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Förord 
 

Examensarbetet utgör den avslutande delen av civilingenjörsutbildningen på Kungliga 

Tekniska Högskolan i Stockholm. Det har utförts under hösten 2010 på institutionen för 

Byggvetenskap i samarbete med WSP och omfattar 30 högskolepoäng. 

 

Vi vill börja med att rikta ett varmt tack till våra handledare Folke Björk på KTH, samt 

Catharina Hansson på WSP. För hjälpen med energiberäkningar samt beräkningsunderlag 

vill vi tacka Jasenka Hot på WSP Environmental. Även Pär Gustavsson på WSP 

Byggprojektering skall ha ett stort tack för tillhandahållandet av en arbetsplats under hela 

projektets gång. Ett särskilt tack till Henrik Carlsson på WSP i Göteborg som 

ursprungligen kom med idén till examensarbetet. Vi vill också tacka alla de personer som 

på olika sätt bidragit med sin expertis till arbetets fortskridande.  

 

Stockholm, december 2010 
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Sammanfattning 
 

Kraven på byggnaders energieffektivitet och påverkan på miljön har under senare tid 

diskuterats flitigt, såväl på det nationella planet som på EU-nivå. Trenden pekar på ett 

byggande där allt större vikt läggs vid den byggda miljöns energiprestanda. Redan i 

dagsläget finns flera exempel på hus med ett mycket lågt energibehov, och antalet 

lågenergihus växer för varje år.  

 

I skrivande stund ligger kraven på bostäders specifika energianvändning på 110 kWh/m
2
 

år i Stockholm, men redan till nästa år finns förslag på att minska motsvarande siffra till 

90. Energimyndigheten genomför just nu ett arbete med att tolka EU:s direktiv om så 

kallade Nära nollenergihus och de preliminära resultaten indikerar att kravnivån för köpt 

energi kommer hamna kring 55 kWh/m
2
 år, vilket är i nivå med de rekommendationer 

som i dag återfinns i FEBY:s Kravspecifikation för Passivhus. 

 

Med utgångsläge i ett uppfört lågenergihus i Henriksdalshamnen i Stockholm har vi i 

arbetet analyserat olika energieffektiviserande åtgärders inverkan på effekt- och 

energibehov. Även de ekonomiska aspekterna förknippade med åtgärderna har studerats 

med hjälp av en modell för livscykelkostnader.  

 

Åtgärderna studerades inledningsvis individuellt för att ge en bild av hur stor påverkan de 

har var för sig. Tre åtgärdspaket sattes sedan samman, där de mest energi- och 

kostnadseffektiva lösningarna ingick.  

 

Det första åtgärdspaketet syftade till att ta huset till passivhusnivå, vilket uppnåddes 

genom byte av fönster samt en förbättring av lufttätheten. Den ekonomiska analysen 

visade att detta paket inte var lönsamt. Det andra åtgärdspaketet hade som mål att så 

mycket som möjligt sänka byggnadens energibehov och samtidigt uppvisa lönsamhet. 

Resultatet blev ett mer än halverat energibehov och den ekonomiska kalkylen pekade på 

att det även gick med vinst.  

 

Slutligen studerades möjligheten att installera energiproducerande system för att kunna ta 

huset till ett plusenergiutförande. Tanken var att undersöka om det var möjligt att på ett 

ekonomiskt försvarbart sätt täcka upp behovet av köpt energi med hjälp av sol- och 

vindkraft. Analysen visar att det i dagsläget skulle vara svårt att uppnå, främst på grund 

av de stora investeringskostnader som åtgärderna medför, samt de hinder som är 

förknippade med regelverken för att sälja energi.  
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Abstract 
 

Energy and environmental demands regarding buildings have become an increasingly 

discussed topic, both in Sweden and in Europe as a whole. The general trend indicates 

that greater efforts are being put into the energy efficiency of the built environment. 

There are already numerous examples of houses with a low energy demand, and the 

number of low energy buildings is constantly growing. 

 

At the time being, the maximum level for energy demands for housing in Stockholm is 

110 kWh/m
2
  year, but as soon as next year the limit will be changed to 90. The Swedish 

agency Energimyndigheten is currently conducting a project to interpret the EU Directive 

on the so-called Nearly zero energy buildings, and the preliminary results indicate that 

the level of requirements for purchased energy will end up with about 55 kWh / m
2
 year, 

which is in line with today’s recommendations found in FEBY's Kravspecifikation för 

Passivhus. 

 

Starting with a low-energy house in Henriksdalshamnen in Stockholm, we have analyzed 

various energy-efficiency measures and their influence on power and energy needs. The 

financial aspects associated with the measures have been studied using a model of life 

cycle costs. 

 

The measures were initially studied individually to give an idea of how much impact they 

each had. Three packages of measures were then put together, where the most energy- 

and cost-effective solutions were included. 

 

The first package of measures aimed to achieve the standard for Passive houses, and was 

accomplished by the replacement of windows and an improvement in airtightness. The 

economic analysis showed that this package was not viable. The second package of 

measures aimed to as much as possible reduce the building's energy needs and at the 

same time demonstrate profitability. The results showed a more than halved energy 

demand and the economic calculations indicated that it even turned a profit. 

 

Finally, the possibility of installing energy-producing systems in order to achieve a plus 

energy house was studied. The idea was to examine whether it was possible to cover up 

the need for purchased energy by using solar and wind power, while maintaining 

profitability. The analysis shows that this would be difficult to achieve, primarily because 

of the high investment costs entailed, and the difficulties associated with the regulations 

regarding the sale of energy. 
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Inledning 
 

På senare år har miljön hamnat i fokus hos allmänheten och trycket på näringslivet att 

leverera miljövänliga och energieffektiva varor har ökat. Även från beslutfattare runtom i 

Europa kommer krav och lagar för att minska miljöpåverkan och behovet av energi. 

Sveriges Riksdag har tagit fram miljömål som bland annat innebär att 

energianvändningen i bostäder och lokaler ska minskas med 20 % till år 2020 och 50 % 

till år 2050 i förhållande till användningen 1995. 

 

För att möta dessa hårdare krav är det viktigt att tidigt skaffa sig kunskap om hur 

byggnader med god energiprestanda ska projekteras och byggas. En lösning från 

byggbranschen har varit passivhuskonceptet. I ett passivhus skall behovet av köpt energi 

för uppvärmning minimeras, vilket bland annat kan uppnås genom god värmeisolering 

och tillvaratagande av energin från personer och apparater genom ett 

värmeåtervinningssystem.  

 

Byggsektorn har även i ett fåtal projekt tagit energieffektiviseringen ännu ett steg och 

byggt s.k. plusenergihus. Begreppet plusenergihus är inte entydigt definierat, men 

grundtanken är att huset på årsbasis skall producera mer energi än det gör av med. Då 

detta koncept uppmärksammats alltmer i samband med energieffektiva byggnader är 

WSP intresserade av att undersöka möjligheterna för att producera plusenergihus i 

Sverige. Genom att studera ett befintligt hus i Hammarby Sjöstad och göra om detta till 

ett passivhus, och därefter till ett plusenergihus, skulle vi undersöka vilka åtgärder som 

skulle krävas för att uppfylla kriterierna för respektive koncept. De åtgärdspaket som vi 

fick fram skulle även ta hänsyn till de ekonomiska aspekterna av de 

energieffektiviserande åtgärderna, för att sedan kunna användas på framtida husprojekt. 

 

Mål och syfte 
 

Syftet med arbetet är att undersöka om det är möjligt att bygga ett plusenergihus i 

Stockholmsregionen. 

 

Tillvägagångssättet har varit att studera ett befintligt lågenergihus som är uppfört i 

kvarteret Kajutan i Hammarby Sjöstad och försöka göra det så energieffektivt som 

möjligt med de ekonomiska aspekterna i åtanke. Arbetet behandlar konstruktionsmässiga 

lösningar som väggar, tak, fönster och täthet. Även installationstekniska lösningar som 

solfångare, återvinning av värme från spillvatten, solceller och vindkraft behandlas. 

Målet har varit att sänka den specifika energianvändningen så mycket som möjligt med 

eventuell möjlighet till plusenergihus. 
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Frågeställningar 
 

De huvudsakliga frågeställningar som vi försökt svara på i detta arbete uppkom i ett tidigt 

skede och har legat till grund för att uppnå målen och syftet med arbetet. De behandlade 

frågorna är: 

 

 Hur mycket är det möjligt att sänka energiförbrukningen i huset? 

 Vilka konstruktionsmässiga åtgärder ger de största sänkningarna av 

energibehovet? 

 Vilka installationstekniska åtgärder kan användas för att sänka energibehovet? 

 Vilka lösningar kan användas för att producera energi? 

 

Avgränsningar 
 

I arbetet har vissa avgränsningar gjorts för att begränsa omfattningen. Det studerade 

objektet består egentligen av två huskroppar, en större med 48 lägenheter och en mindre 

med 11 lägenheter. Vi har valt att enbart arbeta med det större huset, dels för att begränsa 

omfattningen av arbetet, men också för att resultaten från detta hus på grund av 

lägenhetsantalet är mer tillämpningsbara på framtida projekt. Det befintliga huset har ett 

flertal olika väggtyper, dock har vi valt att använda oss enbart av den vanligast 

förekommande väggkonstruktionen i våra beräkningar. Termograferingar av huset visade 

att ingen större förekomst av köldbryggor fanns. Vi har ändå valt att ta med de två 

köldbryggor som vi ansett har störst inverkan på effekt- och energibehov. Det skall 

noteras att i begreppet fastighetsel för Kajutan ingår endast el till fläktar. Energibehovet 

för hushållsel tas inte upp i arbetet. 

Metod 
 

Arbetets inriktning tog form efter samtal med Henrik Carlsson, avdelningschef på WSP 

Byggprojektering i Göteborg, som var intresserad av att undersöka möjligheterna att 

bygga plusenergihus på våra breddgrader. Ur detta formulerades sedan arbetets 

huvudsakliga frågeställningar. 

 

För att få en bättre inblick i begreppen passivhus och plusenergihus inleddes 

arbetsgången med en litteraturstudie. Bland annat studerades Kravspecifikation för 

Passivhus[1] med avsikten att få en bättre förståelse för vilka riktlinjer som efterfrågades.  

Efter en granskning av husets relationshandlingar påbörjades en genomgång av den 

energiberäkning som gjorts i VIP-Energy. Effektbehovet simulerades med hjälp av 

Energihuskalkyl. Alla ingående parametrar analyserades för att hitta eventuella 

möjligheter till sänkning av effekt- och energibehov. De områden som behövde direkta 

åtgärder för att uppfylla grundkraven för passivhus behandlades först. Dessa var t.ex. att 

ändra de befintliga fönstren till lågenergifönster. Därefter gjordes ytterligare 

konstruktionsmässiga och installationstekniska ändringar för att se vilken inverkan de 

hade på energibehovet. 
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När energiförbrukningen hade kommit ner till en tillfredställande nivå började arbetet 

med att hitta tekniska lösningar som skulle ge huset ett överskott på energi. Material från 

tillverkare inom sol- och vindkraft granskades för att få fram en lämplig 

energiproducerande lösning.  

 

För den ekonomiska kalkylen av de olika åtgärderna har livscykelkostnadsanalys (LCC) 

använts. Prisuppgifter har inhämtats från tillverkare i den mån det varit möjligt, samt 

kompletterats med information från kalkylavdelningen på WSP. 
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Bakgrund 
 

Då kraven på energieffektivitet hos nybyggda bostäder inom EU blir allt hårdare är det av 

stor vikt att byggsektorn fortlöpande utvecklar sin kompetens inom energieffektivt 

byggande. Såväl konstruktionsmässiga som installationstekniska lösningar behöver 

belysas och kontinuerligt förbättras. 

 

Beslutsfattare inom EU har presenterat ”EU:s klimat- och energipaket” för att inom 

unionen styra utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle[2]. Bland annat har följande 

mål satts upp för 2020: 

 

 Minska energianvändningen med 20 % 

 Öka andelen energi från förnybara källor med 20 % 

 Minska växthusgasutsläppen med 20 % 

 

Som ofta nämns står byggsektorn för en stor andel av energianvändningen i samhället, 

uppskattat till 40 % [3], och för att uppnå de övergripande samhällsmålen ovan är det 

viktigt att denna sektor genomför ett aktivt arbete på området. Flera direktiv som direkt 

berör branschen har tagits fram. Bland annat kan nämnas EPBD, Energy Performance of 

Building Directive, som redan i dag kräver att alla byggnader som uppförs eller säljs ska 

energideklareras. Detta direktiv håller på att skrivas om och kommer från och med 2021 

innebära att alla hus som byggs ska vara ”nearly zero energy buildings”[4]. Detta begrepp 

ska sedan tolkas och implementeras av respektive medlemslands ansvariga myndighet. 

Energimyndigheten genomför detta arbete i Sverige, och väntas presentera nya riktlinjer 

inom kort. 

 

Även Sveriges riksdag har tagit fram miljömål som bland annat innebär att 

energianvändningen i bostäder och lokaler ska minskas med 20 % till år 2020 och 50 % 

till år 2050 i förhållande till användningen 1995[5]. 

 

2001 uppfördes de första passivhusen i Sverige, ett projekt om 20 radhus i Lindås söder 

om Göteborg. Sedan dess har flera projekt genomförts i olika delar av Sverige, främst i 

Västra Götalandsregionen. Beståndet av passivhuslägenheter var i april 2010 ca 1450 

lägenheter, och detta tros öka till ca 3000 lägenheter till årsskiftet 2011/2012[6]. 
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Figur 1. Utvecklingen av passivhus i Sverige [6] 

 

Utvecklingen av plusenergihus har inte kommit lika långt, och det första som uppfördes 

med denna ambition i Sverige är Villa Åkarp som invigdes i oktober 2009. Huset har 

gjorts på initiativ och bebos av Karin Adalberth, doktor i byggnadsfysik vid Lunds 

universitet. Villor i plusenergiutförande har även uppförts i Ronneby och Kungsbacka, 

och ett större område för flerbostadshus i Lerum, kallat Höjdenvändan, är just nu under 

uppförande[7]. 

