag. 3 
 

Uppvärmningssätt 2006 
TWh 

2007 
TWh 

2008 
TWh 

Fjärrvärme 24,30 24,50 23,60 
El 1,90 1,50 1,20 
Olja 1,10 0,7 0,5 
Naturgas 0,40 0,30 0,20 
Biobränsle 0,20 0,23 0,21 

       Tabell 1. Den totala energianvändningen sedan år 2006. 
 
Riksdagen har beslutat att den totala energianvändningen per uppvärmd areaenhet 
i bostäder och lokaler bör minskas. Minskningen bör uppnås till 20 procent år 2020 
och 50 procent till år 2050 .4 

 Detta kapitel innehåller en genomgång av människans påverkan på 
energianvändningen och sedan ges förslag på åtgärder som kan göras i befintliga 
byggnader för att sänka dess energianvändning. 

 

                                                        
2 Energianvändning i flerbostadshus www.energimyndigheten.se(2010) 

3 Energistatistik för flerbostadshus 2008 

4 Regeringskansliet (2005b). Energieffektivisering av bostäder. 



2.1 Människans roll vid energianvändning 
Bebyggelsesektorn står för drygt en tredjedel av Sveriges totala energianvändning 
och omfattar: 
 
• Bostäder (småhus och flerbostadshus) 
• Lokaler (kontor, skolor, sjukhus m m) 
• Fritidshus 
• Övrig service (gatu- och vägbelysning, avlopps och reningsverk samt el- och 
vattenverk) 
 
Människans beteende har en mycket stor inverkan på energianvändningen men det 
finns en skillnad mellan att vid ett enskilt tillfälle och att dagligen fatta beslut för att 
energibespara i sin närmiljö. Val av inomhustemperatur har stor betydelse för en 
byggnads energianvändning; vid höjning av inomhustemperaturen 1°C ökar den 
totala förbrukningen med ungefär 5 procent. Vädring påverkar också 
energianvändningen under sommaren. Att låta dörrar och fönster stå öppna gör att 
extra energi går åt till uppvärmning5.  
 
Studier har visat att det är viktigt att innetemperaturen motsvarar den önskade 
temperaturen.  En för hög temperatur inne kan leda till att människorna vädrar 
mer, vilket under sommaren leder till att byggnaden kräver mer uppvärmning. Att 
själv kunna påverka temperaturen uppfattar många som viktigt6. 
 
Uppsalahem hade ett projekt i sina nybyggda bostäder att införa individuell mätning 
för att minska energiförbrukningen samt för att ge hyresgästen en bättre inblick på 
förbrukning. Resultatet visade på att man inte förbrukar lika mycket kall- och 
varmvatten när man styr kostnaderna själva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Energianvändning i bebyggelsen, IVL 2002 

6 Engvall, Sandberg MEBY Delrapport 3: Enkätmetoder (2002) 
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Figur 2. Mätning av temperaturer samt åtgång av kall- och varmvatten. 
 
Ett problem med individuell mätning är att hyresgästen kan höja och sänka värmen, 
vilket leder till en mycket energikrävande drift av värmesystemet. Resultatet av ett 
sådant beteende är att temperaturen svänger mellan olika temperaturer och detta 
kräver mer energi än om man inför små ändringar. 
  
Belysningen utgör den största delen av verksamhetselen och ungefär 25 procent av 
den totala elanvändningen. Här finns goda möjligheter att påverka, genom val av 
armatur, ljuskälla och drifttider.  
 
Orsakerna till en onödigt hög energianvändning kan grupperas i fyra olika 
kategorier: värmeläckage, felanvänd utrustning, apparatberoende och 
beteendeberoende orsaker. Dessa kategorier kräver olika typer av åtgärder, vilket 
tydliggörs i figur 37. 

                                                        
7 Energianvändning i bebyggelsen, IVL 2002 

 



 
Figur 3. Det mesta av den onödiga energianvändningen i en byggnad är av bygg- och 
installationsteknisk karaktär, men det finns också en del som beror på användaren. 
Källa: Efter förlaga: Energianvändning i bebyggelsen, IVL 2002 
 
 
 

2.1.1 Vad kostar utrustningen? 
Man får räkna med att utrustningen för individuell värme- och varmvattenmätning 
vid installationstillfället kostar minst 4 000 kr per lägenhet. Det gäller då i en 
lägenhet med fem radiatorer, där det är möjligt att mäta varmvattnet med endast 
en mätare.  
 
Om det ska finnas möjligheter för de boende att kontrollera sin förbrukning på en 
display och/eller via Internet och dessutom ha centralstyrning av värmen i 
lägenheten kommer man upp på i kostnad på cirka 10 000 kr per lägenhet8. 
 

 

 

 
 

 

                                                        
8 Boverkets lägesrapport om individuell värmemätning. 
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2.1.2 Hur fungerar mätningen? 
 
Temperaturen i vardagsrummet och sovrummen mäts med hjälp av 
temperaturkännaren. Den skickar sedan vidare impulser varannan timme till en 
samlingslåda (duc).  Samlingslådan placeras på lämpligt ställe inne i lägenheten. 
Därifrån skickas samlade impulser vidare till hyresvärdes dator, där avläsningen 
sker. 
 
Elmätaren mäter lägenhetens elförbrukning och skickar impulser vidare till 
samlingslådan på samma sätt som temperaturmätaren. 
 
Vattnet mäts för varje lägenhet. I höghusen sitter mätarna både i köket och i 
badrummet. Där kan du avläsa av din egen förbrukning. Den samlade informationen 
skickas även den sedan vidare till en hyresvärdes dator. 
 
Värme. På datorn tar man ut information om den genomsnittliga temperaturen för 
en specifik period. Man kan även plocka ut en separat rapport för en specifik 
lägenhet9. 
 

 
 
Figur 4. Exempel på överföringsmetoder mellan insamlingsenheter och det centrala systemet 

                                                        
9 IMD SABO-upphandling(2009) 
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3. Metod för energianalys  
 

3.1 Termografering 
Termografering, en metod som är tydlig och användbar vid identifiering av brister i 
en byggnads klimatsskal t.ex. väggar och tak. Med hjälp av värmekamera kan man 
påvisa värmeläckage från en byggnad men det måste finnas vissa förutsättningar för 
att få ett bra resultat. Inneluften och uteluften ska ha en temperaturskillnad på 
minst 10°C samt att det inte får finnas instrålning av sol. Ett bra resultat visar tydligt 
vart det finns möjliga köldbryggor och eventuella fuktskador.  Mätinstrumentet som 
användes under termograferingen för av energiförlusterna av Peterson Berger 15-
17 var en värmekamera. Resultatet redovisas i kapitel 7.2.  

Figur 5. Mätinstrument, värmekamera.       

3.2 Simulering av VIP+ 
VIP+ är ett program som beräknar energiförbrukningen för en byggnad med hänsyn 
till kända och mätbara energiflöden. Därför behövs inte någon uppskattning av 
energibalansen.  

VIP+ består i huvudsak av två beräkningsmodeller; en applikation för värmelagring i 
byggnad och ytterligare en beräkning av luftflöden via ventilationssystem och 
läckage. Därefter erhålls en aktiv beräkningsmodell som i sin tur genererar ett 
resultat, timme för timme under ett års tid.  

Licensen kan köpas hos LaserCad AB, kostar drygt 21 000 kr per licens första året 
och därefter 16 000 kr/licens per år10. 

                                                        
10 VIP+ (se bilaga) 



 

 

Figur 6. Visar uppbyggande av VIP+ där man mata in indata och information om byggnaden. 

 

3.3 LCC 
LCC står för ”livscykelkostnad” (Life Cycle Cost), det är en metod som beräknar de 
totala kostnaderna för en byggnad.  

Vid inköp av energikrävande produkter är det inte priset som är det viktigaste utan 
vilken produkt som har lägst energiförbrukning samt är billigast att underhålla. 
Energikostnaderna spelar nästan alltid en större roll för den totala kostnaden än vad 
investeringskostnaderna gör.    

De viktigaste komponenterna när du ska beräkna en produkts LCC är:  

 Energikostnader under produktens livslängd.  

 Investeringskostnader för produkten.  

 Underhållskostnader för produkten under dess livslängd. 
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Energi- och underhållskostnaderna kommer att variera under årens lopp. Det är 
svårt att förutsäga hur stora variationerna blir. För en enkel beräkning kan 
kostnaderna för elenergi och underhåll antas vara lika stora varje år. Energi- och 
underhållskostnaderna under produktens livslängd beräknas om till dagens 
pengavärde med hjälp av den så kallade nuvärdesfaktorn. Där kan alla investerings- 
energi- och underhållskostnader jämföras med varandra.11  

 Livscykelkostnaden beräknas med ekvation. 

  
teringGrundinves

underhålldrift
Nuvärde

tt

T

t
t I

p
UDC 0

0
0 1

1)( 









  

 

C0=Livscykelkostnad (nuvärde)         
T = Kostnadsoptimala livslängden 
p = Den förväntade inflationen (prisökningen) per enhet 
 t = Ekonomisk livslängd, år 
 Io= Grundinvestering 
 D= Nuvärde av drift 
 U= Nuvärde av underhåll 

  

3.4 Provtryckning 
Provtryckning är ett sätt att ta reda på energiförbrukningen i en byggnad. Detta 
innebär i praktiken att man temporärt täpper till byggnadens ventilationskanaler.  I 
och med det skapas det ett övertryck i byggnaden med hjälp av en fläkt och 
kontrollerar sedan hur fort trycket sjunker.   
 
Man kan också undersöka luftflödet på undertrycket som skapas i byggnaden. 
Genom provtryckning så får man reda på hur mycket värme som försvinner ut 
genom byggnadens kilmatskal. En annan variant är att experimentera, genom att 
blåsa ut någon form av rök och följa var röken försvinner ut genom byggnadens 
klimatskal.  
 
 
 
 
 
 

                                                        
11LCC (Life Cycle Cost). 
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4 Nulägesanalys 

4.1 Peterson Bergers väg 15-17. 

    Figur 7.  Kvarteret Peterson Bergers väg (källa: eniro.se).  

Peterson Bergers väg 15-91 är en del av ett bostadsområde i Gottsunda, Uppsala. 
Området består av dels av ett antal trevåningshus med gemensamma innergårdar 
samt ett sjuvåningshus. Alla lägenheter har balkong och på området finns två 
tillhörande tvättstugor.  

Mätning av energiförbrukning samt vattenförbrukning mäts i en undercentral för 
hela området. Det i sin tur gör det svårare att analyserar en enskild byggnad och 
därför ska Uppsalahem inom en snar framtid genomföra ett pilotprojekt av 
Peterson Bergers väg 15-17. Målet med pilotprojektet är att sänka 
energianvändningen i området som idag är för högt och att montera in el, energi 
och vattenmätare i den aktuella fastigheten. 

Samtliga byggnader i området har en fasad uppbyggd av tegel samt inneväggar 
bestående av gipsskivor och betong. Mellanbjälklagen är så kallad Dina-Bjälklag av 
200 mm betong. Fastigheternas ventilationssystem är ett mekaniskt till och 
frånluftssystem och är fjärrvärmeanslutet via en fjärrvärmecentral/sex huskroppar. 
Vindarna är tilläggsisolerade med 250 mm mineralull.  Samtliga fönster består av 

tvåglasfönster som har ett U-värde på 2,5 W/(m
2
·K) se tabell 2.1. 

 



 

4.2 Referenshusens uppbyggnad 
Då det inte gick att få fram allt nödvändig material som krävdes för att göra en 
fullgod simulering av fastigheten, Peterson Bergs väg 15-17, utgick vi istället ifrån 
Uppsalahems ritningsarkiv samt diskussioner med ansvariga fastighetsförvaltare. 
Dessa informationskällor gav oss tillräckligt med fakta för att beräkna U-värden för 
olika områden i byggnaden.  

 

 

Arean (m2) 

U-värdet ( W/m2 * K) Norrsidan(m2) Södersidan(m2) Östersidan(m2) Västersidan(m2) 
Total 
(m2) 

Yttervägg 0,327 939 939 283 283 1827 

Källarvägg 1,768 (---) (---) (---) (---) 131 

Tak 0,135 (---) (---) (---) (---) 720 

Golv 0,135 (---) (---) (---) (---) 720 

Fönster 2,5 210 258 (---) (---) 418 

Dörren 2,3 11,2 0 (---) (---) 11,2 
Tabell 2.1 Referenshusens uppbyggnad. Här visas areor för de olika delarna i klimatskalet. 
  

 

  

Omkrets(m)  

Norrsidan(m) Södersidan(m) Total (m) ψ (W/mK)  
Yttervägg 53,66 53,66 131,2 0,3 

Källarvägg 53,66 53,66 131,2 0,3 

Tak (---) (---) 131,2 0,3 

Golv (---) (---) 131,2 0,3 

Fönster 210 258 418 0,3 

Dörren 11,2 0 11,2 0,3 

Tabell 2.2 Referenshusens uppbyggnad. Här visas omkrets för de olika delarna i klimatskalet samt 
värmeförlustskoefficient Ψ för köldbryggor. 

4.3 Energiförbrukning idag  
Enligt 2009 års budget var den totala årsförbrukningen ca 3 086 700 kWh. 
Elförbrukningen låg på ca 29 121 Wh/m2 och vattenförbrukningen på 2 168 l/m2. 
Detta är beräknat på den totala arean på 4 976 m2. 
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5 Teorier 
 

5.1 Energideklaration 
Energideklaration är ett verktyg för att optimera energianvändning. Europas 
byggnads-varaktighet ska granskas med avseende på energianvändning. 
Energideklarationen beräknar byggnadens energianvändning under ett år och 
redogör för hur man kan spara energi i byggnaden. Inventering av byggnader och 
dessas energiförbrukning är syftet med energideklaration.  

Det ska lämnas ett förbättringsförslag i samband med energideklarationen som ger 
kostnadseffektiva åtgärdsförslag för en mer effektiviserad energianvändning. 
Energi-deklaration ska genomföras av ett företag som har minst en certifierad 
energiexpert.12 

5.2 Europaparlamentets direktiv 
I december 2002 antog Europaparlamentet direktivet 2002/91/EG om byggnaders 
energiprestanda.  I det finns olika krav på de olika medlemsstaterna, som har med 
byggnadens energiprestanda att göra. Syftet med direktivet är att minska energi-
förbrukningen så mycket som möjligt i byggnader inom EU och på samma gång ta 
hänsyn  
till utomhusklimat och lokala förhållanden samt till krav på inomhusklimat och 
kostnads-effektivitet. 

Målsättningen med direktivet är att naturresurserna ska utnyttjas mer förnuftigt så 
att energianvändningen och därmed CO2- utsläppen minskar.13 Kyotoprotokollet 
ska även beröras i direktivet. Kyotoprotokollet är ett avtal mellan ett stort antal 
länder om hur utsläppen av växthusgaser ska minskas. Kyotoprotokollet går ut på 
att exempelvis att EU-medlemsländerna ska minska sina utsläpp med 8 procent och 
Japan med 6 procent till perioden 2008-2010.14 

 

 
 
                                                        
12 Energideklaration  

13 Europaparlamentets direktiv 

14  Kyotoprotokollet (se bilaga) 



5.3 Energiprestanda  
Energiprestanda är ”den mängd energi som behöver användas i en byggnad för att 
uppfylla de behov som är knutna till ett normalt bruk av byggnaden under ett år” 
(SFS 2 006:985). Det finns två grundläggande metoder som används för att ta fram 
en byggnads energiprestanda. 

Den ena metoden går ut på att uppgifter om den köpta energin. Metoden är 
beroende av faktorer vid mätningen i den specifika fastigheten.  

Av den orsaken att energiprestanda ska fastställs för ”normalt bruk” bör först denna 
inverkan justeras och sedan ersättas med ett värde för normaliserat/genomsnittligt 
bruk. Uppgiften om den köpta energin gäller t.ex. normalt inte för ett år och inte 
heller för samma period som referensvärdet och bör därför korrigeras.  De två 
viktigaste faktorerna är att korrigera för antal personer som vistas i byggnaden samt 
byggnadens innetemperatur.   

Den andra metoden utgår ifrån att den beräkning som genomförs är grundlagd på 
den fastighetens förutsättningar i form av installationer, klimatskal, areor m.m. 

Uppgifter om fastigheter skrivs in i ett beräkningsprogram som med hjälp av 
modeller beräknar byggnadens energiprestanda.15 

5.4 Klimatskal 
Klimatskalet är den del av byggnaden som gränsar med utomhusmiljön, det vill säga 
tak, väggar, golv, fönster och ytterdörrar. Att ha ett bra klimatskal har många 
fördelar, låga driftkostnader får man om man har det tillräckligt tätt och ett 
behagligt inneklimat. Har man ett dåligt klimatskal alltså ett otätt hus kan det 
orsaka problem, såsom värmeförluster och fuktproblem. Om det är varmare inne än 
ute kommer värme att försvinna genom klimatskalet. Denna förlust kallas för 
transmissionsförlust. Byggnadens behov av energi påverkas direkt av byggnadens 
klimatskal, höga energikostnader kan medföras av dåligt isolerat klimatskal. Därför 
är det viktigt att isolera klimatskalet alltså ytterdörrarna, fönstren, taket, väggar och 
golvet ordentligt för att minska transmissionsförlusten.16  

 
 

 

                                                        
15 Eu- direktiv om byggnaders energiprestanda. ( se bilaga) 

16 Klimatskal (se bilaga) 
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5.5 BBR om ventilation 
Ventilationssystem ska utformas för ett lägsta uteluftsflöde motsvarande 0,35 l/s 
per m² golvarea. Rum ska kunna ha kontinuerlig luftväxling när de används. 