 

 
Figur 2. Höjdenvändan i Lerum [7]  
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Koncept för lågenergihus 
 

Begreppet lågenergihus är ett samlingsnamn som vanligen används för byggnader som 

använder signifikant mindre energi än gällande byggnorm[8]. Samtliga nedan beskrivna 

koncept faller därmed inom ramen för vad som är ett lågenergihus. De olika begreppens 

innebörd varierar till viss del mellan olika länder, såsom Sverige, Norge, Tyskland och 

Schweiz. Beskrivningarna nedan av passiv- och minienergihus hänför sig till de svenska 

specifikationerna som tagits fram av Forum för Energieffektiva Byggnader på uppdrag av 

Energimyndighetens program för passivhus och lågenergihus. 

 

Minienergihus 

 

I stort är funktionskraven på minienergihus uppställda på samma vis som för passivhus, 

se nedan, med den stora skillnaden att högre effektbehov och något sämre U-värde på 

fönster och glaspartier tillåts [9].  Effektbehovet för minienergihus i zon III är 16 

W/m
2
Atemp+garage och fönster och glaspartiers genomsnittliga U-värde ska vara högst 1.0 

W/m
2 

K. Rådet för den köpta viktade energin är 80 kWh/ m
2
Atemp+garage. 

 

Passivhus 

 

Konceptet passivhus kommer ursprungligen från Tyskland och utvecklades där på 1990-

talet av bland annat Wolfgang Feist [8]. Tanken var att ett hus skulle kunna byggas utan 

radiatorsystem. I stället skulle spillvärmen från människor och apparater värma upp 

byggnaden. För att klara detta är den generella idén att man bygger med tjock isolering i 

väggar och tak, har fönster med låg värmeledningsförmåga och utrustar huset med ett 

värmeåtervinningssystem för ventilationen. För att uppnå en hög värmeåtervinning ur 

ventilationsluften är det också viktigt att byggnadens luftläckning hålls på låga nivåer.  

 

 
Figur 3. Principmodell för ett passivhus [6] 
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De krav som tagits fram för passivhus i Tyskland har visat sig svåra att tillämpa i 

Sverige, och av denna anledning har Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY) tagit 

fram en svenskanpassad kravspecifikation[1]. För att främja användning av lågvärdiga 

energislag till bostadsuppvärmning använder sig kravspecifikationen för passivhus av 

energiformsfaktorer, som gör det mer fördelaktigt att använda sig av t.ex. fjärrvärme i 

stället för el. Energi från sol och vind ges faktorn noll och kan därmed användas utan att 

bidra till behovet av köpt energi. 

 

För att bli klassat som passivhus i Sverige ska förutom FEBY:s krav alltid kraven från 

Boverkets Byggregler, BBR 16, uppnås. Exempel på FEBY:s krav för passivhus i zon III 

(Stockholm) är: 

 

 Effektbehov för värme, Pmax = 10 W/m
2
Atemp+garage 

 Tilluftstemperatur efter eftervärmare får maximalt vara 52 grader 

 Luftläckning får vara högst 0.3 l/s m
2
 vid en tryckskillnad på 50 Pa 

 Fönster och glaspartiers genomsnittliga U-värde ska vara högst 0.9 W/m
2 
K 

 

Utöver kraven finns även ett flertal råd som bör följas, till exempel bör:  

 

 den viktade köpta energin max uppgå till 60 kWh/ m
2
Atemp+garage 

 ventilationssystemets SFP-värde högst vara 1.5 kW/(m
3
/s) 

 fördelningsmätning av varmvatten finnas 

 

Plusenergihus 

 

För plusenergihus finns ingen formell kravspecifikation framtagen, men begreppet avser 

vanligen att huset skall generera mer energi på årsbasis än vad det använder sig av och 

därmed kunna leverera ett el- och/eller värmeöverskott till de externa näten[8].  

 

Huruvida byggnaden ska gå med ett nettoöverskott på el och värme var för sig och om 

detta överskott ska beräknas för hela året eller över en annan tidsperiod är i skrivande 

stund ej fastställt av Energimyndigheten. Dock är kraven på nollenergihus i FEBY:s 

kravspecifikation för passivhus formulerade så att summan använd energi ska vara 

mindre än eller lika med summan producerad energi över ett år. Samma viktningsfaktorer 

för använd och producerad energi skall användas[1]. 
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Objektsbeskrivning 
 

Kvarteret Kajutan ligger i Henriksdalshamnen i anslutning till Hammarby Sjöstad i 

Stockholm och består av två huskroppar med 48 respektive 11 lägenheter fördelade på en 

total lägenhetsyta om ca 4900 m
2
. Husen är förbundna i garageplan under mark. 

Inflyttning skedde i början av 2010, och lägenheterna varierar från 1 till 3 rum och kök. 

Bostäderna är försedda med loggior, ett slags inglasat uterum i lägenheten, med undantag 

för takvåningarna som är utrustade med terrasser.  

 

 
Figur 4. Kvarteret Kajutan. Eget foto 

Byggherre för projektet är ByggVesta AB som även förvaltar huset och byggnaden är 

projekterad som en vidareutveckling av företagets pilotkoncept i Västra hamnen i Malmö 

från 2008. ByggVestas egen benämning på dessa projekt är ”Egenvärmehus”, en 

benämning som faller inom begreppet lågenergihus. I båda dessa projekt har WSP 

Environmental varit delaktiga i arbetet med energiberäkningar.  

 

Uppvärmningen av husen sker med hjälp av värmeåtervinning i ventilationsluften och 

spillvärme från de boende och apparater. Inget radiatorsystem finns installerat i 

lägenheterna. Huset är utformat med ett FTX-system kallat VoltAir System som är 

utvecklat på beställning av ByggVesta. Systemet är placerat på taket och består av 

plattvärmeväxlare i polykarbonat, ett system med få rörliga delar och en av Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut dokumenterad temperaturverkningsgrad på 90 %[10]. 
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Lägenheterna är utrustade med individuella värmeaggregat som är belägna i trapphusen. 

Huset är anslutet till fjärrvärmenätet som värmer tappvarmvatten och förser 

lägenhetsaggregaten med spetsvärme när behov föreligger. Samtliga lägenheter har 

individuell mätning och debitering av tappvarmvatten, värme och el. 

 

Tekniska data för husets klimatskal är som följer: 

 U-värde väggar 0.17 W/m
2 

K 

 U-värde tak 0.105 W/m
2 
K 

 U-värde platta på mark 0.2 W/m
2 

K 

 U-värde fönster 1.0 W/m
2 

K 

 U-värde loggiafönster 1.2 W/m
2 

K 

 Luftläckage 0.4 l/s m
2
 

 

Energianvändningen i det undersökta huset är projekterad till 54 kWh/m
2
 år. Mätningar 

har gjorts efter inflyttning och de visar att den verkliga energianvändningen är i nivå med 

den projekterade [11]. 
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Energiförluster och -tillskott 
 

För att beräkna en byggnads energibehov genomförs en energibalansberäkning där den 

energi som flödar in och ut genom byggnadens klimatskal studeras. Det finns flera olika 

vägar för värmen att försvinna från byggnaden. De viktigaste av dessa är 

transmissionsförluster, ventilationsförluster, förluster via luftläckage och spillvatten. 

Värme som tillförs byggnaden kommer huvudsakligen från solinstrålning, internlaster i 

form av människor och apparater samt i form av extra tillförd värme. 

 

Energiförluster 

 

Värmeförluster via transmission sker när det finns en temperaturdifferens mellan ute- och 

inneklimat - när det är kallare ute än inne sker transmissionen av värme inifrån och ut. 

För att motverka transmissionsförluster i byggnader används isoleringsmaterial i 

klimatskalet av till exempel mineralull och cellplast. Vid delar av klimatskärmen med 

tunnare isolering, som till exempel vid anslutningar av bjälklag i väggar samt runt 

fönster, uppstår så kallade köldbryggor på grund av ökad transmission i dessa områden.  

 

 
Figur 5. Energiförluster- och tillskott [37] 

Transmission via fönster är en stor del av en byggnads energiförluster på grund av det 

låga värmemotstånd ett fönster har i relation till exempelvis en vägg. För att begränsa 

denna typ av förluster används i allt större utsträckning lågenergifönster med U-värden så 

låga som 0.7 W/m
2
K. 

 

Värme kan även i hög grad försvinna via byggnadens ventilationssystem, då den 

förbrukade inomhusluften måste bytas ut mot frisk luft utifrån. För att reducera dessa 

förluster och ta till vara på energin i frånluften används i stor utsträckning FTX-system 



16 

 

som använder energiinnehållet i frånluften för att värma upp den kalla tilluften innan den 

tillförs. Under senare år har verkningsgraden på dessa system markant förbättrats och de 

allra bästa systemen kan i dag ta tillvara på runt 90 % av värmeinnehållet i luften[12]. 

 

Värmeförluster på grund av luftläckage uppstår till följd av otätheter i byggnadens 

klimatskärm. På grund av detta läckage måste en större andel av tilluften värmas upp, då 

värmeenergin i den utläckande luften ej kan tas tillvara, samtidigt som kall inläckande 

luft måste värmas upp. Ett annat problem med luftläckage är att fukt i inneluften kan ta 

sig in i ytterkonstruktioner och där kondensera mot en kallare byggnadsdel och på så sätt 

orsaka fuktskador. För att motverka dessa problem bör byggnaden göras så tät som 

möjligt. Detta sker vanligtvis i lätta konstruktioner med hjälp av en polyetenfolie. 

 

För att få önskad temperatur på tappvarmvatten i ett hus måste det kalla inkommande 

vattnet värmas upp och för detta behövs energi. Efter förbrukning av varmvattnet spolas 

det bort och därmed försvinner även energiinnehållet i det. 

 

Energitillskott 

 

Den energi som finns i solstrålningen utgör ett tillskott i byggnadens energibalans. 

Genom klimatskalets olika delar, framförallt glaspartier, överförs denna energi i form av 

värme. Problematiken med att tillgodogöra sig värme i form av solstrålning ligger främst 

i de stora variationer i värmeenergi som solen bidrar med under dygnet och året. 

Vintertid, då uppvärmningsbehovet är som störst, är detta tillskott givetvis att betrakta 

som en tillgång. Dock är solens energiinnehåll som lägst under just denna period, och 

utgör på grund av detta ett relativt litet bidrag till uppvärmningen. Sommartid är 

problemet det omvända - solen strålar med maximal effekt samtidigt som det inte finns 

ett behov av att värma byggnaden och problem med övertemperaturer inomhus kan 

uppstå. 

 

För att på ett effektivt sätt tillgodogöra sig solens energiinnehåll under sommarhalvåret 

kan solfångare användas. Dessa används framförallt till att värma upp tappvarmvatten, då 

behovet av detta är tämligen jämnt under året. Tillförseln av extern energi för 

uppvärmning av varmvatten kan då minskas, och under vissa perioder helt elimineras. 

 

En annan källa som bidrar till uppvärmningen är så kallade internlaster, det vill säga den 

värme som avges från människor, belysning och elektrisk utrustning. Tillskottet från 

denna källa varierar starkt beroende på hur många människor som vistas i byggnaden, hur 

mycket belysning och apparater som finns samt hur mycket spillvärme dessa producerar. 

Värmen från internlaster kan, på samma sätt som solvärme, ge ett oönskat tillskott av 

värme och ge upphov till problem med övertemperaturer inomhus. 

 

Utöver de ovan nämnda värmetillskotten behöver under särskilt kalla dagar extra värme 

tillföras. Detta kan ske genom till exempel vattenburna radiatorer, luftburen värme, 

direktverkande el samt olika typer av värmepumpar. 
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Energibesparande åtgärder 
 

Klimatskalets isoleringsförmåga 

 

En av de viktigaste insatserna för att minimera energibehovet är att ha ett välisolerat 

klimatskal. Genom att öka isoleringstjockleken i väggar och tak minskar husets 

transmissionsförluster. Även den så kallade formfaktorn för byggnaden spelar här en 

avgörande roll - ju mindre ytan på klimatskalet är i förhållande till byggnadens golvarea 

eller volym, desto mindre blir energibehovet för uppvärmning. Formfaktorn definieras 

vanligtvis som omslutande area dividerat med uppvärmd golvarea, d.v.s. Aom/Atemp.  

 
Figur 6. Exempel på förhållandet mellan formfaktor och krav på genomsnittligt U-värde [6] 

Småhus har en högre formfaktor än flervåningshus, och ju högre formfaktor, desto 

viktigare blir det genomsnittliga U-värdet. Detta innebär att i ett enfamiljshus är det 

viktigare än i ett flerfamiljshus med ett välisolerat klimatskal, vilket samtidigt medför att 

fönsterandelen måste hållas nere. 

 

Lågenergifönster 

 

Då fönsters isolerande förmåga är så mycket lägre än hos ytterväggar är det viktigt att 

fönster med låga U-värden används. Hur stor andel fönster en byggnad har, uttryckt som 

fönsterarea i förhållande till golvarea, spelar även en viktig roll för hur stora 

transmissionsförlusterna blir. Som riktlinje för att nå en energieffektiv standard brukar 

det anges att andelen bör vara i storleksordningen 15 % [13]. 
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Täthet 

 

Luft som läcker genom otätheter i byggnadens klimatskal medför såväl högre 

energikostnader som ökad risk för fuktproblem i ytterkonstruktioner och problem med 

drag och kalla golv. Tätheten är särskilt viktig om byggnaden ligger i ett vindutsatt läge, 

men även i skyddad stadsmiljö bör uppmärksamhet ägnas åt frågan. Det är viktigt att 

projektörer och byggnadsarbetare som arbetar med frågor rörande lufttäthet utbildas på 

området för att så långt som möjligt säkerställa att kvaliteten blir hög [14]. Då ett 

lufttätande skikt av plastfolie används i lättkonstruktionsbyggnader är det en god idé att 

förlägga plastfolien indragen i isoleringsskiktet för att undvika punkteringar av 

densamma vid till exempel elinstallationer.  