I bostadshus där ventilationen kan styras separat för varje bostad, får 
ventilationssystemet utformas med närvaro- och behovsstyrning av ventilationen. 
Dock får uteluftsflödet inte bli lägre än 0,10 l/s per m² golvarea då ingen vistas i 
bostaden och 0,35 l/s per m² golvarea då någon vistas där.17 

 

5.6 Ventilationsguide 
Ett hälsosamt och komfortabelt boende fås från ett så kallat kontrollerat 
ventilationssystem. Ventilation är planerad luftförflyttning, luften från utsidan av 
byggnaden transporteras in i inomhusutrymmen med hjälp av fläktarna. En bra 
ventilation behövs för att kunna föra bort lukter, damm, rök och föroreningar som 
finns i luften. Ventilation behövs även för att ta bort vattenånga som produceras av 
matlagning och dusch. Dålig ventilation kan leda till fuktskador och olika slags 
sjukdomar. Smutsen kan även förorena inomhusmiljön som leder till allergier m.m. 

En av anledningar som leder till en försämrad funktion är om smuts kan ta sig in i 
kanalsystemet. Detta leder till ökad energiförbrukning eftersom systemet måste 
arbeta extra hårt för att bevara sin prestanda.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17  Boverket om Ventilation (se bilaga) 

18  Ventilationsguide (se bilaga) 



5.7 Mekanisk frånluftsventilation (F-System) 
Att förse byggnader med F-system blev mer och mer vanligt under 70-talet. Det var 
då man började knyta ihop rörsystemet från WC, bad, tvättstuga och i vissa fall 
kökskanalen. För att ventilationen ska fungera i F-system så behövs det fläktar. Med 
fläktarna kan man garantera ett oavbrutet luftflöde i byggnaden under tiden. 
Fläkten suger ut luften från WC, samt köket och skapar ett undertryck, (som man 
med vädring kan undvika). Det går att styra mängden luft som ersätts under dygnet 
antaget att byggnaden har ett bra klimatskal.  

 

 

 

Figur 8. Mekanisk frånluftsventilation  
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5.8 Mekanisk från och tilluft (FT-System) 
FT-system kallas även för balanserad ventilation system och har högre elförbrukning 
jämfört med F-system. Grunden i denna typ av ventilation är att man skapar 
undertryck alltså man drar luften igenom huset med hjälp av fläkt. Skillnaden med 
vanligt F-system är att i detta fall kan man styra in luften som man vill och få ett 
bättre inneklimat och detta minskar risken för drag i huset. 

 FT-system ger oss möjligheten att kunna förvärma, befukta och rena tilluften innan 
den tillförs byggnaden. Det går även att styra fördelningen av tilluft i olika rum i ett 
F-system. Det rekommenderas att man har minst en ventil per sovrum och 2 
stycken i andra större rum.  Om en värmeväxlare installeras till systemet kan värme 
från frånluften överföras till tilluften. Den typen av ventilationssystem kallas FTX-
system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



5.9 Mekanisk från och tilluft med återvinning (FTX-System) 
Med FTX-system menas att FT-systemet är försett med värmeväxlare för 
återvinning av värme ur frånluften. Vid detta system styrs såväl tilluft som frånluft 
med fläkt. Det medför mindre risker för drag. Tilluften renas och förvärms i önskad 
grad och vid behov kan den även fuktas, avfuktas och/eller kylas.  

Detta system är det mest avancerade ventilationssystem som används i byggnader. 
I detta system ingår två kanaler en för tilluften och en för frånluften. Tilluften går till 
sovrum och vardagsrum medans frånluften tas från kök, badrum. Från frånluften 
kan man överföra värmen till den kalla tilluften i värmeväxlare och värma upp luften 
som går in i byggnaden. Det går att spara energi mellan 50 – 80 % jämfört med då 
man inte återvinner värme ur frånluft. 

 

 
Figur 10.  Mekanisk från och tilluft med återvinning
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6 Empiri 

6.1 Uppsalahem AB 
 
Företagssammanfattning 
 

Uppsalahem är ett kommunalt bostadsföretag som har startat sitt förvaltande av 
bostäder år 1946 och idag är de Uppsalas största bostadsföretag. Antal 
tillsvidareanställda som jobbar på Uppsalahem är runt 240 personer. De 
färdigställer ungefär 200 lägenheter/år. Under samma tid uppförs även ca 70 st. 
studentlägenheter. 

 Uppsalahem bygger även omsorgslägenheter efter beställning från kommunen 
alltså det byggs där behovet finns. De äger och förvaltar ca 13 400 bostäder i 
Uppsala. Uppsalahem är ett aktiebolag som ägs av Uppsala Kommun. Uppsalahem 
år 2008 hade en total omsättning på 887 mkr.19 

 

6.2 Genomförande av intervjuer 
Våra intervjuer genomfördes på Uppsalahem distrikt Gottsunda där alla förvaltare 
har sitt kontor. Det gjorde saken lättare för personer som vi intervjuade och för oss 
själva, som i sin tur ledde till att vi fick mer kompletta svar eftersom vi hade 
möjlighet att diskutera frågorna på plats och kunde ta vara på chansen om det 
skulle dyka upp nya frågor.  

De frågor som vi ville få svar på handlade mer om individuella mätningar som görs 
på varm samt kallvatten och värme för att leda till mindre förbrukning och att 
hyresgästerna själva får möjligheten att påverka miljön, energiförbrukningen samt 
sina hyror.  

 

 

 

 

 

                                                        
19 Uppsalahem  



6.1.1 Intervju med förvaltare A 
 

1. Bor du i bostadsrätt eller hyresrätt samt vilken ventilation system har du? 

Svar: Jag bor i en bostadsrätt och har FT-till-och frånluft system. 

2. Vad anser du om IM(Individuell mätningar) av varm samt kallvatten? 

Svar: Av de undersökningar som har gjorts så minskar man ca 30 procent av 
varm- och kallvatten förbrukning. 

3. Vad tycker du om IM(Individuell mätningar) av värme? 

Svar: För nuvarande så betalar hyresgästen för Co20  värme i lägenheten 
och denna temperatur har vi svårt att hålla, så hur skulle vi ha IM om ena 

hyresgästen vill ha Co18  samt grannen bredvid vill ha Co22 ? För tillfälligt 
fungerar inte IM som det ska. 

4. Skulle du spara på värme samt varm- och kallvatten om du hade IM hemma 
hos dig? 
 
Svar: Ja definitivt, Man skulle tänka om när det gäller vattenförbrukning och 
kan spara mycket på onödig användning av vattnet. 
 

5. Finns det områden där Uppsalahem har infört IM på befintliga byggnader? 
Vilka? Hur har detta fungerat? 

Svar: Jo, Vi har ett område som har IM av värme men det har inte varit 
någon lycka. Detta beror på att programvaran som mäter värme har stora 
problem samt informationsbrist hos hyresgästerna.  

6. Är det lönsamt att byta ventilationssystem ifrån FT till FTX på Kv. Peterson 
Berger? 
 
Svar: Vi har haft ett område med småhus som vi har bytt ventilationssystem 
till just FTx men systemet klarade inte den här kalla vintern, eftersom rör och 
slangar frös. 
 

7. Finns det information tillgängligt för hyresgästerna om IM på Kv. Peterson 
Berger? 

Svar: Det är inte aktuellt just nu. 
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      8.  Hur mycket kommer Individuell mätning att påverka hyrorna? 

Svar: Hyrorna kommer att sänks när vi inför IM men hur mycket vet vi inte i 
dagsläget.  

6.1.2 Intervju med Distriktschef  
 

1. Bor du i bostadsrätt eller hyresrätt samt vilken ventilation system har du? 
 

       Svar: Bostadsrätt, vet ej. 
 
2. Vad anser du om IM(Individuell mätningar) av varm samt kallvatten? 
    

Svar: Problemet med denna mätning är att mätningen sker per kvadratmeter 
och inte per person, och just därför är det svårt att se om det påverkar 
beteendet på ett optimalt sätt eller inte. 

 
3. Vad tycker du om IM(Individuell mätningar) av värme? 
 

Svar: Anledning till att det inte fungerar är att det finns så många faktorer 
som kan påverka värme nivån i lägenheterna. Man kan sätta nivån på 18 
grader men till ex. om man bor i mitten av byggnaden och grannarna 

bredvid har en rumstemperatur på C020 eller C021  så värms upp den 
mittersta lägenheten också. 
 

4.  Skulle du spara på värme samt varm- och kallvatten om man hade IM 
hemma hos dig? 
 
Svar: Nej, för jag redan är medveten om att hur stor min vattenförbrukning 
är just därför så tycker jag inte att det skulle förändra mitt beteende 
gällande besparing av vattenförbrukning. 
 

5. Är det lönsamt att byta ventilationssystem ifrån FT till FTX på Kv. Peterson 
Berger? 
 
Svar: Här har vi inte så mycket fakta om bytteskostnader av ventilationen 
och framtida priser på el och värme (energi), så det är svårt att säga men ur 
miljömässigt perspektiv så är det bra att byta till FTX-System.  
 
 



6. Finns det information tillgängligt för hyresgästerna om IM på Kv. Peterson 
Berger? 
 
Svar: Ja, våra hyresgäster har blivit informerade om våra planer angående 
energifrågor på det sättet att vi har skickat broschyrer hem till dem. Och vi 
har haft temakvällar som ibland äger rum i tvättstugor exempelvis och där 
har vi kunnat informera hyresgästerna.  