 

 
Figur 7.  Variationer i täthetsvärden [38] 

 

I tidigare utgåvor av Boverkets byggregler fanns ett gränsvärde för hur stor 

luftläckningen genom klimatskalet fick vara. Detta var satt till 0.8 l/s m
2
, men i den 

senaste revisionen, BBR 16, nämns inte några gränsvärden och kraven på lufttäthet 

formuleras i stället som allmänna råd i form av funktionskrav. Kravet på 0.3 l/s m
2
 som 

ställs på passivhus och minienergihus har visat sig fullt möjligt att uppnå. Flera projekt 

har uppvisat lägre värden, och som exempel kan radhusen i skånska Glumslöv nämnas, 

med ett uppmätt täthetsvärde på 0.1 l/s m
2
 [15]. 

Varmvattenanvändning 

 

Energin som åtgår till att värma upp tappvarmvatten utgör en betydande del av en 

byggnads totala energianvändning. Användningen av tappvarmvatten varierar dock starkt 

mellan olika hushåll beroende på antal boende och deras brukarmönster. De olika 

mätningar som gjorts på området uppvisar sinsemellan stora skillnader och användningen 
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av varmvatten i flerbostadshus varierar mellan 17 och 32 m
3
 per person och år [16]. 

Några av anledningarna till att resultaten skiljer sig så kraftigt kan vara att de är utförda 

under olika år, av olika undersökningsgrupper och med varierande referensobjekt. 

 

För att sänka användningen av varmvatten finns olika lösningar, och den vanligaste 

åtgärden är att installera energieffektiva blandare, vilket kan ge en besparing på ca 20 %. 

Ett annat sätt är att införa fördelningsmätning, där de boende betalar för sin faktiska 

förbrukning, och även denna åtgärd ger en sänkning av varmvattenanvändningen med ca 

20 %. Dessa båda åtgärder kombinerade har visat sig ge en total sänkning på 36 % [1]. 

 

Ventilation 

 

Ett fungerande ventilationssystem behövs för att förse de boende med frisk luft och 

fungerar i vissa fall även som värmebärare. För att hålla nere energianvändningen för 

ventilationen är det viktigt att välja fläktar med låga SFP-tal. SFP står för Specific Fan 

Power och är ett mått på fläktens effektivitet, det vill säga hur mycket effekt som går åt 

för att tillföra ett en viss flödesintensistet, och mäts i kW/(m
3
/s).  

 

 
Figur 8. Principskiss för ett ventilationssystem med värmeväxlare [39] 

I byggnader där ventilationssystemet utgör hela eller en del av värmesystemet installeras 

med fördel värmeväxlare. Det finns olika typer av värmeväxlare, till exempel 

plattvärmeväxlare, roterande värmeväxlare och motströms värmeväxlare. Självklart skall 

system med så hög verkningsgrad som möjligt användas, och i dagsläget kan en 

temperaturverkningsgrad på 80-90 % uppnås [12]. 

 

För att ytterligare minska energibehovet för ventilationen kan behovsstyrd ventilation 

tillämpas, vilket innebär att flödet anpassas till hur många som vistas i lokalen. 

Användningen av behovsstyrd ventilation i bostäder har än så länge varit begränsad. 

Kravet på bostäder i BBR på ett minsta flöde om 0.35 l/s m
2
 har reviderats, och numera 

tillåts flödet vara 0.1 l/s m
2
 om ingen vistas i lokalen, förutsatt att man kombinerar 

behovsstyrning med närvaroregistrering. 
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Spillvattenåtervinning 

 

Som tidigare nämnts åtgår det stora mängder energi för att värma tappvarmvatten. Efter 

att varmvattnet förbrukats spolas det normalt iväg via spillvattenledningar, och det 

kvarvarande energiinnehållet i det går därmed förlorat för byggnaden. Ett sätt att ta 

tillvara på denna energi och därmed sänka sitt totala energibehov är att installera ett 

system för spillvattenåtervinning.  

 

Det finns olika utföranden på ett sådant system men huvudprincipen bygger på att 

inkommande kallvattenledning sätts i kontakt med utgående spillvattenledning och 

värmen från spillvattnet överförs därmed till det kalla inkommande vattnet. Då de olika 

vattenflödena inte sätts i direkt kontakt med varandra föreligger inte någon 

kontaminationsrisk. Spillvattenvärmeväxlare får anses relativt enkla att installera och ur 

underhållssynpunkt kräver systemen inte mer skötsel än en vanlig avloppsledning [17]. 

Avloppsvärmeväxlarna kan monteras såväl lodrätt som vågrätt och placeras vanligen i 

byggnadens källarvåning på grund av närheten till varmvattenberedaren. 

 
Figur 9. Spillvattenvärmeväxlare av modell Super Singlex [40] 

Någon säkerställd verkningsgrad för spillvattenvärmeväxlare har visat sig svår att ta fram 

då värmeöverföringen beror på ett flertal faktorer. Som exempel kan nämnas de boendes 

förbrukning av varmvatten, både i volym och förbrukningsmönster, antalet anslutna 

lägenheter och temperatur på det förbrukade varmvattnet. I ett test som redovisats i 

tidningen VVS-forum och som utfördes på ett småhus år 2009 indikerades en 

energibesparing på ca 30 % [18]. Ytterligare något som kan påverka verkningsgraden är 

huruvida man använder sig av grå- eller svartvatten och meningarna går här isär. 

Svartvattnet, som spolas ut från toaletter, har en lägre temperatur, men vissa menar att 

dess partiklar hjälper till att hålla rören rena från avlagringar och därmed bidrar till att 

vidhålla en god värmeöverföring [17]. Vid användning av ett gråvattensystem, det vill 

säga vatten från bad, disk och tvätt, har spillvattnet en högre temperatur och är därmed en 

större potentiell energikälla. Detta system kräver dock en mer omfattande installation, då 

separata ledningar för grå- respektive svartvatten måste anordnas. 

 

Erfarenheten av spillvattenvärmeväxlare i bostadshus är relativt begränsad. En tänkbar 

anledning till detta kan vara att de äldre systemen var utformade på ett komplicerat sätt 

och krävde mycket underhåll. Den nya typen av system som beskrivits tidigare är dock 
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enkel i sitt utförande och behöver små underhållsinsatser [19]. Även det fåtal leverantörer 

av utrustning på den svenska marknaden kan vara en bidragande orsak till det måttliga 

intresse som ägnats åt värmeväxlarna. Viss erfarenhet av system för flerbostadshus finns 

dock och som exempel kan nämnas kv. Kuttingen i Solna (47 bostadsrättslägenheter), 

Wästmanland-Dala Nation i Uppsala (230 studentlägenheter), samt kv. Jöns Ols i Lund 

(34 hyreslägenheter) [19]. 
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Energiproducerande åtgärder 
 

Solfångare 

 

Solens strålning innehåller en stor energimängd och ett sätt att tillgodogöra sig denna kan 

vara att installera solfångare. Den vanligaste tillämpningen av solfångare i bostadshus är 

för uppvärmning av tappvarmvatten. De två vanligaste solfångartyperna är plana 

solfångare och vakuumrörsolfångare och de skiljer sig åt på ett antal punkter. 

Sammanfattningsvis kan sägas att vakuumrörsolfångare har en högre verkningsgrad, 

speciellt vid låg solinstrålning, medan plana solfångare är billigare och mer 

välbeprövade.  

 
Figur 10. Plan solfångare och vakuumrörsolfångare [41] 

För att på ett effektivt sätt utnyttja en solfångares potential bör den placeras i söderläge. 

Den optimala lutningen varierar beroende på solens läge. Sommartid bör solfångaren ha 

en lutning på 15 grader, medan lutningen på vår och höst bör vara ca 60 grader. 

Årsutbytet av energi skiljer sig mellan plana solfångare och solfångare med vakuumrör. 

För den förra typen är det ca 300-530 kWh/m
2
 och för den senare 450-775 kWh/m

2
[20]. 

 

Det finns sedan 1 januari 2009 ett investeringsstöd för installationer av solvärme. 

Bidraget omfattar alla som uppfyller vissa krav som Boverket ställt och stödet är 

beroende på anläggningens årliga värmeutbyte. För varje producerad kilowattimme 

lämnas ett stöd om 2.50 kr. Dock finns en övre gräns på 3 Mkr per projekt [21]. 
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Solceller 

 

En solcell omvandlar solljus till elektrisk energi. Det finns olika typer av solceller och de 

vanligaste är kristallina kiselsolceller (mono- och polykristallina) och tunnfilmssolceller. 

Solcellerna av kristallint kisel är den typ som i dag används i störst utsträckning. Det som 

talar för tunnfilmssolceller är deras möjlighet till väsentligt lägre produktionskostnader. 

Dock är verkningsgraden än så länge långt bättre i kristallina solceller vilka ligger på ca 

12-15 % jämfört med tunnfilmssolceller på ca 5-10 %.  

 

För att få maximalt energiutbyte från fast monterade solceller ska de placeras mot söder 

med en horisontvinkel på 45 grader. Dock är placeringar inom området sydost till sydväst 

med lutningar mellan 20 till 60 grader enbart försumbart sämre. Den årliga 

elproduktionen som kan tillgodogöras från solceller i Sverige är 800-900 kWh per 

installerad kilowatt om solcellerna monteras på ett tak som lutar mot söder [22]. 

 

Från 2005 till 2008 fanns ett statligt investeringsstöd för solceller som gällde uteslutande 

offentliga byggnader. Det finns även i dagsläget ett investeringsstöd för solceller från 

Energimyndigheten, vilket omfattar såväl offentliga som privata nätanslutna 

solcellssystem, och det ska pågå mellan juli 2009 och december 2011. Som mest går det 

att få stöd för 60 % av den totala kostnaden inklusive installation. Dock är den högsta 

möjliga stödnivån 2 miljoner kronor per byggnad [23]. 

 

Som referens för genomförda solcellsprojekt har SolEl-programmet använts. Det är ett 

tillämpat FoU-program för solcellssystem i Sverige som samfinansieras av 

Energimyndigheten och näringslivet. Dess huvudsakliga syfte är att stärka den befintliga 

solcellsindustrin och öka användningen av solceller i Sverige. Inom programmet finns ett 

system för driftuppföljning av svenska nätanslutna solcellsanläggningar [24]. 
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Vindkraft 

 

Även vindenergin har sitt ursprung i solen, då solens uppvärmning av jorden ger upphov 

till luftrörelser vars energi kan tas tillvara med hjälp av vindkraftverk.  Vinden får 

rotorbladen att snurra och denna rörelseenergi omvandlas till elektricitet i en generator.  

 

Den stora merparten av de vindkraftverk som finns i Sverige i dag är horisontalaxlade, 

men vertikalaxlade verk har börjat få större genomslag bland mindre anläggningar. Bland 

fördelarna med vertikalaxlade verk kan nämnas att de startar vid en lägre vindhastighet, 

producerar el oavsett vindriktning och genererar lägre ljudnivåer. 

 

Erfarenheterna från småskalig takplacerad vindkraft är i dagsläget relativt begränsad. 

Somliga menar att det är tekniskt genomförbart, men för närvarande en ineffektiv och 

ekonomiskt olönsam investering [8]. Försök har dock genomförts och som exempel kan 

nämnas det vertikalaxlade vindkraftverk på 2.5 kW som installerats på taket på NCC:s 

huvudkontor i Solna. Projektet syftar till att utreda om elen producerad från ett småskaligt 

vindkraftverk kan konkurrera med den från solceller [25]. 

 

 
Figur 11. Vertikalaxlad turbin av den typ som finns på NCC:s huvudkontor [36] 
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Beräkningshjälpmedel 
 

VIP-Energy 

 

Programmet som utvecklats av det svenska företaget Strusoft är ett beräkningshjälpmedel 

som beräknar den årliga energiförbrukningen i byggnader. Det är uppbyggt kring en 

dynamisk modell och beräkningar utförs timme för timme över ett år. I första hand är 

programmet avsett för beräkning av energianvändning och inte effektbehov. För detta 

ändamål har i stället programmet Energihuskalkyl använts, vilket beskrivs mer ingående i 

följande avsnitt.  

 

I programmet definieras byggnadens geografiska läge, vilket i sin tur ger 

beräkningsförutsättningar för bland annat utetemperatur, vindhastighet, solstrålning och 

relativ fuktighet. Byggnadens klimatskal definieras utifrån de olika delarnas 

materialsammansättning, deras täthet, solabsorption, köldbryggor m.m. Programmet tar 

även hänsyn till de installationssystem som finns i byggnaden. I valet av driftsfall 

definieras önskad inomhustemperatur, tappvarmvattenförbrukning, samt tillförd energi i 

form personvärme och processenergi. Ett resultat av VIP-beräkningarna för huset i 

originalutförande visas i Bilaga A. 

 

Energihuskalkyl 

 

För beräkning av effektbehovet har programmet Energihuskalkyl använts, vilket 

rekommenderas som beräkningshjälpmedel i FEBY:s Kravspecifikation för Passivhus. 

Programmet är ett utvecklingsprojekt framtaget av ATON Teknikkonsult AB i samarbete 

med Västerås Stad och Linköpings kommun. Dokumentet ”Metodrapport - Beräkning 

och verifiering” som tagits fram av FEBY ligger till grund för energiberäkningskalkylen 

som används och resultaten baseras på en förenkling av en dynamisk timvärdeskalkyl.  

 

I ett styrt formulär i programmet matar användaren in all väsentlig data som behövs. För 

att göra en beräkning behövs exempelvis indata om ventilationssystemet, byggnadens 

driftel, U-värden för alla byggnadsdelar och andelen fönster. Programmet kräver att 

användaren är väl insatt i all data som rör byggnaden och de installationstekniska 

systemen. Schablonvärden finns dock inlagda på flera av posterna om användaren saknar 

efterfrågad data och en kort förklarande text kan även fås på varje post för att underlätta 

användandet. Vissa värden är redan låsta i programmet. Som exempel kan nämnas 

inomhustemperaturen, då den är bestämd i kriterierna för passivhus och minienergihus. I 

Bilaga B finns resultatet från en simulering av effektbehovet i grundutförandet. 
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Ekonomisk analys 

 

För att kunna bedöma vad olika energieffektiviserande åtgärder har för ekonomiska 

konsekvenser och därmed möjliggöra en jämförelse mellan alternativen är det nödvändigt 

att genomföra någon typ av ekonomisk analys. Det finns olika metoder för att göra en 

sådan analys och ett urval av dessa presenteras nedan. 

 

Payoff-metoden är en enkel form av investeringskalkyl som beräknar hur lång tid det tar 

för en investering att återbetala sig. Som resultat av kalkylen skall alternativet med den 

kortaste återbetalningstiden väljas. Modellen kan sägas missgynna energibesparande 

åtgärder då den inte tar hänsyn till kostnadsbesparingar som ligger utanför 

återbetalningsperioden, vilket ofta är fallet med sådana insatser [26]. Den beaktar inte 

heller inflationstakt eller ränta, och sambandet ställs upp som  

 

 

 

Med livscykelkostnad eller LCC (Life Cycle Cost) avses den kostnad som är förknippad 

med en investering under hela dess livslängd [27]. Det är i dag relativt vanligt att se på 

livscykelkostnader i energisammanhang och arbete för att öka användningen av LCC 

pågår på såväl nationell som transnationell nivå. Som exempel på detta kan nämnas ett 

projekt som initierats på uppdrag av Europeiska kommissionen med syfte att öka 

användningen av LCC inom bygg- och anläggningssektorn [28]. Även Boverket har 

utarbetat en rapport för att främja tillämpandet av livscykelkostnader i byggsektorn [29]. 

 

För att bedöma vad en investering har för ekonomiska konsekvenser diskonteras alla 

pengaflöden förknippade med investeringen under dess livslängd till nutid. Den mest 

använda metoden för livscykelanalyser är nuvärdesmetoden, som multiplicerar ett 

framtida pengaflöde med en nuvärdesfaktor för det år pengaflödet inträffar [30]. 

Nuvärdesfaktorn beräknas enligt 

 

 

 

där r är kalkylräntan och n är antalet år tills pengaflödet inträffar. Som resultat av 

kalkylen skall det alternativ med lägst nuvärdeskostnad väljas. En nackdel med 

nuvärdesmetoden är att investeringsalternativ med olika livslängd inte kan jämföras. Då 

olika alternativ i byggsektorn kan ha olika livslängd kan man i dessa fall använda sig av 

annuitetsmetoden, som kan beskrivas som en påbyggnad av nuvärdesmetoden. Genom att 

multiplicera det sammanlagda nuvärdet av en investering med en annuitetsfaktor erhålls 

en genomsnittlig årskostnad.  
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Annuitetsfaktorn bestäms enligt 

 

 

 

där är r kalkylräntan och n är antalet år för analysen. Som resultat av kalkylen skall det 

alternativ med lägst genomsnittlig årskostnad väljas. Det bör dock has i åtanke att den 

årliga genomsnittskostnaden ej är densamma som de verkliga årskostnaderna. 

 

Eftersom investeringar i byggsektorn ofta har en lång avskrivningstid kan det kan vara 

svårt att förutsäga hur exempelvis energipris och ränta förändras över tiden. En LCC-

beräkning kompletteras därför ofta med en känslighetsanalys för att fånga upp 

osäkerheter i ingående parametrar och man kan därmed se hur analysens resultat påverkas 

av förändringar av dessa. 

 

Som beräkningsverktyg har vi använt oss av Edkalkyl, ett hjälpmedel för 

livscykelkostnader som tagits fram av Lars Abrahamsson Fastighetskonsult inom ett 

projekt finansierat av Boverket [31]. Programmet tar förutom investerings- och 

underhållskostnader även hänsyn till framtida prisutveckling på olika energislag som el 

och fjärrvärme. Bilaga C redovisar resultaten av den ekonomiska kalkylen för 

åtgärdspaket 3, vilket presenteras i resultatdelen. 

 

De ingående parametrar vi valt som underlag för LCC-beräkningarna är: 

 

 En nominell kalkylränta på 5 % 

 Kalkylperiod på 30 år 

 Elpris: 1 kr/kWh 

 Prisutveckling el: 4 % per år 

 Fjärrvärmepris: 0.65 kr/kWh 

 Prisutveckling fjärrvärme: 3 % per år 

 

Den ovan listade variablerna har stor påverkan på beräkningsresultaten i LCC-kalkylen. 

Utgångsläget har varit att inta en ställning som påminner om grunderna för en långsiktig 

ägares investeringsbedömning och det återspeglas i val av t.ex. kalkylränta och 

investeringsperiod. 

 

Vi har i kalkylen valt att i vissa fall se på en investeringsmerkostnad för en åtgärd och 

alltså satt investeringskostnaden för grundutförandet till noll. I andra fall har vi valt att ta 

med den verkliga investeringskostnaden även för grundutförandet. Det framgår av 

diagrammen för respektive åtgärd vilket alternativt som valts. 
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Resultat 
 

Befintligt utförande 

 

Som utgångspunkt för simuleringarna i VIP-Energy har vi använt befintliga underlag från 

WSP Environmental, vilka togs fram tidigt i projekteringsskedet. Modellen i VIP-Energy 

är utförd som en beräkning uppdelad i två zoner, där Zon 1 representerar huset från plan 

1 och uppåt, och zon 2 är förrådsdelen under mark. 

 

Vissa modifikationer har dock vidtagits i modellen för att underlätta de kommande 

jämförelserna och ge ett mer rättvisande resultat. Bland annat har den totala spillvärmen 

från apparater och personer begränsats till 4 W/m
2
, då det anges som maximalt värde i 

kravspecifikationen för passivhus.  

 

Även indata rörande energiåtgången för uppvärmning av tappvarmvatten har modifierats 

från ca 28 kWh/m
2
 år och har ställts in för att motsvara ett energibehov på 25 kWh/m

2
 år, 

vilket är ett normalvärde i flerbostadshus [32]. Huset är som tidigare nämnts i 

objektsbeskrivningen utrustat med individuell mätning och debitering av tappvarmvatten. 

Det beaktades dock inte i den ursprungliga simuleringen och vi har av den anledningen 

valt att ta upp detta som en förbättringsåtgärd. 

 

Efter genomgång av relationshandlingarna av huset har vi även valt att ta med de 

köldbryggor som vi bedömt ger störst utslag på effekt- och energibehov, nämligen 

anslutningen våningsbjälklag-yttervägg och den köldbrygga runt fönster som uppstår vid 

fönstersmygen. 

 

 
Figur 12. Köldbrygga våningsbjälklag-yttervägg samt fönstersmyg 
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Köldbryggorna har modellerats i VIP-Energy och den totala längden på dem har mätts 

upp i relationshandlingarna. De har även ingått i beräkningarna av effektbehov i 

Energihuskalkyl. 

 

Efter att de ovan nämnda justeringarna gjorts genomfördes simuleringar av energi- och 

effektbehov och resultaten från dessa beräkningar presenteras nedan. Byggnadens 

energibehov har beräknats till 56 kWh/m
2
 år och fördelar sig enligt 

 

 
Figur 13. Fördelning av energibehov i originalutförande, kWh/m

2
 år 

Som resultatet visar har huset redan i sitt originalutförande ett energibehov långt under 

kravet på 110 kWh/m
2
 år som finns formulerat i Boverkets byggregler. Om 

energibehovet skulle viktas enligt de normer med energiformsfaktorer som beskrivs i 

FEBY:s kravspecifikation för passivhus skulle energibehovet i stället bli: 

 

 
 

Som framgår av formeln ovan premieras energi från lågvärdiga energikällor, medan köpt 

elenergi räknas upp med en faktor två. Rådet som ges av FEBY för den viktade köpta 

energin ligger på 60 kWh/m
2
 år i Stockholm, vilket indikerar att byggnaden redan i sitt 

originalutförande är nära passivhusnivån. Det i Energihuskalkyl simulerade effektbehovet 

på 10 W/m
2
 uppfyller det krav som ställs på passivhus. Dock finns det som tidigare 

nämnts konstruktionsmässiga krav som måste uppfyllas för att bli klassat som passivhus, 

bland annat ett högsta genomsnittligt U-värde på fönster och glaspartier på 0.9 W/m
2
 K 

och ett luftläckage på 0.3 l/s m
2
, vilka i grundutförandet av Kajutan ej uppfylls. 

 

Om husets energiförluster studeras i detalj framträder en tydligare bild av vad som kan 

vara viktigt att åtgärda för att reducera energibehovet. 
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Figur 14. Fördelning av energiförluster i originalutförande 

Som kan utläsas av diagrammet ovan sker de största energiförlusterna via ventilationen. I 

det befintliga huset har dock ventilationssystemet en mycket hög prestanda med en 

värmeåtervinning på 90 % och några åtgärder för att reducera dessa förluster kommer 

därför inte att vidtas. De andra posterna har dock adresserats i och med de 

förbättringsåtgärder som vidtagits i arbetet. Varje åtgärd presenteras separat och är hela 

tiden utgående från originalutförandet. I figuren nedan presenteras hur effektförlusterna 

för byggnaden fördelar sig. 

 

 

 
Figur 15. Fördelning av effektförluster i originalutförande 
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Åtgärd 1: Ökning av isoleringstjocklek i väggar och tak 

 

Den befintliga ytterväggskonstruktionen består av: 

 Kalkcementputs 

 80 cellplast 

 4.5 mineritplatta 

 170 mineralull mellan träreglar 

 13 gipsskiva 

 

Taket är uppbyggt av uppstolpade trätakstolar på ett prefabricerat plattbärlag och isolerat 

med mineralull. Det korrigerade U-värdet för ytterväggen är 0.17 W/m
2
 K och 

motsvarande värde för taket är 0.105 W/m
2
 K. 

 

 
Figur 16. Befintlig konstruktion av yttervägg och tak [42] 

Åtgärden att öka isoleringsmängden i dessa konstruktionsdelar har företagits i tre steg 

med en extra mineralullstjocklek om 100, 200 respektive 300 mm. 
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Figur 17. Energibehov efter åtgärd 1 

Som resultatet ovan visar sänks energibehovet något med ökad isoleringsmängd, dock 

med avtagande påverkan. Detta indikerar att det inte finns ett linjärt samband mellan 

isoleringstjocklek och U-värde. För att illustrera detta samband har vi sammansatt ett 

diagram som visar på det principiella sambandet mellan dessa två parametrar. 

 

 
Figur 18. Principiellt samband mellan isoleringstjocklek och U-värde 

Som tidigare beskrivits spelar den så kallade formfaktorn för en byggnad en avgörande 

roll för vilken inverkan klimatskalets isoleringsförmåga har på energibehovet. Då det 

studerade objektet har en relativt låg formfaktor på 0.8 och dessutom i originalutförande 

är försett med väggar och tak med förhållandevis goda U-värden får ökningen av 

isoleringsmängden i dessa en tämligen liten inverkan på energibehovet. 
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Figur 19. Effektbehov efter åtgärd 1 

Som konstaterats uppfyller huset redan i sitt grundutförande de krav som ställs på 

effektbehov för passivhus, det vill säga 10 W/m
2
 i Stockholm. Ökningen av 

isoleringsmängd påverkar effektbehovet i högre grad än energibehovet. Vid en ökning 

med 300 mm reduceras effektbehovet med 9 %, vilket är en betydligt större relativ 

sänkning än vad motsvarande åtgärd gör för energibehovet. 

 

 
Figur 20. LCC beroende på isoleringsmängd 

Som underlag för kalkylen har vi med hjälp från WSP:s kalkylavdelning tagit fram 

merkostnader per kvadratmeter för den extra isoleringsmängden. Merkostnaden har för 

de tre isoleringsmängderna bedömts vara 231, 374 respektive 602 kr/m
2
. Då sänkningen 

av energibehovet på grund av den ökade isoleringsmängden är relativt liten blir det som 

diagrammet ovan visar svårt att räkna hem den extra investeringen som uppstår, trots 
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sänkta driftskostnader. I kalkylen tas inte hänsyn till den förlorade lägenhetsyta som 

annars skulle kunna hyras ut, alternativt den ökade markyta som skulle behövas tas i 

anspråk om väggarna blir tjockare. Båda dessa skulle leda till att de ekonomiska 

förutsättningarna för investeringen ytterligare försämrades. 
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Åtgärd 2: Förbättring av isoleringsförmåga hos fönster 

 

I det befintliga utförandet finns två sorters fönster, dels lägenhetsfönster med ett U-värde 

på 1.0 W/m
2
 K, dels de lite sämre loggiafönstren på 1.2 W/m

2
 K. Den första åtgärden vi 

vidtog var att byta ut alla fönster till fönster med ett U-värde på 0.9 W/m
2
 K för att på så 

sätt uppfylla det krav som ställs på passivhus. Energi- och effektbehov har även studerats 

för ett byte till 0.8 respektive 0.7 W/m
2
 K. 

 

 

 
Figur 21. Energibehov efter åtgärd 2 

 
Figur 22. Effektbehov efter åtgärd 2 

Då fönstren utgör en stor andel av klimatskalets yta i den aktuella byggnaden får ett byte 

av dessa ett relativt stort genomslag i både energi- och effektbehov. Som parentes kan 
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nämnas att Energirådgivningen rekommenderar som riktvärde att fönster med U-värden 

för glasdelen lägre än 0.8  W/m
2
 K inte används, då detta kan ge ökade problem med 

utvändig kondens [33]. 