 
7. Hur mycket kommer individuell mätning att påverka hyrorna? 

Svar: Det finns ett värde på den genomsnittliga vattenförbrukningen som vi 
har kommit överens om.  Det värdet kommer vi dra av från den existerande 
hyran, så hyrorna blir lägre men det tillkommer en räkning på 
vattenförbrukningen. 

 

6.1.3 Intervju med förvaltare B 
 

1. Bor du i bostadsrätt eller hyresrätt samt vilken ventilation system har du? 
 
Svar: Hyresgäst Uppsalahem.  Självdrag V-system. 
 

2. Vad anser du om IM(Individuell mätningar) av varm samt kallvatten? 
 
Svar: Jag håller på med ett projekt som handlar om IM och jag tycker att 
mätningarna fungerar bra. Jag tycker att hyresgästerna måste få en chans 
att kunna spara både energi och framför allt pengar. IM ger dem denna 
chans och även hjälper till att bidra till en bättre miljö. 
 

3. Vad tycker du om IM(Individuell mätningar) av värme? 
 
Svar: Tyvärr så måste jag säga att IM av värme inte har uppfyllt de krav som 
vi ställt för systemet. Det behövs många förutsättningar som bidrar till en 
bra och fungerande mätning som är väldigt svårt att uppnå. Nämnda brister 
har bidragit till en misslyckad mätning av värme. 
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4. Skulle du spara på värme samt varm- och kallvatten om man hade IM 
hemma hos dig? 
 
Svar: Ja, det skulle påverka mitt beteende. Jag skulle spara både vatten och 
pengar för det blir mer lockande när det handlar om pengar. 
 

5. Finns det områden där Uppsalahem har infört IM på befintliga byggnader? 
Vilka? Hur har detta fungerat? 
 
Svar: August Södermans väg udda/radhus fick sina IM för 10 år sedan. IM för 
varm samt kallvattenförbrukning har fungerat jättebra och vi kommer att 
fortsätta med det. Däremot det går inte så bra för IM av värme och troligtvis 
kommer vi att lägga ner mätningarna.  

 
6. Är det lönsamt att byta ventilationssystem ifrån FT till FTX på Kv. Peterson 

Berger väg? 
 
Svar: Jag tycker att det är jättelönsamt oavsett hur mycket kostnaderna blir 
för energipriset kommer att stiga dessutom. Vi kommer att sänka 
förbrukningen av byggnaden med 30 % och med tanke på det och 
återvinningen av värme, så det är vinstgivande med byten.  
 

7. Finns det information tillgängligt för hyresgästerna om IM på Kv. Peterson 
Berger? 
 
Svar: Ja, de har informerats på olika sätt, dels med brev som skickat till 
samtliga hyresgäster och dels med informationskvällar och möte. Exempelvis 
angående IM av vattenförbrukningen så skickade vi en kallelse till 240 
lägenheter till möte.  
 

8. Hur mycket kommer det att påverka hyrorna? 
Svar: Hyrorna kommer att sänka när vi inför IM . Hyran kommer att sänkas 
med 60 kr/m2. 

 
 
 
 
 
 



6.1.4 Intervju med förvaltare C 

1. Bor du i bostadsrätt eller hyresrätt samt vilken ventilation system har du? 

Svar: Jag bor villa, FTX-system med återvinning. 

2. Vad anser du om IM(Individuell mätningar) av varm samt kallvatten? 

Svar: Jag tycker att det är bra i nyproduktion och i befintliga byggnader. Att 
använda tekniken är lätt och det hjälper till att undvika vattenslöseri. 

 
3. Vad tycker du om IM (Individuell mätningar) av värme? 

Svar: Tyvärr så måste jag säga att tekniken inte finns än. För att det ska 
fungera som det ska så behövs det att de krav som krävs uppfyllas. 
Förutsättningarna som krävs är väldig svåra att uppnå samt programvaran 
är inte heller komplett.  

4. Skulle du bespara på värme samt varm- och kallvatten om man hade IM 
hemma hos dig?  
  
Svar: Ja, Absolut. 
 

5. Finns det området som Uppsalahem har infört IM på befintliga byggnader? 
Vilka? Hur har detta fungerat? 

Svar: Jo, Vid Ekeby vallen där Uppsalahem har sitt Eriksberg kontor. Det finns 
5 hus som har IM samt några byggnader på August Södermans väg. 

6. Är det lönsamt att byta ventilationssystem ifrån FT till FTX på Kv. Peterson 
Berger? 
 
Svar: Ja, definitivt det är lönsamt. Ventilationssystemet på PBV är inte 
funktionellt. Jag tycker att ett FTX-system skulle passa bättre till byggnaden, 
utrymmen finns för en uppgradering av ventilationssystemet och det skulle 
bli lönsamt. 
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6.3 Sammanfattning av intervjuer 
Uppsalahem har utfört individuella mätningar av värme och varm- samt 
kallvattenförbrukning de senaste 10 åren. När vi frågade förvaltarna om hur bra 
dessa mätningar har resulterat så har de kommit till vissa nack- och fördelar. 
Mätningarna av varm- samt kallvatten förbrukningen har gett ett positivt resultat i 
alla område där mätningarna utförts och hyresgästerna har fått en chans att bidra 
till en bättre miljö och samtidigt sänkt sin vattenförbrukning och därmed spara 
energi och pengar. När man inför IM på en byggnad så kommer hyran att sänkas 
med ca 60 kr/m2. 

När det kommer till individuell mätning av värme användning så har man inte 
lyckats bra. Vissa av förvaltarna tycker att tekniken inte är tillräcklig för sådana 
mätningar dvs. att programvaran som mäter har stora brister. Andra tyckte att 
anledningen till att det inte fungerar beror på att det finns många faktorer som kan 
påverka värmenivån i lägenheterna. Dålig isolering mellan väggarna kan påverka 
temperaturen i en lägenhet från andra kringliggande lägenheter. För att det ska 
fungera så behövs det att förutsättningarna uppnås. För att komma åt de 
förutsättningar som krävs är väldigt svårt och just därför så har in IM av värme inte 
gett resultat än. 
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7 Reslutat och Analys 

7.1 Antaganden i VIP+ 
För att möjliggöra energisimulering behöver en rad parametrar fastställas eller 
uppskattas. I Tabell 3 kan ursprungsvärden i simuleringsprogrammet VIP+ ses. 

Parameter Värde 
Ort Stockholm(klimatskal för Uppsala finns inte) 
Antal Lägenheter 72 st 
Bostadsarea, själva bostadens area (BOA)  4 327m2 

Solabsorption  0,7 för yttre byggelement, 0 för inre 
Läckflöde  3 m3/s 
Tilluft  0.35 oms/h  
Frånluft 0 
Processenergi 3 W/m2 

Personenergi 3 W/m2 
Högsta rumstemperatur  26oC 
Lägsta rumstemperatur  
 

20oC 

Driftfall Samma driftfall dygnet runt, året runt   
Tabell 3. Antaganden i VIP+  

 

7.2 Simulering av energianvändning i VIP+ 

För att titta närmare på vad ett FTX- system skulle kunna betyda för 
energianvändningen i Peterson Bergers väg 15-17 så har en simulering med VIP+ har 
gjorts. Det intressanta med denna studie är främst minskningen av energibehovet 
när energiprestandan höjs. Energibesparingen i respektive fall samt deras medel- U-
värde visas i tabell 4. Vi har beräknat U-värde för hand samt igenom VIP+ för att 
fastställa energianvändningen.  Den procentuella besparingen anges i förhållanden 
till ursprungsformeln samt vi jämför detta med Boverkets Byggregler (BBR:s 10) krav 
men fast ska man vara mer specifike så ska man undersöka vad BBR:s krav var när 
byggnaden byggts år 1973.  

Ett mer detaljerat resultat från VIP+ kan ses under i bilagan. Där visas den utskrift 
som fås från VIP+ efter en genomförd energisimulering.  

 

 

 



 Simuleringsfall Aktuellt hus 
drift 
Um(W/m2K) 

Förbrukning 

(kWh/m2) 

Besparing 
Uppvärmning(%) 
Jämför 
Förbrukning 

1 Ursprungshus 0,473 508 452 0 

2 Isolering yttervägg med  

(med 100 mm mineralull) 

0,371 475 221 7 % 

3 Isolering av Vindsbjälklag 

(med 300 mm Lösull) 

0,401 502 359 2 % 

4 Byte Fönster 1,0 0,328 447 493 12 % 

5 Isolering av Yttervägg med 100 
mm mineralull + Fönster 1,0 

0,296 434 716 15 % 

6 Fönster 0,8 0,306 437 229 15,6 % 

7 FTX med 60 % Verkningsgrad 
återvinning 

0,473 386 154 24 % 

8 FTX med 80 % Verkningsgrad 
återvinning 

0,473 347 704 32 % 

9 Individuell mätningen 0,473 - - 

10 FT med solfångararea 20 m2   0,473 493 530 4 % 

Tabell 4. Medel-U-värde och procentuell besparing vid de olika simuleringsfallen. 