 

Som underlag till LCC-kalkyl för fönster har prisuppgifter inhämtats från tillverkare. Då 

det studerade objektet har en mängd olika fönstertyper som skiljer sig åt i storlek har 

förenklingar behövts vidtas.  Kvadratmeterpriset varierar beroende på hur stort fönstret 

är. Därför har ett typfönster av modell 10/16 använts, och ur det har ett kvadratmeterpris 

räknats fram.  

 

 
Figur 23. LCC beroende på fönstertyp 

Priserna har inhämtats från SP-fönster, med undantag för fönstret med ett U-värde på 0.8 

W/m
2
 K som kommer från Elitfönster. Då merparten av fönstren i kvarteret Kajutan är 

öppningsbara har vi valt att enbart grunda prisuppgifterna på denna typ av fönster. 

Prisuppgifterna för ett öppningsbart fönster med ett U-värde på 0.7 W/m
2
 K har ej funnits 

att tillgå och vi har av den anledningen valt att inte ta med denna fönstertyp i den 

ekonomiska kalkylen. 

 

De priser som ligger till grund för LCC-kalkylen är: 

 1.2 W/m
2
 K: 4164 kr/m

2
 (SP Balans) 

 1.0 W/m
2
 K: 4415 kr/m

2
 (SP Balans EP2) 

 0.9 W/m
2
 K: 4996 kr/m

2
 (SP Balans EP1) 

 0.8 W/m
2
 K: 5008 kr/m

2
 (Elit Passiv) 

 

Precis som i föregående åtgärd är utgångsläget i originalutförande bra. Förbättringen av 

fönstrens värmeisolerande förmåga är inte tillräckligt stor för att kunna försvara den 

större investeringskostnad som det medför. Som figuren visar är det en något mindre 

dålig affär att välja 0.8-fönster än 0.9, trots den högre grundkostnaden. 
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Åtgärd 3: Reducering av fönsterytan 

 

Byggnaden har i sitt originalutförande ett förhållande mellan fönsterarea och golvarea på 

19.5 %. Enligt Passivhuscentrum bör detta förhållande motsvara ca 15 % för att nå en 

god energiprestanda [6].  Som en åtgärd väljer vi därför att reducera fönsterandelen till 

detta förhållande och ersätta de borttagna fönsterdelarna med yttervägg. 

 

 
Figur 24. Energibehov efter åtgärd 3 

 

 
Figur 25. Effektbehov efter åtgärd 3 

Självklart sjunker såväl energi- som effektbehov då en del av den ursprungliga 

fönsterytan ersätts med den ur värmeisoleringssynpunkt betydligt bättre 

ytterväggskonstruktionen. Återigen är det på effektbehovet åtgärden får störst genomslag. 
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Figur 26. LCC beroende på fönsterarea 

Investeringskostnaden i diagrammet ovan representerar total kostnad för vägg och fönster 

sammantaget, såväl före som efter åtgärden. Föga förvånande blir livscykelkostnaden 

med reducerad fönsterarea fördelaktigare, då såväl investerings- som energikostnad är 

lägre. Hänsyn till boendemiljön tas dock inte upp här och en reducering av fönsterarean 

leder till minskat ljusinsläpp och ökat behov av belysning, samt eventuellt en försämring 

av den upplevda estetiken hos byggnaden.  
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Åtgärd 4: Förbättring av lufttätheten 

 

I originalutförandet har byggnaden ett uppmätt luftläckage på 0.4 l/s m
2
. Värdet är redan 

lågt i förhållande till det tidigare kravet i BBR på 0.8 l/s m
2
 men vi har valt att förbättra 

tätheten av två anledningar. Den ena är att om huset skall uppnå de krav som ställs på 

passivhus måste läckaget reduceras till 0.3 l/s m
2
. Dessutom är det intressant att se vad 

ytterligare förbättringar av samma parameter ger för utslag på energi- och effektbehov. 

 

 
Figur 27. Energibehov efter åtgärd 4 

 
Figur 28. Effektbehov efter åtgärd 4 

Av de hittills genomförda åtgärderna är det värt att notera att förbättringen av lufttätheten 

är den som haft minst påverkan på såväl energi- som effektbehov. Precis som i 

56 55 54 53 

0

10

20

30

40

50

60

Originalutförande Luftläckage 0.3 Luftläckage 0.2 Luftläckage 0.1

Åtgärd 4, energibehov 

10 
9,3 9,3 9,2 

0

2

4

6

8

10

12

Originalutförande Luftläckage 0.3 Luftläckage 0.2 Luftläckage 0.1

Åtgärd 4, effektbehov 



40 

 

förbättringen av fönstren måste dock även luftläckaget sänkas för att nå 

passivhusstandard.  

 

 
Figur 29. LCC-kalkyl för åtgärd 4 

Då det funnits svårigheter med att uppskatta vad en förbättring av tätheten skulle 

generera för extra kostnader i och med ökad utförandetid, samt eventuell utbildning av 

hantverkare, har vi valt att presentera det ekonomiska utrymme som tillgängliggörs i och 

med den lägre energiförbrukningen. Då byggnaden redan har en god prestanda vad gäller 

lufttätheten borde en förbättring av denna inte blivit så kostsam vare sig gällande 

arbetstid eller utbildning. 
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Åtgärd 5: Installation av spillvattenvärmeväxlare 

 

Verkningsgraden hos spillvattenvärmeväxlare är svår att fastställa i absoluta tal då den 

beror mycket på brukarmönster, antalet anslutna lägenheter och temperatur på 

spillvattnet. Som tidigare beskrivits i den allmänna delen har test utförts, vilka har visat 

på en verkningsgrad på ca 30 %. Vi har ändå valt att låta verkningsgraden vara antingen 

10, 20 eller 30 % för att tillåta en viss marginal. 

 

 

 
Figur 30. Energibehov efter åtgärd 5 

Då tappvarmvattnet står för en mycket stor del av den totala energianvändningen ger 

denna åtgärd en markant sänkning av energibehovet, förutsatt en hög verkningsgrad. 

Effektbehovet påverkas inte av denna åtgärd.  

 

Prisuppgifter för spillvattenvärmeväxlare har inhämtats från två källor. Dels har 

Ekologiska Byggvaruhuset en produkt som uppges vara dimensionerad för fyra hushåll 

och kostar ca 10 000 kr. För kvarteret Kajutan skulle det alltså behövas 12 stycken sådana 

växlare för att täcka upp de 48 lägenheterna, vilket medför en investeringskostnad på 

120 000 kr. Prisuppgifter har även erhållits genom telefonsamtal med Power Products 

AB. Företaget lämnade ett uppskattat pris på 146 000 kr för produkten. Som underlag till 

LCC-beräkningen har vi valt att använda medelvärdet av dessa två priser, det vill säga 

133 000 kr. Hänsyn har ej tagits till eventuella installationskostnader. 
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Figur 31. LCC beroende på verkningsgrad 

Som framgår av diagrammet och föregående stycke är investeringskostnaden för en 

spillvattenvärmeväxlare mycket blygsam i förhållande till hur stora energimängder som 

kan sparas in. Värt att notera är att även om verkningsgraden är så låg som 10 % är 

investeringen att betrakta som i det närmaste lönsam under de givna ekonomiska 

förutsättningarna. 
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Åtgärd 6: Installation av solfångare 

 

I åtgärden har vi valt att dimensionera solfångaranläggningen med målet att täcka 

merparten av tappvarmvattenbehovet under den varma årstiden. Rekommenderade 

ungefärliga storlekar för dylika anläggningar i flerbostadshus uppges vara 3-4 m
2
 

solfångare/lgh samt 0.2-0.3 m
3
 ackumulatortank/lgh [34]. Efter simuleringar i VIP-

Energy har vi kunnat konstatera att det i vårt fall är fullt tillräckligt att räkna med 2.3 m
2
 

solfångare och 0.25 m
3
 ackumulatortank per lägenhet. Efter genomgång av VIP-

manualen har solfångarnas absorptionskoefficient ansatts till 0.8, och 0.2 % av solenergin 

har antagits gå åt till att driva cirkulationspumparna. 

 

 
Figur 32. Energibehov efter åtgärd 6 

Med installation av solfångare erhålls enligt diagrammet ovan en av de största 

sänkningarna av energibehovet, motsvarande en sänkning med ca 16 % jämfört med 

originalutförandet. Effektbehovet påverkas inte av denna åtgärd. En ökning av 

solfångararean har inte visat sig ge någon större sänkning av energibehovet än den redan 

uppnådda och vi har därför valt att stanna vid de ovan valda nivåerna för att begränsa 

investeringskostnaden för solfångarna. 

 

Med hjälp från WSP Environmental har vi uppskattat investeringskostnaden för 

solfångare till 4000 kr/m
2
. Prisunderlag till ackumulatortank har inhämtats ur prislista 

från Intelli-heat. Vi har här valt att utgå från deras tank på 3000 liter som kostar 13800 kr. 

Den totala solfångarytan har utifrån ovanstående resonemang valts till 110 m
2
 och 

ackumulatortanken har en volym på 12 m
3
. Totalkostnad för installationen av solfångare 

blir således: 

 

 
 

Det finns som tidigare nämnts ett statligt engångsbidrag till solvärmeanläggningar som 

utgår med 2.50 kr per kWh. Enligt beräkningar i VIP-Energy producerar de installerade 
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solfångarna ca 39000 kWh under ett år och bidraget blir då 97500 kr. Detta skall dras 

från den ovanstående investeringskostnaden som nu i stället blir 397700 kr. 

 

 
Figur 33. LCC för åtgärd 6 

Efter en LCC-analys av åtgärden kan vi se att installationen av solfångare är att betrakta 

som en lönsam investering. Även utan det statliga investeringsstödet skulle det vara en 

lönsam åtgärd, då behovet av köpt energi minskar i så stor omfattning. Beräkningen visar 

att med ett perspektiv på 30 år går anläggningen med en vinst på ca 180000 kr med det 

statliga stödet och 84 000 kr utan detsamma. En bedömd livslängd på 30 år för en 

solfångare kan anses vara något i överkant, då den normalt anges ligga i intervallet 20-35 

år.  
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Åtgärd 7: IMD av tappvarmvatten och energieffektiva blandare 

 

Ett mycket effektivt sätt att sänka behovet av köpt energi är att installera ett system för 

individuell mätning och debitering (IMD) av tappvarmvatten. Kombineras detta med 

energisnåla blandare kan varmvattenbehovet sänkas ytterligare. Som tidigare konstaterats 

ger dessa två åtgärder en total sänkning av varmvattenbehovet med 36 %. 

 

 
Figur 34. Energibehov efter åtgärd 7 

Eftersom tappvarmvattnet står för en stor andel av det totala energibehovet ger åtgärden 

en stor sänkning av detsamma. Värt att notera är att sänkningen är lika stor som för 

installation av solfångare, men får antas medföra betydligt lägre investeringskostnad. Då 

det varit komplicerat att hitta prisuppgifter för denna åtgärd har vi precis som i fallet med 

bättre lufttäthet valt att vända på frågeställningen och se hur mycket investeringen får 

kosta för att det skall vara lönsamt. 
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Figur 35. LCC-kalkyl för åtgärd 7 

Som diagrammet ovan visar finns ett stort investeringsutrymme för åtgärden. Utslaget på 

varje lägenhet motsvarar det ca 12 000 kr. 
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Åtgärdspaket 1: Passivhuskrav 

 

I detta åtgärdspaket har vi utfört de åtgärder som krävs för att huset skall kunna klassas 

som passivhus. Kraven har inhämtats från FEBY:s Kravspecifikation för Passivhus. 

Byggnaden är redan i sitt grundutförande mycket energieffektiv och det ursprungliga 

effektbehovet på 10 W/m
2
 uppfyller redan kraven. Endast två förbättringar behövde 

vidtas, nämligen en sänkning av fönstrens U-värde till 0.9 W/m
2
 K och en förbättring av 

klimatskärmens lufttäthet till 0.3 l/s m
2
. 

 

 
Figur 36. Energibehov efter åtgärdspaket 1 

 
Figur 37. Effektbehov efter åtgärdspaket 1 

Åtgärdspaket 1 ger en förhållandevis liten sänkning av energibehovet. Att få byggnaden 

att uppnå kraven för passivhus kan inte betraktas som en lönsam affär. Som tidigare 

konstaterats i åtgärd 2 skulle en förbättring av fönstrens U-värde till 0.9 W/m
2
 K räknat 
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över 30 år medföra en ökad totalkostnad på ca 400 tkr. Åtgärden att förbättra lufttätheten 

till 0.3 l/s m
2
 är som tidigare konstaterats svår att uppskatta. Energibesparingen, 

motsvarande ca 60 tkr som åtgärden medför, är inte tillräckligt stor för att hämta in den 

ökade fönsterkostnaden. Hade huset varit sämre i sitt originalutförande hade kalkylen 

blivit en helt annan och det är möjligt att åtgärdspaketet då hade blivit lönsamt. Rent 

ekonomiskt är det alltså inte fördelaktigt att ta huset till passivhusnivå. Däremot kan det 

medföra andra värden i form av god PR och ökad goodwill. 
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Åtgärdspaket 2: Lönsamma energibesparingar 

 

Målet med åtgärdspaketet är att sänka energibehovet så mycket som möjligt med en 

bibehållen god ekonomi eller åtminstone utan att behöva göra alltför stora ekonomiska 

uppoffringar. Åtgärderna som ingår i paketet har valts utifrån de tidigare redovisade 

resultaten. De åtgärder som givit störst sänkningar av energibehovet och samtidigt 

uppvisat god ekonomisk potential har valts ut för att ingå i en helhetslösning i form av 

detta åtgärdspaket. Såväl konstruktionsmässiga som installationstekniska lösningar ingår. 

 

De åtgärder som ingår i paketet är: 

 

 Byte av fönster till 0.8 W/m
2
 K 

 Reducering av fönsterytan till 15 % av golvarean 

 Förbättring av lufttätheten till 0.2 l/s m
2
 

 IMD av tappvarmvatten och energieffektiva blandare 

 Installation av spillvattenvärmeväxlare 

 Installation av solfångare 

 

Valet att byta ut de befintliga fönstren kan tyckas vara felaktigt, då denna investering 

tidigare visat sig inte vara ekonomiskt bärkraftig. Vi har dock valt att utföra denna åtgärd 

då vi vill att detta åtgärdspaket ska uppfylla kraven på passivhus. Valet föll på 0.8-fönster 

i stället för 0.9-fönster, då det visat sig vara den mer ekonomiska åtgärden av de två. 

 

Vi har valt att öka klimatskärmens täthet ytterligare i jämförelse med det förra 

åtgärdspaketet. Det bör inte medföra några särskilt stora merkostnader att öka tätheten 

från 0.3 till 0.2 l/s m
2
 och den potentiella energibesparingen är avsevärt mycket större. 

Som tidigare konstaterats är det besvärligt att uppskatta vad en förbättring av lufttätheten 

kostar och därför ingår inte denna kostnadspost i paketets ekonomiska kalkyl. Detsamma 

gäller för åtgärden IMD och energieffektiva blandare. 

 

Spillvattenvärmeväxlarens verkningsgrad har ansatts till 30 %. Värmeväxlaren och 

solfångaren bidrar båda till uppvärmningen av tappvarmvattnet och detta har varit viktigt 

att beakta i dimensioneringsskedet. Arbetsgången har varit att först lägga in 

värmeväxlaren och sedan dimensionera solfångaren för att täcka upp återstoden av 

behovet. Med hjälp av denna utformning har vi lyckats täcka upp hela behovet under ca 4 

månader på sommarhalvåret. Solfångaren ger även ett visst tillskott utöver denna period. 

Eftersom spillvattenvärmeväxlaren redan tillgodoser en del av tappvarmvattenbehovet 

har vi valt att skala ned storleken på solfångaranläggningen. De nya dimensionerna har 

satts till 1.5 m
2
 solfångare per lgh samt en ackumulatortank på 10 m

3
. 
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Figur 38. Energibehov efter åtgärdspaket 2 

 
Figur 39. Effektbehov efter åtgärdspaket 2 

Efter implementering av åtgärdspaketet har vi uppnått ett energibehov som är mindre än 

hälften så stort som i originalutförandet. Den största bidragande orsaken till denna 

sänkning kommer från tappvarmvattensidan där behovet av köpt energi reducerats från 

25 till 6 kWh/m
2
 år, vilket framgår av Figur 40. 
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Figur 40. Fördelning av energiförluster efter åtgärdspaket 2 

I den ekonomiska kalkylen för åtgärdspaketet har vi valt att låta investeringskostnaderna i 

grundutförandet vara lika med noll. Det innebär att endast energikostnaderna redovisas i 

det ursprungliga utförandet, medan kostnaderna med åtgärdspaketet innefattar både 

investeringsmerkostnader och energikostnader. 

 

 
Figur 41. LCC-kalkyl för åtgärdspaket 2 

Den ekonomiska kalkylen markerar att åtgärdspaketet uppvisar en mycket god 

lönsamhet. Intressant att notera är att om man samtidigt förbättrar fönstren till 0.8 W/m
2
 

K och reducerar fönsterarean till 15 % av golvarean ger det endast en merkostnad på ca 

16 tkr. Vi har för åtgärden även genomfört en analys där vi valt att öka kalkylräntan till 

10 % och sänkt kalkylperioden till 10 år. Även här visar kalkylen på en vinst, dock bara 

med ca 150 tkr, vilket kan jämföras med de ca 1.4 milj. kronor som diagrammet ovan 

visar. 
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Åtgärdspaket 3: Plusenergiutförande 

 

Vi har här valt att närmare studera olika åtgärder för att producera energi för att försöka 

ta huset till plusenerginivå. Utgångspunkten för beräkningarna är att åtgärderna som 

utfördes i åtgärdspaket 2 redan är implementerade, då de visat goda resultat på såväl 

energi- som ekonomisidan. 

 

Det framräknade energibehovet som paket 2 resulterade i har presenterats i Figur 38 och 

om behovet viktas med energiformsfaktorerna för passivhus, blir det: 

 

 
 

I de tidigare nämnda reglerna för passivhus ställs samma krav på energiformsfaktorer för 

såväl producerad som använd energi. Eftersom det ännu inte finns någon formell 

kravspecifikation för vad ett plusenergihus innebär och alla möjliga storlekar på ett 

överskott kan räknas som ett plus har vi i undersökningen valt att uppnå balans mellan 

producerad och använd energi under ett år. För att den viktade energin ovan skall bli noll 

räcker det med att byggnaden producerar elektricitet omfattande 16 kWh/m
2
 år, då detta 

skall räknas upp med en faktor två enligt energiformsfaktorerna. 

 

Plusenergi med solceller 
 

Det har tidigare konstaterats att varje installerad kW solceller ger ett årligt utbyte på ca 

800 kWh och efter samtal med WSP Environmental har vi kommit fram till att det 

motsvarar en solcellsyta på 7.7 m
2
. För att komma upp i en årlig elproduktion 

motsvarande 16 kWh/m
2
 år skulle byggnaden, som har en golvyta på 4420 m

2
, behöva 

utrustas med ca 680 m
2
 yta solceller enligt: 

 

 

 

 

Detta är alltså ytan på själva solcellerna. Om vi förutsätter att modulerna är monterade på 

taket med en lutning på 45 grader och bortser från eventuella monteringsställningar, 

skulle det motsvara ett behov av takyta om ca 480 m
2
. Då är inte hänsyn tagen till att 

panelerna skuggar varandra om de placeras så tätt. Den kvarvarande tillgängliga takytan 

som finns i Kajutan efter att vi i föregående åtgärd monterat solfångare är ca 410 m
2
, 

vilket alltså inte räcker till för solcellerna.  

 

För den ekonomiska kalkylen görs ändå antagandet att den erforderliga takytan om 480 

m
2
 finns tillgänglig för att se vad en installation av en dylik anläggning skulle ge för 

ekonomiska konsekvenser då byggnaden når plusenerginivå. 

 

Villkoren för elmarknaden med skatter, avgifter, certifikat och dylikt är både komplicerad 

och snårig och flera antaganden behöver därför göras. Efter samtal med E.ON i december 

2010 erhölls ungefärliga uppskattningar för kalkylen. Vi blev rekommenderade att räkna 
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med en grundersättning på 50 öre per producerad kilowattimme. Till det kommer enligt 

E.ON ersättning i form av elcertifikat om 240 kr per megawattimme, det vill säga 24 öre 

per kWh, och totalersättningen blir alltså 74 öre/kWh. Vi väljer här att räkna med 70 

öre/kWh för att tillåta viss marginal. E.ON tar även ut en årlig administrationsavgift på 

4200 kr + moms = 5250 kr och denna kostnad ingår också i kalkylen. Eventuella 

kostnader förknippade med anslutning och mätning har inte tagits upp. 

 

Med hjälp från WSP Environmental har investeringskostnaden för solceller bedömts till 

8000 kr/m
2
, vilket med 680 m

2
 ger en totalkostnad på 5 440 000 kr. Det tidigare 

omnämnda investeringsstödet uppgår till maximalt 60 % av kostnaden, vilket i vårt fall 

blir ca 3.2 miljoner kronor. Stödet är dock begränsat uppåt till 2 miljoner kronor och den 

totala investeringskostnaden blir således 

 

 
 

 
Figur 42. LCC för åtgärdspaket 3 med solceller 

Som diagrammet ovan visar är det inte lönsamt att komplettera det redan företagna 

åtgärdspaket 2 med solceller för att komma till plushusnivå. Trots det statliga stödet blir 

investeringskostnaden enorm. Som man kan se blir byggnadens energikostnad mycket 

liten, då avräkningar för såld el beaktas men räcker alltså ändå inte till för att kompensera 

för den tunga investeringen. 
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Plusenergi med solfångare 

 

Tidigare i arbetet togs projektet Höjdenvändan i Lerum upp som ett exempel på 

plusenergihus. Där har man lyckats få till stånd ett avtal med den lokala 

fjärrvärmeleverantören, så att man under den varma årstiden säljer tillbaks överskottet av 

den värme man producerar med hjälp av solfångare. Avtalet får betraktas som relativt 

unikt i sitt slag. Efter samtal med Fortum i september 2010 har vi kunnat konstatera att ett 

dylikt avtal inte går att få till stånd i Stockholm, då de inte är intresserade av att köpa 

värme under den varma årstiden. Det fanns ett visst intresse från företaget att köpa 

fjärrvärme under perioden oktober-april till ett pris motsvarande ca 10-15 öre/kWh. Den 

låga ersättningsnivån i kombination med den närmast obefintliga värmeproduktionen från 

solfångarna under denna period gör att en plusenergilösning med solfångare inte är 

intressant. 

 

Ytterligare en aspekt som talar mot lösningen är att det är svårare att täcka upp det totala 

energibehovet med hjälp av producerad värme än med el. Som tidigare konstaterats 

skulle det räcka med 16 kWh/m
2
 producerad el för att nå balans mellan producerad och 

använd energi under ett år. Fjärrvärme räknas dock inte upp med en faktor två, varför vi 

här skulle behöva producera 32 kWh/m
2
 för att nå balans. En snabb beräkning med en 

antagen årsproduktion på 350 kWh/m
2
 solfångare visar på behovet av solfångaryta för att 

klara detta är 

 

 

 

Om samma antaganden görs om behovet av takyta med en lutning av solfångarna på 45 

grader, behöver 286 m
2
 tak tas i anspråk. Denna yta finns tillgänglig och 

solfångaranläggningen skulle alltså rymmas på taket. Vi väljer ändå med stöd i 

ovanstående resonemang att inte gå vidare med ekonomiska kalkyler, då 

förutsättningarna är för dåliga. 
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Plusenergi med vindkraft 

 

Att producera energi med hjälp av takplacerade vindkraftverk får ses som ett outforskat 

område för flerbostadshus. Vinden är i högre grad än solen en varierande energikälla, då 

vindhastigheten aldrig är konstant och även starkt beror på omkringliggande 

terrängförhållanden. För att undersöka förutsättningarna för denna lösning har uppgifter 

om medelvindhastighet för Stockholm studerats.  

 
Figur 43. Diagram över vindhastighet i Stockholm [35] 

Diagrammet ovan visar på en ungefärlig medelvindhastighet på 3 m/s och detta ligger till 

grund för de vidare beräkningar vi utfört. Vi har valt att studera vertikala vindkraftverk 

då dessa lämpar sig bättre i tät bebyggelse än de horsisontalaxlade. De har även en lägre 

starthastighet vilket passar de förutsättningar som råder i Stockholm. Vi har valt en turbin 

från Enviro Energies, samma tillverkare som NCC använt på sitt huvudkontor. Deras 

mest kraftfulla modell med en toppeffekt på 10 kW utgör underlag för beräkningarna. 

 

Behovet för producerad el är som tidigare sagts 16 kWh/m
2 

för att uppnå balans över ett 

år. För att tillgodose detta behov behöver vi alltså producera en energimängd 

motsvarande 
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Nedan presenteras ett diagram över utgående effekt för den valda vindturbinen. Den  

ovan antagna medelvinden på 3 m/s motsvarar knappt 7 MPH. 

 

 
Figur 44. Effektdiagram [36] 

Om vi genomför en glädjekalkyl med en vindhastighet på 7 MPH samt 40 % så kallad 

”Roof effect”, det vill säga att takets geometri och orientering i förhållande till den 

förhärskande vindriktningen förstärker vindhastigheten, kan vi avläsa en utgående effekt 

på ca 1000 W. Den totala producerade energin under ett år blir alltså 

 

 
 

För att uppnå balans i energibehovet blir det erforderliga antalet turbiner 

 

 

 

Den totala kostnaden för dessa med ett dollarpris på 6.90 skulle bli ca 2 870 000 kr. 

Behovet av takyta för en turbin är ca 30 m
2
, vilket ger ett totalt behov på 240 m

2
. I den 

ekonomiska kalkylen ingår investeringskostnaden ovan. Dock är inte hänsyn tagen till 
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eventuella underhållskostnader. I övrigt råder här samma förutsättningar för de 

ekonomiska ersättningsnivåerna gällande producerad el som i alternativet med solceller. 

 

 
Figur 45. LCC för åtgärdspaket 3 med vindkraft 

LCC-analysen visar att alternativet med vindkraft inte är ekonomiskt lönsamt. Det finns 

även andra faktorer som talar emot lösningen. Med det stora antalet turbiner finns det en 

risk att problem med vibrationer och oljud uppstår, vilket kan skapa olägenheter för såväl 

de boende som närliggande bebyggelse. Den totala vikten på ca 11 ton kan även ses som 

ett problem, då takkonstruktionen förmodligen skulle behöva dimensioneras om och 

förstärkas. Dessa faktorer i kombination med att en glädjekalkyl har utförs vad gäller 

utgående effekt, gör att osäkerheten i resultaten får betraktas som mycket stor.  
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Slutsatser och diskussion 
 

Redan från början var kvarteret Kajutan en byggnad med mycket god energiprestanda. 

Energiförbrukningen låg på nivåer motsvarande ungefär hälften av de krav som ställs på 

nya byggnader i BBR. Effektbehovet på 10 W/m
2
 klarade till och med kraven som ställs 

på passivhus i Sverige. Dessa förutsättningar gjorde studien extra intressant då 

utmaningen att ytterligare pressa ner behoven blev större. Till detta kom även ett av oss 

formulerat krav på att förbättringsåtgärderna skulle uppvisa goda ekonomiska resultat. 

Det var viktigt att våra resultat inte stannade vid ett skrivbordsprojekt utan skulle ha en 

viss verklighetsförankring samt kunna vara tillämpningsbara. 