7.2.1 Beräkningsfall 
I detta kapitel kommer vi att redovisa lite mer detaljerat vad de olika åtgärderna har 
för funktioner och vilka energibesparingar som kommer att göras.  Man bör 
observera att resultatet av den totala energibesparingen inte blir den samma som 
enskilda åtgärder ger, dvs. man kan inte summera flera åtgärders resultat. 
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7.2.2 Isolering av fasad 
Isolering av ytterväggar innebär alltid stora ingrepp, men om fasaden ska bytas så 
innebär inte isoleringen i sig någon större kostnad.  Fasaden kan tilläggsisoleras 
invändigt eller utvändigt.  Ju tjockare tilläggsisoleringen är desto större blir 
energibesparingen, därmed kan man sänka innetemperaturen. Men en allt för tjock 
isolering kan medföra en del problem vid monteringen av fönster och dörrar. 
 
Vi har tilläggisolerat vägg med 100 mm mineralull och fick ett bättre U-värde än fall 
nr 1 med ursprungshuset. En sådan isolering kostar ungefär 1 500kr/m2 och de 
totala omkostnaderna blir 2 740 500 kr och en avbetalningsplan på omkring 30 år. 
 
Innan 
 

 

Figur 11.   Yttervägg innan isolering. 

 

Efter 

 
Figur 12.   Yttervägg efter isolering. 

 

 
 



7.2.3 Isolering av vindsbjälklag 
När man tilläggsisolerar vindsbjälklaget minskar värmeläckaget till vinden, samt 
minskar risk för mögel. I vårt fall var inte isoleringen lika effektiv som vi hade 
hoppas på, vi fick ett högre U-värde samt att energiförbrukning sjönk väldigt lite.  
Jämför man isolering av fasad så kostar detta mindre och har kortare 
avbetalningsplan ungefär 5-10 år. Vi isolerade vindsbjälklagen med 300 mm lösull 
och det kostade ca 300 kr/m2, sammanlagda kostnader blir 216 000 kronor vilket är 
alldeles för mycket med tanke på besparingen. 

Innan 

 
Figur 13.   Vindsbjälklag innan isolering. 

 
Efter 

 

Figur 14.   Vindsbjälklag efter isolering. 
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7.2.4 Byte till fönster 1.0 
Fönster för befintlig fastighet har dåligt U-värde (U=2,3W/m2,K) och det visar hur 
mycket värmeförlust som sker via fönster. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar 
fönstret.   

När det gäller fönsterbyte i flerbostadshus så är det vanligt att man byter ut hela 
fönstret och i och med detta minskar värmeförluster. Att fönstren släpper igenom 
dagsljus och solvärme är också viktigt. Därför bör minst 63 procent av dagsljuset och 
52 procent av den inkommande solenergin släppas in.  I och med nya U-värde på 
fönster med 1.0 besparade man 12 % av ursprungligförbrukningen samt ett lägre U-
värde göra att man kan välja installera färre radiatorer. Rekommendationen är att 
byta fönster vid en total renovering pga. de höga kostnaderna vid fönsterbyte. Vi 
har valt ett 2-luftsfönster som kostar ungefär 5 000 kr/m2 enligt Sabo (Sveriges 
allmännyttiga bostadsföretag) och detta ger en total kostnad på 2 340 000 kr och en 
återbetalningstid på ca 25 år. 

7.2.5 FTX med 60 % och 80 % verkningsgrad återvinning 
Vid Från- och tilluftsventilation med återvinning, så kallat FTX-system återvinns 
mycket energi. Systemet är indelat i fläktar, en tillufts och en frånlufts, som via två 
kanalsystem ventilerar huset. Tilluften går till sovrum och vardagsrum medan 
frånluften tas från kök, badrum och tvättstuga. Värmen överförs från den varma 
frånluften till den kalla uteluften i värmeväxlaren.  

Nackdelar är att det är relativt sett en stor kostnad att installera ett FTX-system.  Ett 
sådant system kostar ungefär 2 100 000 kr och en återbetalningstid på 30 år. Man 
bör även ha någon typ utan by-pass funktion eller reglering av återvinningen så att 
värmen kan stängas av under sommarperioden. Det är viktigt med reglerbundet 
byte av filter eftersom alltför långa intervall mellan filterbyten/ rensning av 
kanalerna medför att luftväxlingen i huset minskar så pass att det finns risk för 
fuktskador och hälsoproblem. 

7.2.6 Individuell mätning 
Individuell mätning och debitering av varm och kallvatten för hyresgäster är ett 
alternativ som man kan införa. Enligt Uppsalahem så sänker man hyran med 60 
kr/m2 och år.  Man räknar med att kunna spara 300 kr/mån för en lägenhet på 3 
rum och kök samt sänker varmvatten användning med ca 20 %. Den totala 
kostnaden blir 10 000 kr per lägenhet och om elpriset är högre än 0,8 kr/kWh är 
detta lönsamt och en återbetalningsplan på 5 år. 

 

 



7.3 Renoveringspaket  

7.3.1 Renoveringspaket 1 
De åtgärdsförslag som ingår i beräkningen är: 

• Tilläggsisolering av yttervägg med 100 mm mineralull.  
 Fönsterbyte som skulle innebära besparing ungefär 12 %. 
 Tilläggsisolering av vindsbjälklag med 300 mm lösull. 

 

 
7.3.2 Renoveringspaket 2 
De åtgärdsförslag som ingår i beräkningen är: 

 FTX med 80 % verkningsgrad återvinning. 
 Plus Renoveringspaket 1. 

 
 
 
Åtgärder Kostnader, kr  Återbetningsplan, år 

Tilläggsisolering av 
yttervägg  

2 740 500 30 

Fönsterbyte 
 

2 340 000   25 

Tilläggsisolering av 
vindsbjälklag 

   216 000 5 år 

Tabell 15. Kostnader och återbetningsplan vid de olika simuleringsfallen. 
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7.4 Reslutat av termografering 
Termograferingen på Peterson Bergers väg gjordes den 5:e mars 2010 klockan 
10:00, fotografier togs inifrån och utanför byggnaden. Temperaturen på denna dag 
uppmättes till C04  utomhus och C020 inomhus detta är en tillräckligt stor 
skillnad mellan utomhus och inomtemperatur. Här nedan kan man se några bilder 
ifrån fastigheten och för att lättare förstå reslutat så har vi inkluderat en bild tagen 
med värmekamera och en bild tagen med vanlig kamera. 
 

 

 
 

Figur 15.   Termografering innefrån byggnaden som visar tydligt hur varm takluckan och det röda 
fältet visar köldbrygga. Till vänster är ett foto med vanlig kamera på samma objekt. 
 
 

 
Figur 16.   På denna bild har vi tagit bilden utifrån byggnaden som visar tydligt hur ytterdörrens 
köldbygga och att dörren läcker ut värme. 



 
Figur 17.   Termografering inne byggnaden som visar hur mellanbjälklags köldbygga. 
 

Vi tog även några bilder på fasaden som visade att det försvinner ut mycket energi 
igenom byggnadens fönster och balkonger men det är självklart att u-värde på 
fönster och u-värde på väggkonstruktion har stora skillnaderna eftersom 
väggkonstruktion brukar vara bättre isolerad. 
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8. Slutsats 
Alla förvaltarna som jobbar på Uppsalahem distrikt Gottsunda är positivt inställda 
till individuell mätning av varm samt kallvatten förbrukningen. Vissa anser att det är 
bra med möjligheter att jämföra behovet med förbrukningen så att hyresgästerna 
själva får chansen att begränsa förbrukningen för att kunna spara mer pengar och 
därmed kunna bidra till miljön samtidigt. Individuell mätning och debitering av varm 
och kallvatten för hyrgäster är ett bra alternativ enligt Uppsalahem justerar man 
hyran med 60 kr/m2 och år.  

Uppsalahem har utfört individuella mätningar när det kommer till varm- och 
kallvatten förbrukning samt värme senaste 10 åren. Resultatet enligt Uppsalahem 
har varit annorlunda när det gäller värme. Gällande vattenförbrukning så har det 
varit positivt och individuella mätningar har lett till minskning av förbrukning och 
därmed energibesparing. Men IM av värme har inte varit lika effektivt eftersom 
tekniken för att kunna mäta rättvisst inte finns. Programvaran som mäter 
värmeförbrukning har stora brister och det finns många faktorer som påverkar 
mätningen direkt. Mätningen är inte säker och därför kan det inte räknas som ett 
alternativ för energibesparing.  

Att byta fönster kan vara ett bra och effektivt alternativ för energibesparing har 
denna rapport visat. Gamla fönster som finns i byggnaden har höga U-värde,( 
U=2,3W/m2,K).  
Ett sådant högt värde resulterar i stora värmeförluster. Använder man sig av fönster 
som har lägre U-värde kan det leda till besparing av både värme och energi. I och 
med byte av fönster så kan man spara energi upp till cirka 12 % av 
ursprungsförbrukningen i denna byggnad samt fönster med lägre U-värde gör att 
man installerar färre radiatorer. Med tanke på höga kostnader vid fönsterbyte så 
rekommenderas att man gör detta vid en totalrenovering. 