 

I början av examensarbetet hade vi uppfattningen att mycket stora isoleringstjocklekar i 

klimatskalet var en förutsättning för att kunna nå passivhusstandard, då detta är den 

allmänrådande meningen. Det visade sig dock att så inte var fallet för det studerade 

objektet. Väggar och tak hade redan i grundutförandet en god isolerande förmåga och 

detta i kombination med den låga formfaktorn gjorde att ökningar av isoleringsmängden i 

dessa byggdelar inte fick så stor påverkan. En annan intressant iakttagelse var att trots 

den ringa merkostnaden för ökad isoleringsmängd var åtgärden inte att betrakta som 

lönsam, inte ens med de förhållandevis generösa investeringsparametrar som valts i 

livscykelkostnadskalkylen. 

 

En av de mer okonventionella åtgärderna som genomfördes var installationen av 

spillvattenvärmeväxlare. Då behovet av köpt energi för tappvarmvatten utgör en 

betydande del av det totala energibehovet var detta en åtgärd som visade sig ha stora 

möjligheter. Vi fann det förvånande att lösningen används i så låg utsträckning för 

bostadsändamål, då investeringskostnaden får anses blygsam i förhållande till de 

sänkningar av energibehovet den kan medföra. Få projekt har genomförts på området och 

det kan ha bidragit till den osäkerhet kring lösningen som verkar finnas i branschen. 

Även i samband med verkningsgraden finns en viss osäkerhet, men våra beräkningar har 

visat att lönsamhet ändå kan uppnås med en verkningsgrad lägre än 30 %. 

 

Arbetet med de sammansatta åtgärdspaketen inleddes med ett försök att ta Kajutan till 

passivhusnivå. Att nå de kravnivåer som ställs på den här typen av hus krävde endast två 

åtgärder, närmare bestämt en förbättring av fönstren och lufttätheten. De befintliga 

lösningarna uppvisade redan från början goda egenskaper, men behövde ändå åtgärdas 

för att uppnå de krav som ställs av FEBY. Den energimässiga vinningen med paketet 

visade sig vara liten och den ekonomiska kalkylen visade att det var att betrakta som en 

förlustaffär. Att få en byggnad klassad som ett passivhus kan däremot höja ett företags 

anseende och ge en starkare miljöprofil, vilket på senare år har blivit allt viktigare. 

 

Det för oss mest inspirerande arbetet tog fart i samband med utformningen av det andra 

åtgärdspaketet. Här var ambitionen att så mycket som möjligt sänka byggnadens 

energibehov med ekonomin i åtanke. Resultaten blev över förväntan och energibehovet 

kunde reduceras med mer än hälften. Även de ekonomiska beräkningarna visade mycket 

positiva resultat, till och med då förutsättningarna för lönsamhet försämrades i och med 

en högre kalkylränta och kortare kalkylperiod. 
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Arbetets huvudsakliga syfte var att undersöka om det var möjligt att bygga plusenergihus, 

vilket visade sig vara svårt. Problemet ligger inte i att på årsbasis producera tillräckliga 

mängder energi, snarare uppstår svårigheter i de ekonomiska kalkylerna. 

Investeringskostnaden för energiproducerande anläggningar är mycket hög, även med de 

statliga stöden inräknade. Till detta kommer problem förknippade med att sälja den 

producerade energin med de nuvarande regelverken och låga ersättningsnivåerna. För att 

visionen om plusenergihus skall kunna bli verklighet måste kostnaderna för 

systeminvesteringar bli lägre, samtidigt som regelverken behöver anpassas till småskalig 

produktion. Diskussioner förs i dag kring dessa frågor och bland annat pågår en statlig 

utredning om nettodebitering. 

 

Under arbetet med de olika åtgärderna har investeringsförutsättningarna valts med en 

långsiktig ägare i åtanke. Investeringar i byggsektorn har ofta en lång livslängd och 

energieffektiviserande åtgärder som genomförs bidrar ofta till lägre kostnader. Vår 

uppfattning är att även en byggherre med ett kort tidsperspektiv bör kunna dra av nytta av 

att studera långsiktiga investeringar, då en byggnad borde kunna betinga ett högre 

försäljningsvärde om den har lägre driftskostnader. 
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Beskrivning:

Kv. Kajutan
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Utfört av: JÖ & JI Sign:
Projektfil: H:\Exjobb\VIP nov 2010\Hus 1 Original\Hela

huset.VIP
Företag: WSP/KTH

KOMMENTARER
Hus 1

Indatafil zon
Zon Indatafil zon  Zon Indatafil zon
Zon 1 H:\Exjobb\VIP nov 2010\Hus 1 Original\Zon 1.VIP  Zon 2 H:\Exjobb\VIP nov 2010\Hus 1 Original\Zon 2.VIP

Zongränser
Zon A Byggdelstyp Area

m²
Zon B

Zon 1 GOLVBJLKL 345.0 Zon 2

Zon 1

Projektfil: H:\Exjobb\VIP nov 2010\Hus 1 Original\Zon 1.VIP  Beskrivning: Hammarby Sjöstad              
Projekt: Kvarteret Kajutan  

KOMMENTARER
Hus 1/ plan1-7

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365
Solreflektion från mark 30.00 %
Vindhastighet % av klimatdata S:70  SV:70  V:70  NV:70  N:70  NO:70  O:70  SO:70
Lufttryck 1000 hPa
Horisontvinkel mot markplan S:40  SV:30  V:30  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:40 °
Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.00
Vridning av byggnad 20 °
Verksamhetstyp Bostad
Antal lägenheter 48
Ventilationsvolym 10595.0 [m³]
Golvarea 4075.0 [m²]
Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
STOCKHOLM Latitud 59.4 grader  
 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  
Utetemperatur 30.0 6.7 -18.0 °C
Vindhastighet 14.0 3.5 0.0 m/s
Solstrålning global 821.0 111.9 0.0 W/m²
Relativ fuktighet 100.0 77.3 34.0 %

1 ( 8 )

sejo14026
Textruta
Bilaga A: VIP-beräkning för byggnaden i originalutförande
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Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m²K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50

l/s,m²
TAKTYP 2 MINERALULL36 0.230 0.036 50 840 0.110 0.010  0.40
 REGLAR600 0.100 0.041 55 845    
 GIPSSKIVA 0.013 0.220 900 1100    
VÄGGTYP 5 KCBRUK 0.008 1.000 1800 800 0.150 0.020  0.40
 CELLPLAST36 0.080 0.036 25 1400    
 BETONG 0.004 1.700 2300 800    
 REGLAR600 0.170 0.041 55 845    
 GIPSSKIVA 0.013 0.220 900 1100    
GOLVbj BETONG1.7 0.220 1.700 2300 800 0.180 0.010  0.40
 CELLPLAST2 0.210 0.040 25 1400    
INSIDE_GOLVBJLKL BORDER_TRÄ-14 0.020 0.140 500 2300 0.185 0.010  0.80
 BORDER_REGLAR600 0.200 0.041 55 845    
 BORDER_SPÅNSKIVA 0.020 0.140 600 2300    

Byggdelstyper 2-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Psi-

värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorb-
tion
%

Byggdelstyp Psi-
värde
W/mK

Bredd
  m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
absorb-
tion
%

KB_BJL_VÄGG 0.077     KB_FSMYG 0.038    

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

yv VÄGGTYP 5 VÄSTER 489.0m²   0.0  26.0      0 0.170 W/m²K
yv VÄGGTYP 5 ÖSTER 546.0m²   0.0  26.0      0 0.170 W/m²K
yv VÄGGTYP 5 SÖDER 112.5m²   0.0  26.0      0 0.170 W/m²K
yv VÄGGTYP 5 NORR 128.5m²   0.0  26.0      0 0.170 W/m²K
golv mot garage GOLVbj TEMP 206.0m²   5.0   
tak TAKTYP 2 TAK 458.0m²  25.0  26.0      0 0.120 W/m²K
KB KB_BJL_VÄGG VÄSTER 240.0m   0.0  26.0      0 0.077 W/mK
KB KB_BJL_VÄGG NORR 60.0m   0.0  26.0      0 0.077 W/mK
KB KB_BJL_VÄGG ÖSTER 240.0m   0.0  26.0      0 0.077 W/mK
KB KB_BJL_VÄGG SÖDER 75.0m   0.0  26.0      0 0.077 W/mK
KB KB_FSMYG VÄSTER 710.0m   0.0  26.0      0 0.038 W/mK
KB KB_FSMYG NORR 202.0m   0.0  26.0      0 0.038 W/mK
KB KB_FSMYG SÖDER 296.0m   0.0  26.0      0 0.038 W/mK
KB KB_FSMYG ÖSTER 800.0m   0.0  26.0      0 0.038 W/mK

INSIDE_GOLVBJLKL Zon 2 345.0m²   0.0   0.0      0 0.195 W/m²K

2 ( 8 )
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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/m²K

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
skydd

fönster 3 GLAS ENERGI VÄSTER 324.0 80 53 43 1.00 0.0 25.0 0.40
fönster 3 GLAS ENERGI ÖSTER 242.5 80 53 43 1.00 0.0 25.0 0.40
fönster 3 GLAS ENERGI SÖDER 68.0 80 53 43 1.00 0.0 25.0 0.40
fönster 3 GLAS ENERGI NORR 51.0 80 53 43 1.00 0.0 25.0 0.40
loggia loggia NORR 36.0 80 53 43 1.20 0.0 25.0 0.40
loggia loggia SÖDER 66.0 80 53 43 1.20 0.0 25.0 0.40
loggia loggia ÖSTER 40.0 80 53 43 1.20 0.0 25.0 0.40
loggia loggia VÄSTER 36.0 80 53 43 1.20 0.0 25.0 0.40
trapphus loggia ÖSTER 20.5 80 53 43 1.20 0.0 25.0 0.40
portar PORTAR ÖSTER 10.5 60 70 60 2.00 0.0 2.6 0.40
portar PORTAR VÄSTER 14.5 60 70 60 2.00 0.0 2.6 0.40

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 3.10 0.00 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 450.00 61.00 400.00 61.00 90.00 18.00 -20.0 100 20.0 100

Ventilationsaggregat - Drifttider och flöden
Aggregat-
benämning

Vecko-
dagar

Tilluft
 [oms/h]

Frånluft
 oms/h

Startdag-Slutdag Starttid-Sluttid

ftx      
 MÅND-SÖND 0.600 0.600 1 - 365 0 - 24

Värme & kyla

Temperaturstyrd ventilation
Passiv forcering    
Rumstemperaturens termostatgräns 0.0   [°C]
Temperaturstyrd ventilation Tilluftsfläktar Frånluftsfläktar  
Totalt forceringsflöde 0.0 0.0  [oms/h] 
Fläkttryck forcering 0.0 0.0  [Pa]
Verkningsgrad fläkt 0.0 0.0  [%]

3 ( 8 )
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ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 0.00 % av energiförsörjning till rum och luft
Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C
Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C
Passiv kyla

Zon 2

Projektfil: H:\Exjobb\VIP nov 2010\Hus 1 Original\Zon 2.VIP  Beskrivning: Hammarby Sjöstad              
Projekt: Kvarteret Kajutan  

KOMMENTARER
Hus 1/förråd 18°C

INDATA

Allmänt
Beräkningsperiod - Dag 1 - 365
Solreflektion från mark 50.00 %
Vindhastighet % av klimatdata S:0  SV:0  V:0  NV:0  N:0  NO:0  O:0  SO:0
Lufttryck 1000 hPa
Horisontvinkel mot markplan S:90  SV:90  V:90  NV:90  N:90  NO:90  O:90  SO:90 °
Formfaktor för vindtryck 0:0.70  45:0.50  90:-0.60  135:-0.50  180:-0.50  TAK:-0.00
Vridning av byggnad 20 °
Verksamhetstyp Bostad
Antal lägenheter 48
Ventilationsvolym 966.0 [m³]
Golvarea 345.0 [m²]
Markegenskap Värmeledningstal:
Lera, dränerad sand , dränerat grus.

1.4 [W/m*K]

Klimatdata
STOCKHOLM Latitud 59.4 grader  
 Högsta värde Medelvärde Lägsta värde  
Utetemperatur 30.0 6.7 -18.0 °C
Vindhastighet 14.0 3.5 0.0 m/s
Solstrålning global 821.0 111.9 0.0 W/m²
Relativ fuktighet 100.0 77.3 34.0 %

Aktuellt Hus

Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m²K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50

l/s,m²
PPM CELLPLAST36 0.290 0.036 25 1400 0.119 0.010  0.40
 BETONG1.7 0.300 1.700 2300 800    
KÄLLARVÄGG CELLPLAST1 0.050 0.040 20 1400 0.232 0.010  0.40
 ISODRÄN45 0.100 0.036 45 1400    
 BETONG1.7 0.200 1.700 2300 800    
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Byggdelstyper 1-dimensionella - Katalog
Byggdelstyp Material

Från utsida
till insida

Skikt-
tjocklek
m

Värme-
ledningstal
W/m²K

Densitet
 kg/m³

Värme-
kapacitet
J/kgK

U-värde
W/m²K

Delta-
U-värde
W/m²K

Otäthets-
faktor q50

l/s,m²
OUTSIDE_GOLVBJLKL BORDER_SPÅNSKIVA 0.020 0.140 600 2300 0.185 0.010  0.80
 BORDER_REGLAR600 0.200 0.041 55 845    
 BORDER_TRÄ-14 0.020 0.140 500 2300    

Byggnadsdelar - Väggar, bjälklag
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Mängd
Area m²
Längd m
Antal  st

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Angräns-
ande
temp
°C

Andel av
effekt-
behov
%

U- Psi- Chi-
värde
med mark
och D-U

yv KÄLLARVÄGG KV 1-2 m 34.0m²   0.0   2.8      0 0.174 W/m²K
golv mot mark PPM PPM 1-6 m 345.0m²   0.0   0.0      0 0.093 W/m²K
yv KÄLLARVÄGG KV 1-2 m 17.1m²   0.0   2.8      0 0.174 W/m²K
yv KÄLLARVÄGG KV 1-2 m 133.0m²   0.0   2.8      0 0.174 W/m²K
yv KÄLLARVÄGG TEMP 5.6m²   5.0   
yv KÄLLARVÄGG TEMP 21.6m²   5.0   
yv KÄLLARVÄGG TEMP 133.0m²   5.0   