Det finns olika sätt att förhindra värmeläckage som hjälper till att spara energi i 
gamla byggnader. Ett av dem är att tilläggsisolera vindsbjälklaget som minskar 
värmeläckaget till vinden. I vårt fall var det inte lika effektivt som man hade hoppats 
på men att isolera yttervägg har gett oss ett bättre U-värde. Fasaden kan 
tilläggsisoleras invändigt samt utvändigt. Ju tjockare tilläggsisoleringen är desto 
större blir energibesparingen.  

 

 

 



 

För att ännu mer reducera användningen av energi måste man ha ventilation i 
åtanken likaväl. Vid från- och tilluftventilation med återvinning, så kallade FTX-
system kan man åstadkomma stor värme återvinning. Nackdelen med detta system 
är relativt höga kostnader vid installationen eftersom FTX-system behöver mera 
kanaler och utrymme så att det ska fungera som det ska. Med tanke på att ett byte 
av det nuvarande ventilationssystemet till ett FTX-system lär bli nödvändigt och att 
detta byte kommer att medföra höga kostnader så rekommenderas det att man 
utför detta arbete i samband med en totalrenovering. 

Det är väldigt viktigt att tänka på vad arbetet resulterar i och vad det har för 
ekonomiska vinster när sådana renoveringar utförs. Alla åtgärder som görs i 
byggnader har höga kostnader och om allt görs på rätt sätt kan det leda till 
energibesparing och därmed det viktiga bidraget till miljön. Men det kommer inte 
att löna sig med detsamma. Sådana investeringar som en förbättring av byggnaders 
energiprestanda ger inte ekonomiska vinster på samma sätt som andra 
investeringar. Det tar längre tid att uppnå det och det går helt enkelt inte att ändra 
på det.  

Vi vill avsluta denna rapport med det vi har lärt oss och upplevt under vägen med 
att säga: det är jätte viktigt med bra isolering till byggnaden och ett effektivt 
fungerande ventilationssystem, men det som är det allra viktigaste är hyresgästens 
beteende till användningen av energi.  Det är jätte viktigt att anpassa sig till behovet 
då kan man med hjälp av den tekniska delen åstadkomma stora besparingar. 
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9. Diskussion 
Den här rapporten har presenterat olika förslag på åtgärder för att minska 
energiförbrukningen på Peterson Berger väg 15-17.  Vi har med hjälp av dels att 
vara på plats och dels att avläst ifrån ritningar kunnat studerar byggnaden noggrant.  
Av de undersökningar vi har gjort så har vi kommit fram till att ett byte av FTX-
system, samt att införa individuell mätningen av varmvatten, rekommenderas. Ett 
byte av ventilationssystemet skulle innebära möjligheten att minska värmeförlusten 
genom en värmeåtervinning via FTX-systemet. Det finns dock en risk för 
ljudproblem samt att systemet är känsligt för nedsmutsning vilket innebär en hel 
del underhållkostnader. Ett ventilationssystemsbyte skulle kosta ungefär 75 000 kr 
per lägenhet och ha en återbetalningsplan på 30 år.   

Ett annat alternativ är att ha solfångare på taken för att på bästa sätt nyttja 
solenergin. Ett sådant system består av tre huvuddelar, solfångare, solfångarkrets 
(reglercentral) och ett värmelager (varmvattenberedare). I solfångare omvandlas 
solenergin till värme.   

Varmvattensystemet består av en solfångarkrets som är ansluten till en 
varmvattenberedare med inbyggd solvärmeslinga och elpatron. Det finns 
standardsystem med 4-6m2 solfångararea och en tillhörande varmvattenberedare 
på 250-300 liter. 

Enligt Svensk solenergi så sänks energikostnaderna oavsett om el, olja eller 
biobränsle används.  Ett sådant system med varmvattenberedare kostar ungefär 
250 000 kr för 50 m2.  Förutsättningen för ett välfungerande solvärmesystem är att 
det finns tillräckligt med solinstrålning och möjlighet att lagra värme i 
varmvattenberedaren. Enligt Svensk solenergi är den årliga solinstrålningen för 
Sverige mellan 900 och 1 200 kWh/m2.  

  

Figur 18.Gårdsten, Göterborg har 100-1 000 m2 solfångare på tak samt varmvattenberedare.  



 

Vi anser att i slutändan spelar hyresgästens beteende större roll vid minskning av 
energiförbrukning än vad tekniska åtgärder gör. Med hjälp av individuell mätningen 
av varmvatten kan man spara en hel del förbrukningen eftersom hyresgästen då 
kommer att få en bättre översikt över sina utgifter . (Men det finns även negativa 
konsekvenser med att gå ifrån kollektiv till individuell debitering eftersom vissa 
hyresgäster kommer då att bli ”förlorare” och andra ”vinnare”).   

Fördelning av kostnaderna kommer att drabba flerbarnsfamiljer hårdast då de 
vanligen förbrukar mer värme och vatten än ensamstående. Vidare anser vi att 
tvättstuga inte bör debiteras eftersom då kommer hyresgäster troligen att köpa sin 
egen tvättmaskin samt torktumlaren. 

Vid införing av ett system som detta innebär det alltid vissa anpassningskostnader. 
Hyresgästernas delaktighet i processen är viktig för att minimera dessa kostnader. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1   Intervjufrågor om Individuell mätningen  

Bilaga 2   Begreppsförklaringar 

Bilaga 2   VIP+ 

 



Intervjufrågor om Individuell mätning. 
1. Bor du i bostadsrätt eller hyresrätt samt vilken ventilation system har du? 

 
2. Vad anser du om IM(Individuell mätningar) av varm samt kallvatten? 

 
3. Vad tycker du om IM(Individuell mätningar) av värme? 

 
4. Skulle du bespara på värme samt varm- och kallvatten om man hade IM 

hemma hos dig? 
 

5. Finns det området som Uppsalahem har infört IM på befintliga byggnader? 
Vilka? Hur har detta fungerat? 
 

6. Är det lönsamt att byta ventilationssystem ifrån FT till FTX på Kv. Peterson 
Berger? 
 

7. Finns det information tillgängligt för hyresgästerna om IM på Kv. Peterson 
Berger? 
 

8. Hur mycket kommer individuella mätningar att påverka hyrorna? 
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Begreppsförklaringar 
Här kommer begreppsförklaringar för termer och förkortningar som 
förekommer i uppsatsen. Dessa är tagna från energimyndighetens hemsida. 
 
Beräknad årsförbrukning - De antal kWh, dvs. den energi i form av el och 
värme, som du beräknas göra av med under året. 

 
Effekt - Arbete per tidsenhet, mäts i J/s eller Watt. För att få ut en apparats 
energianvändning multipliceras apparatens effekt med tiden den använts. Watt x 
timmar = Wh. 
 
Fjärrvärme - System för central produktion av värme som leds ut till anslutna 
fastigheter i rörledningar med varmvatten. 

 
Kilowatt - skrivs 1 kW = 1 000 Watt. 

 
Kilowattimme - skrivs 1 kWh = 1 kilowatt under en timme. 
 
Tilluft - Frisk ventilationsluft som förs in i bostaden. 
 
Klimatskal - Husets ytterhölje, det vill säga väggar, golv och tak. I klimatskalet ingår 
också husets fönster och ytterdörrar. 
 
Köldbrygga - Del av klimatskalet som är sämre isolerat än resten. Det är vanligt att 
köldbryggor uppstår vid balkonginfästningar, mellan våningsplan, i takfoten och i 
ytterhörn på klimatskalet. Köldbryggan orsakar värmeförluster och kalla ytor 
inomhus. 

 

Transmittans - Ett mått på hur stor del av den infallande strålningen mot en 
glasruta som passerar. Strålningen som inte transmitteras kommer att reflekteras 
eller absorberas av glaset. Dagsljustransmittans är ett mått på mängden dagsljus 
som kommer in genom ett fönster, och anges i procent. 

 
U-värde - Ett mått på fönsters, dörrars och väggars förmåga att isolera från kyla. 
Det är bättre ju lägre U-värdet är. U-värdet säger hur mycket värme som passerar 
genom 1 m²  yta från den varma sidan till den kalla när det skiljer en grad mellan 
utomhus- och inomhustemperaturen. 
 
Verkningsgrad - Verkningsgrad är ett uttryck som visar hur effektivt vi utnyttjar 
energin och hur effektiv en energiprocess är. Andelen energiinnehåll av bränslet 
som kommer huset till godo. Verkningsgraden brukar anges i % 

 
Watt - Mäter effekt, dvs. förmåga att avge eller förbruka energi under en viss tid. 
Om en 40 W lampa lyser i 5 timmar så har den förbrukat 200 Wh eftersom 40 x 5 = 
200 Wh. Effekt anges i watt, W. 1 Wh = 1 watt under en timme. 



VIP+ Simuleringsfallen FTX med 60 % återvinning.  
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INDATA

Allmänt
Beräkningsdatum 2010-05-07 (09:42:43)
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365
Klimatdata STOCKHOLM
Latitud 59.4 grader
Klimatzon BBR12 SÖDER
Solreflektion från mark 20.00 %
Vindhastighet 70.00 % av klimatdata
Lufttryck 1000 hPa
Horisontvinkel mot markplan S:20  SV:0  V:0  NV:0  N:20  NO:0  O:0  SO:0 °
Formfaktor för vindtryck S:-0.60  SV:0.70  V:0.70  NV:0.70  N:-0.60  NO:-0.60  O:-0.50  SO:-0.60 TAK:0.00
Vridning av byggnad 0 °
Verksamhetstyp Bostad
Antal lägenheter 72
Ventilationsvolym 112.0 [m³]
Uppvärmd bruksarea enl SS021052 4976.0 [m²]
Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m°C

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

U-värde
W/m²°C

Delta-
U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50

l/s,m²
KÄLLARGOLV KCBRUK 0.050 1.000 1800 800 2.375 0.010  0.80
 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800    
 BTGHÅLBLOCK 0.050 0.600 1400 880    
Yttervägg TEGEL60 0.120 0.600 1500 840 0.182 0.030  0.80
 VAKUUM 0.010 0.005 25 1400    
 MINERALULL33 0.100 0.033 50 840    
 BETONG 0.140 1.700 2300 800    
KÄLLARVÄGG ovan KCBRUK 0.050 1.000 1800 800 2.375 0.010  0.80
 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800    
 BTGHÅLBLOCK 0.050 0.600 1400 880    
KÄLLARVÄGG under KCBRUK 0.050 1.000 1800 800 1.610 0.010  0.80
 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800    
 BTGHÅLBLOCK 0.050 0.600 1400 880    
 DRÄN.GRUS um 0.100 0.500 1800 1000    
KÄLLARVÄGG under 1 KCBRUK 0.050 1.000 1800 800 2.084 0.010  0.80
 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800    
 BTGHÅLBLOCK 0.050 0.600 1400 880    
 DRÄN.GRUS um 1.7 0.100 1.700 1800 1000    
Taktyp TEGEL60 0.040 0.600 1500 840 0.081 0.010  0.80
 MINERALULL33 0.350 0.033 50 840    
 TRÄ-14 0.200 0.140 500 2300    
 BETONG1.7 0.140 1.700 2300 800    
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Byggdelstyper 2-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Ekv.-

skikt-
tjocklek
   m

Värme-
lednings-
tal
W/m²°C

Densitet
kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

Psi-
värde
W/m

Bredd
  m

U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50
l/s,m²

Köldbrygga 0.00 0.000 0.0 0 0.030 0.488 0.155  0.00

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Sol-
absorb-
tion
%

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U-värde
med mark
och D-U
W/m²°C

Psi-värde
W/m°C

Golv Köldbrygga NORR 132.0m 0.0   0.0   0.0      0  0.030
Tak Köldbrygga NORR 132.0m 0.0   0.0   0.5      0  0.030
Fönster Köldbrygga NORR 1374.5m 0.0   1.0   3.0      0  0.030
Ytterhörn Köldbrygga NORR 132.0m 0.0   0.0  18.0      0  0.030
Yttervägg Yttervägg NORR 729.0m² 70.0   0.0  17.5      0 0.212  
Yttervägg Yttervägg NORDOST 209.0m² 70.0   0.0  17.5      0 0.212  
Yttervägg Yttervägg NORDVÄST 209.0m² 70.0   0.0  17.5      0 0.212  
Yttervägg Yttervägg SÖDER 681.0m² 70.0   0.0  17.5      0 0.212  
Golv KÄLLARVÄGG ovan KV 0-1 m 132.0m² 0.0   0.0   1.0      0 1.003  
Golv KÄLLARVÄGG under KV 1-2 m 254.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.424  
Golv KÄLLARVÄGG under 1 KV >2 m 79.2m² 0.0   0.0   0.0      0 0.256  
Tak Taktyp TAK 720.0m² 90.0  18.0  18.5      0 0.091  
Golv KÄLLARGOLV KG 0-6 m 720.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.259  

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²°C

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Luftläck.
q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Fönster 2 glas fönster SÖDER 258.0 80 62 49 2.30 0.0 15.0 0.80
Ytterdörren Dörren NORR 11.2 85 76 65 1.00 0.0 2.5 0.80
Fönster 2 glas fönster NORR 210.0 80 62 49 2.30 0.0 15.0 0.80

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

BOST 22 2.00 200.00 1.00 0.00 0.00 1.00 2.05 205.00 29.00 22.00

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

BOST 22 MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Ftx-system 700.00 60.00 300.00 60.00 60.00 0.00 -20.0 100 20.0 100
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Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Ftx-system      
 MÅND-SÖND 1742.00 1742.00 1 - 365 0 - 24

Installationssystem

ÖVRIGT
Krav finns på energisparåtgärder enligt BBR kap 9:3
El cirkpump värmesystem 0.50 % av energiförsörjning till rum och luft
El cirkpump värmesystem 0.00 % W
Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C
Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C
Passiv kyla

Utetemp

0.0

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

30.00

-18.00
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Sol

0.0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

821.00

Vind

0.0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

14.00
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Relativ fuktighet

0.0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

100.00

Referenshus

Byggdelstyper 1- och 2-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m°C

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kg°C

U-värde
W/m²°C

Delta-
U-värde
W/m²°C

Luftläck.
q50

l/s,m²
Referens Yttre skikt 0.001 10.000 900 100000 0.108 0.000  0.80
 Mellanskikt 0.362 0.040 1 100    
 Inre skikt 0.001 10.000 900 100000    
 Inre byggdel 0.000 0.000 0 0    

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Sol-
absorb-
tion
%

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U-värde
med mark
och D-U
W/m²°C

Psi-värde
W/m°C

Golv Referens NORR 132.0m 0.0   0.0   0.0      0  0
Tak Referens NORR 132.0m 0.0   0.0   0.5      0  0
Fönster Referens NORR 1374.5m 0.0   1.0   3.0      0  0
Ytterhörn Referens NORR 132.0m 0.0   0.0  18.0      0  0
Yttervägg Referens NORR 729.0m² 70.0   0.0  17.5      0 0.108  
Yttervägg Referens NORDOST 209.0m² 70.0   0.0  17.5      0 0.108  
Yttervägg Referens NORDVÄST 209.0m² 70.0   0.0  17.5      0 0.108  
Yttervägg Referens SÖDER 681.0m² 70.0   0.0  17.5      0 0.108  
Golv Referens KV 0-1 m 132.0m² 0.0   0.0   1.0      0 0.108  
Golv Referens KV 1-2 m 254.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.108  
Golv Referens KV >2 m 79.2m² 0.0   0.0   0.0      0 0.108  
Tak Referens TAK 720.0m² 90.0  18.0  18.5      0 0.108  
Golv Referens KG 0-6 m 720.0m² 0.0   0.0   0.0      0 0.108  
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Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²°C

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Luftläck.
q50
l/s,m²

Sol-
skydd

Fönster 2 glas fönster SÖDER 258.0 80 62 49 2.30 0.0 15.0 0.80
Ytterdörren Dörren NORR 11.2 85 76 65 1.00 0.0 2.5 0.80
Fönster 2 glas fönster NORR 210.0 80 62 49 2.30 0.0 15.0 0.80

Driftdata
Driftfalls-
benämning

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Verksam-
hets-
energi
rumsluft
W/lgh

Verksam-
hets-
energi
extern
W/m²

Fastig-
hets-
energi
rumsluft
W/m²

Fastig-
hets-
energi
extern
W/m²

Person-
värme
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/m²

Tapp-
varm-
vatten
W/lgh

Högsta
rums-
temp
°C

Lägsta
rums-
temp
°C

Referens Bostäder 2.51 251.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.05 205.00 27.00 20.00

Drifttider
Referens Bostäder MÅND-SÖND 1 - 365 0 - 24

Ventilationsaggregat
Aggregat-
benämning

Tilluft
Fläkttryck
  Pa

Tilluft
Verkn.gr
  %

Frånluft
Fläkttryck
  Pa

Frånluft
Verkn.gr
  %

Verkn.gr
återvinning
  %

Lägsta
tilluftstemp
  °C

Utetemp
Driftp. L
 °C

Flöde
Driftp. L
   %

Utetemp
Driftp. H
 °C

Flöde
Driftp. H
   %

Ftx-system 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [l/s]

Frånluft
 [l/s]

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

Ftx-system      
 MÅND-SÖND 1742.00 1742.00 1 - 365 0 - 24

Installationssystem

RESULTAT

Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)
 Trans-

mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 35183 10875 38914 18571 0 1662 22960 0 0 0 3702 18118 54716 2436
Mån 2 33069 10353 36047 16774 0 5836 21230 0 0 0 3344 16364 47383 2185
Mån 3 32310 8910 34554 18571 0 14300 19081 0 0 0 3702 18118 37153 2338
Mån 4 25869 6210 27129 17972 0 15180 12402 0 0 0 3583 17533 26138 2185
Mån 5 20286 3932 20681 18571 184 16921 4118 0 0 0 3702 18118 19747 2180
Mån 6 17617 2997 17381 17972 1838 16618 51 0 0 0 3583 17533 17972 2090
Mån 7 16115 2627 16055 18571 4386 15805 0 0 0 0 3702 18118 18571 2160
Mån 8 16700 2826 17047 18571 3113 15641 0 0 0 0 3702 18118 18571 2160
Mån 9 17490 3363 18945 17972 358 14121 1220 0 0 0 3583 17533 18005 2092
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Detaljerat Resultat
Aktuellt hus med aktuell drift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)
 Trans-

mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 10 21056 4849 23604 18571 0 10003 9858 0 0 0 3702 18118 23836 2228
Mån 11 26057 6972 29295 17972 0 3179 17126 0 0 0 3583 17533 36420 2266
Mån 12 32223 9563 35947 18571 0 1086 21179 0 0 0 3702 18118 49843 2409
Summa 293974 73477 315599 218657 9879 130353 129227 0 0 0 43590 213324 368353 26730

Detaljerat Resultat
Referenshus med referensdrift
Period Avgiven energi kWh     Tillförd energi kWh             
   (23)  (24)  (21)  (28)  (22)  (27)  (20)  (19)  (29)  (18)  (25)  (45)  (33)  (34)
 Trans-

mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

Passiv
kyla

Sol-
energi
fönster

Åter-
vinning
vent.

Åter-
vinning
VP

Åter-
vinning
tappvv.

Sol-
fång-
are

Person-
värme

Process-
energi
till rum

Värme-
försörj-
ning

Elför-
sörj-
ning

Mån 1 25346 9519 35187 18571 0 1662 17593 0 0 0 3702 18118 47387 207
Mån 2 23623 9108 32686 16774 0 5836 16018 0 0 0 3344 16364 40485 167
Mån 3 22544 7748 31081 18571 0 14300 13217 0 0 0 3702 18118 30871 112
Mån 4 17849 5478 24552 17972 8 15180 7007 0 0 0 3583 17533 22219 48
Mån 5 14243 3776 19578 18571 1825 16921 1194 0 0 0 3702 18118 18829 5
Mån 6 11850 2895 16178 17972 6792 16618 0 0 0 0 3583 17533 17972 0
Mån 7 10140 2300 13813 18571 11282 15805 0 0 0 0 3702 18118 18571 0
Mån 8 10768 2455 14708 18571 9490 15641 0 0 0 0 3702 18118 18571 0
Mån 9 12922 3270 17925 17972 1983 14121 62 0 0 0 3583 17533 17972 0
Mån 10 15039 4210 21042 18571 0 10003 5425 0 0 0 3702 18118 21363 35
Mån 11 18367 5885 25693 17972 0 3179 12425 0 0 0 3583 17533 31009 121
Mån 12 23123 8288 32220 18571 0 1086 16110 0 0 0 3702 18118 43016 185
Summa 205815 64934 284662 218657 31379 130353 89051 0 0 0 43590 213324 328264 879

Nyckeltal
 Referenshus

Referensdrift
Aktuellt hus
Referensdrift

Aktuellt hus
Aktuell drift

 

Inre värmekapacitet 25.02 49.48 49.48  [Wh/m²°C]
Yttre värmekapacitet 24.82 25.44 25.44  [Wh/m²°C]
Medeltemperatur 20.00 20.00 22.00  [°C]
Medelvärde ventilation 1742.00 1742.00 1742.00  [l/s]
Processenergi medel 5.89 5.89 5.89  [W/m²]
Personvärme medel 1.00 1.00 1.00  [W/m²]
Omslutningsarea  4212.40 4212.40  [m²]
Luftläckage vid 50 Pa 3369.92 3369.92 3369.92  [l/s]
Invändigt tryck medel -6.6 -6.5 -7.0  [Pa]
Specifik fläkteffekt 0.0 1.7 1.7  [kW/(m³/s)]
Omslutnings-/Golv-area 0.85 0.85 0.85  
Avvikelse krav lägsta rumstemp   0.00 °C 
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Jämförelse mot krav enligt BBR
   Aktuellt hus

referensdrift
Aktuellt hus
aktuell drift

Tillåtet värde    

Jämförelse mot BBR 10             
Fs-värde 0.351 0.404 0.328 W/m²K
Tillåtet Fs-värde är 130 % av referenshusets medel: 0.252             
Uppvärmning 362632 395083 329143 kWh
                    
Jämförelse mot BBR 12             

U-värde     0.485 0.500 W/m²K
Energianvändning     79 110 kWh/m²
Atemp: 4976.0 m²         
Klimatzon BBR12 SÖDER       
Verksamhetstyp: / Bostad         
                    
Jämförelse mot BBR 16             

U-värde     0.485 0.500 W/m²K
Energianvändning     79 110 kWh/m²
Atemp: 4976.0 m²         
Klimatzon BBR16 III       
Verksamhetstyp: / Bostad         

Energibalans
 Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Avgiven energi       

(23)Transmission 205815 41.36 267438 53.75 293974 59.08
(24)Luftläckage 64934 13.05 63763 12.81 73477 14.77
(21)Ventilation 284662 57.21 288193 57.92 315599 63.42
(28)Spillvatten 218657 43.94 218657 43.94 218657 43.94
(22)Passiv kyla 31379 6.31 22357 4.49 9879 1.99
       
Tillförd energi       

(27)Solenergi genom fönster 130353 26.20 130353 26.20 130353 26.20
(20)Återvinning ventilation 89051 17.90 110500 22.21 129227 25.97
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(19)Återvinning värmepump 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(18)Solfångare 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(45)Processenergi till rum 213324 42.87 213324 42.87 213324 42.87
(25)Personvärme 43590 8.76 43590 8.76 43590 8.76
(34)Elförsörjning 879 0.18 26472 5.32 26730 5.37
(33)Värmeförsörjning 328264 65.97 336159 67.56 368353 74.03

Specifikation av energiflöden
 Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 328264 65.97 336159 67.56 368353 74.03
(1)Ventilationsaggregat 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(2)Värmesystem 109608 22.03 117503 23.61 149697 30.08
(3)Tappvarmvatten 218657 43.94 218657 43.94 218657 43.94
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Specifikation av energiflöden
 Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(49)Kylning i rumsluft 0 0.00 0 0.00 0 0.00
       
(34)ELFÖRSÖRJNING 879 0.18 26472 5.32 26730 5.37
(35)Värmepump 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(14)Tilluftsfläktar 0 0.00 17803 3.58 17803 3.58
(13)Frånluftsfläktar 0 0.00 7630 1.53 7630 1.53
(15)Cirk.pump värme 879 0.18 1039 0.21 1297 0.26
(10)Cirk.pump solf. 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(12)Cirk.pump kyla 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00 0 0.00 0 0.00
       
(37)KONDENSORVÄRME 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(4)Ventilationsaggregat 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(5)Värmesystem 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(6)Tappvarmvatten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
       
(36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(7)Ventilationsaggregat 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(8)Värmesystem 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(9)Tappvarmvatten 0 0.00 0 0.00 0 0.00
       
(26)PROCESSENERGI 256913 51.63 256913 51.63 256913 51.63
(40)Verksamhetsenergi rumsluft 213324 42.87 213324 42.87 213324 42.87
(41)Verksamhetsenergi extern 43590 8.76 43590 8.76 43590 8.76
(39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00 0 0.00 0 0.00
(46)Fastighetsenergi extern 0 0.00 0 0.00 0 0.00
       
(42)VENTILATIONSAGGREGAT 89051 17.90 135933 27.32 154660 31.08
(43)VÄRMESYSTEM 110487 22.20 118542 23.82 150993 30.34
(44)TAPPVARMVATTEN 218657 43.94 218657 43.94 218657 43.94

Projektanpassad rapport
Benämning på sammanställning Referenshus

Referensdrift
kWh

Referenshus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Referensdrift

 kWh

Aktuellt hus
Referensdrift

kWh/m²

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Värme till  rum vent tvv 328264 65.97 336159 67.56 368353 74.03
Elanvändning 257792 51.81 283386 56.95 283643 57.00
Fastighetsel 0 0.00 17803 3.58 17803 3.58

Projektanpassad rapport, Specifikation
Värme till  rum vent tvv=
+1.000 x (1) Värmeförsörjning ventilation
+1.000 x (2) Värmeförsörjning värmesystem
+1.000 x (3) Värmeförsörjning tappvarmvatten

Elanvändning=
+1.000 x (10) El cirkpump solfångare
+1.000 x (13) El till frånluftsfläktar
+1.000 x (14) El till tilluftsfläktar
+1.000 x (15) El cirkpump värmesystem
+1.000 x (26) Processenergi

Fastighetsel=
+1.000 x (10) El cirkpump solfångare
+1.000 x (12) El cirkpump kyla
+1.000 x (14) El till tilluftsfläktar
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Tillförd energi

Sol genom fönster (14%)
Återvinning ventilation (14%)
Återvinning värmepump (0%)
Återvinning till tappvv (0%)
Återvinning solfångare (0%)
Processenergi rumsluft (23%)
Personvärme (5%)
Elförsörjning (3%)
Värmeförsörjning (41%)

Avgiven energi

Transmission (32%)
Luftläckage (8%)
Ventilation (35%)
Spillvatten (24%)
Passiv kyla (1%)
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