OUTSIDE_GOLVBJLKL Zon 1 345.0m²   0.0   0.0      0 0.195 W/m²K

Byggnadsdelar - Fönster, dörrar, ventiler
Benämning Byggdelstyp Orien-

tering
Area
m²

Glas-
andel
 %

Sol-
transm.
Total
  %

Sol
transm.
Direkt
  %

U-värde
W/m²K

Lägsta
nivå
m

Högsta
nivå
m

Otäthets-
faktor q50
l/s,m²

Sol-
skydd

portar PORTAR VÄSTER 6.0 60 70 60 1.50 0.0 0.0 0.40

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

förråd 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.00 18.00

Drifttider
Driftfalls-
benämning

Vecko-
dagar

Dag-
nummer

Tid

förråd 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
   %

f 0.00 0.00 400.00 50.00 0.00 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

f      
 MÅND-SÖND 0.0 120.0 1 - 365 0 - 24
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Hela huset
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Kv. Kajutan
Hammarby Sjöstad

Datum: 2010-12-14

Utfört av: JÖ & JI Sign:
Projektfil: H:\Exjobb\VIP nov 2010\Hus 1 Original\Hela

huset.VIP
Företag: WSP/KTH

Värme & kyla

Temperaturstyrd ventilation
Passiv forcering    
Rumstemperaturens termostatgräns 0.0   [°C]
Temperaturstyrd ventilation Tilluftsfläktar Frånluftsfläktar  
Totalt forceringsflöde 0.0 0.0  [l/s]
Fläkttryck forcering 0.0 0.0  [Pa]
Verkningsgrad fläkt 0.0 0.0  [%]

ÖVRIGT
El cirkpump värmesystem 1.00 % av energiförsörjning till rum och luft
Lägsta dimensionerande utetemperatur för uppvärmning -100.0 °C
Högsta dimensionerande utetemperatur för komfortkyla 100.0 °C
Passiv kyla

RESULTAT SAMTLIGA ZONER

Beräkningsdatum 2010-12-14 09:09:54

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

mis-
sion

Luft-
läck-
age

Venti-
lation

Spill-
vatten

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 26797 3752 41936 9399 0 605 34911 0 0 0 12127 0 32303 1934
Mån 2 24949 3572 38852 8489 0 1225 32350 0 0 0 10954 0 29583 1749
Mån 3 24033 3080 37167 9399 0 3356 30604 0 0 0 12127 0 25661 1933
Mån 4 20069 2362 30785 9095 200 11130 21518 0 0 0 11736 0 16273 1864
Mån 5 16989 1753 25519 9399 11337 27655 11578 0 0 0 12127 0 11762 1915
Mån 6 12888 1133 18908 9095 18383 32342 4716 0 0 0 11736 0 9779 1847
Mån 7 10934 867 15948 9399 18039 28687 2829 0 0 0 12127 0 9683 1905
Mån 8 10646 834 15759 9399 7720 17032 3478 0 0 0 12127 0 9790 1905
Mån 9 11616 985 17827 9095 83 4289 10403 0 0 0 11736 0 11266 1850
Mån 10 15939 1660 24851 9399 0 1780 19607 0 0 0 12127 0 16407 1918
Mån 11 20127 2414 31527 9095 0 735 26136 0 0 0 11736 0 22688 1863
Mån 12 24717 3306 38723 9399 0 491 32204 0 0 0 12127 0 29391 1931
Summa 219704 25721 337803 110661 55762 129327 230332 0 0 0 142788 0 224588 22614

Nyckeltal
 Aktuellt hus

Aktuell drift
 

Inre värmekapacitet 13.08  [Wh/m²°C]
Yttre värmekapacitet 7.56  [Wh/m²°C]
Medeltemperatur 21.69  [°C]
Medelvärde ventilation 1885.83  [l/s]
Processenergi medel 0.00  [W/m²]
Personvärme medel 3.69  [W/m²]
Omslutningsarea 3544.30  [m²]
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Hela huset
VIP-Energy 1.5.1  © Structural Design Software in Europe AB 2010

Projekt:
Beskrivning:

Kv. Kajutan
Hammarby Sjöstad

Datum: 2010-12-14

Utfört av: JÖ & JI Sign:
Projektfil: H:\Exjobb\VIP nov 2010\Hus 1 Original\Hela

huset.VIP
Företag: WSP/KTH

Nyckeltal
 Aktuellt hus

Aktuell drift
 

Luftläckage vid 50 Pa 1271.24  [l/s]
Invändigt tryck medel -12.8  [Pa]
Specifik fläkteffekt 1.4  [kW/(m³/s)]
Total golvarea 4420.00  [m²]
Omslutnings-/Golv-area 0.80  

Jämförelse mot krav enligt BBR
    Aktuellt hus

aktuell drift
Tillåtet värde    

Jämförelse mot BBR 16             
U-värde     0.468 0.500 W/m²K
Energianvändning     56 110 kWh/m²
Atemp: 4420.0 m²         
Verksamhetstyp: / Bostad         

Energibalans
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Avgiven energi   
(23)Transmission 219704 49.71
(24)Luftläckage 25721 5.82
(21)Ventilation 337803 76.43
(28)Spillvatten 110661 25.04
(22)Passiv kyla 55762 12.62
   
Tillförd energi   
(27)Solenergi genom fönster 129327 29.26
(20)Återvinning ventilation 230332 52.11
(29)Återvinning till tappvarmvatten 0 0.00
(19)Återvinning värmepump 0 0.00
(18)Solfångare 0 0.00
(45)Processenergi till rum 0 0.00
(25)Personvärme 142788 32.30
(34)Elförsörjning 22614 5.12
(33)Värmeförsörjning 224588 50.81

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(33)VÄRMEFÖRSÖRJNING 224588 50.81  (35)Värmepump 0 0.00
(1)Ventilationsaggregat 0 0.00  (14)Tilluftsfläktar 11411 2.58
(2)Värmesystem 113928 25.78  (13)Frånluftsfläktar 10984 2.49
(3)Tappvarmvatten 110661 25.04  (15)Cirk.pump värme 218 0.05
    (10)Cirk.pump solf. 0 0.00
(47)BYGGNADENS KYLBEHOV 0 0.00  (12)Cirk.pump kyla 0 0.00
(48)Kylning i ventilationsaggregat 0 0.00  (11)Kylmaskin komfortkyla 0 0.00
(49)Kylning i rumsluft 0 0.00     
    (37)KONDENSORVÄRME 0 0.00
(34)ELFÖRSÖRJNING 22614 5.12  (4)Ventilationsaggregat 0 0.00
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Hela huset
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Projekt:
Beskrivning:
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Utfört av: JÖ & JI Sign:
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huset.VIP
Företag: WSP/KTH

Specifikation av energiflöden
 Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

 Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
(5)Värmesystem 0 0.00     
(6)Tappvarmvatten 0 0.00  (26)PROCESSENERGI 0 0.00
    (40)Verksamhetsenergi rumsluft 0 0.00
(36)SOLFÅNGARVÄRME 0 0.00  (41)Verksamhetsenergi extern 0 0.00
(7)Ventilationsaggregat 0 0.00  (39)Fastighetsenergi rumsluft 0 0.00
(8)Värmesystem 0 0.00  (46)Fastighetsenergi extern 0 0.00
(9)Tappvarmvatten 0 0.00     
    (42)VENTILATIONSAGGREGAT 241744 54.69
(20)ÅTERVINNING VENTILATION 230332 52.11  (43)VÄRMESYSTEM 114146 25.82
(51)Värmeväxling 230332 52.11  (44)TAPPVARMVATTEN 110661 25.04
(50)Återluft 0 0.00  

Projektanpassad rapport
Benämning på sammanställning Aktuellt hus

Aktuell drift
kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²

Benämning på sammanställning Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh

Aktuellt hus
Aktuell drift

kWh/m²
Värme till  rum vent tvv 224588 50.81  Fastighetsel 11411 2.58
Elanvändning 22614 5.12  

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

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

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
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Ort: Stockholm Utskriven av: Jonas Overby Egna indata
Område: Ej definierat område Utskriftsdatum: 2010-12-13 Låsta indata
Byggnadsidentitet: kv Kajutan Kalkylnamn: Originalutförande Utdata resultat
Kommentar: Innan åtgärder

Effektbehov - värme

Klimatdata dimensionerande
Klimatdata för ort Stockholm (Bromma)

Dimensionerande utetemperatur -10,5 °C

Marktemperatur, dimensionerade 0,9 °C

Rumstemperatur 20 °C

Byggnadskonstruktion
Byggnadstyp Halvtung

Boarea BOA 4075 m2

Lokalarea LOA 0 m2

Atemp 4420 m2

Agarage 0 m2

Klimatskal Area U-värde Temp. diff. PT

Byggnadsdel m2 W/(m2K) K Watt

1.a Lätt yttervägg 1276 0,17 30,5 = 6616

1.b Tung yttervägg 0 0 30,5 = 0

2. Ytterdörr 25 2 30,5 = 1525

3. Tak mot uteluft 458 0,12 30,5 = 1676

4.a Golv mot platta på mark 345 0,093 19,1 = 613

4.b Golv mot lätt markkonstruktion 0 0 19,1 = 0

5. Vägg mot mark 344 0,2 19,1 = 1314

6. Köldbryggor 1 123,6048 30,5 = 3770

7. Fönster 686 1 30,5 = 20923

8. Glasade altandörrar 198,5 1,2 30,5 = 7265

9. Terasstak 0 0 30,5 = 0

Aom 3333,5 m2 Summa 43702

Köldbryggor Längd L Y L*Y

m W/(mK) W/K

1. Bottenbjälkslag 0 0 0

2. Fönster och dörrar 2007 0,0379 76,0653

3. Mellanbjälkslag 615 0,0773 47,5395

4. Balkonginfästningar 0 0 0

5. Takfot 0 0 0

6. Ytter- och innerhörn 0 0 0

Summa 123,6048

Köldbryggors andel av klimatskalets förluster 9 %

Sida 1/5
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Textruta
Bilaga B: Energihuskalkyl: byggnaden i originalutförande



Ort: Stockholm Utskriven av: Jonas Overby Egna indata
Område: Ej definierat område Utskriftsdatum: 2010-12-13 Låsta indata
Byggnadsidentitet: kv Kajutan Kalkylnamn: Originalutförande Utdata resultat
Kommentar: Innan åtgärder

Fönster och glasade dörrar
Syd Väst Norr Öst Summa

Fönsterarea brutto (m2) 68 324 51 243 686

Glasade dörrar (m2) 66 36 36 60,5 198,5

Fönsterandel (inkl. dörr) 20 %

Ventilationsdata Dimensionerade
Genomsnittligt frånluftsflöde (Vex) 1927 (l/s)

Vindskyddskoefficient, e 0,07

Vindskyddskoefficient, f 15

Läckageflöde q50/Aom vid provtryckning 0,8 l/s, m2

Värmeåtervinningsdata dimensionerande, placerad inom klimatskal
Tilluftsflöde 90 (% av Vex)

Värmeväxlarens återvinningsgrad, heff 90 %

Värmekonduktivitet uteluftkanal, Y 0 W/(mK)

Längd uteluftkanal 0 m

Värmekonduktivitet avluftkanal, heff 0 W/(mK)

Längd avluftkanal 0 m

Avfrostningstid vid DUT 0 (minuter per timme)

Jordvärmeväxlarens återvinningsgrad 0 % heff

Resultat effekt
Infiltration 88,1 l/s

Systemverkningsgrad 90 % heff

Värmeväxlat luftflöde 1734

Oväxlat luftflöde 193

Summa förlustflöden Vf 454,2 l/s

Effektbehov ventilation 16625 Watt

Värmetillskott - internlast -16300 Watt

Specifikt Värmeeffektbehov (PH / Atemp+garage) 10 Watt / m2

Tilluftstemp. utan eftervärme, Jsupply,min 17 °C

Värmeeffekt via tilluften om max Ttemp 52 C 72945 Watt

Specifik möjlig eftervärmareffekt 16,5 Watt / m2
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Mata in data i grå fält ! 
 

För känslighetsanalys tryck + 
ovan 

Projektbeteckning>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

 
Nya edkalkyl demoex 

  

 
Kvantitet Enhet 

Mängduppgift                            
 

4420 m2 Atemp 

Kalkylränta  
 

5,0% nominell 

Kalkylperiod                                         
 

30 år 

Administrationskostnader  prisutveckling per år 
 

0,0% nominell 

Energislag  
 

El kWh 

Energipris rörligt             
 

1,00 kr per kWh 

Energiprisutveckling per år 
 

4,0% nominell 

Energislag 2 
 

Fjärrvärme   

Energipris rörligt             
 

0,65 kr per kWh 

Energiprisutveckling per år 
 

3,0% nominell 

Energislag 3 
 

Såld el   

Energipris rörligt             
 

-0,70 kr per kWh 

Energiprisutveckling per år 
 

4,0% nominell 

<<<Om fler energislag: tryck + 
   

    

  
Före åtgärd Efter åtgärd 

Investeringskostnad                                 kr  
 

0 3 875 821 

  
    

Administrationskostnader                       kr per år 
 

  5 250 

<<<Om fler uh-kostnader: tryck + 
   

    Energianvändning                            kWh per mängdenhet och år 
 

5,0 5,0 

Energikostnad                                  kr per år 
 

22 100 22 100 

Energianvändning 2                         kWh per mängdenhet och år 
 

51,0 22,0 

Energikostnad 2                                kr per år 
 

146 523 63 206 

Energianvändning 3                         kWh per mängdenhet och år 
 

  16,0 

Energikostnad 3                               kr per år 
 

0 -49 504 

Summa energikostnad                    kr per år 
 

168 623 35 802 

Summa energianvändning             kWh per år 
 

247 520 190 060 

Energikostnad medelvärde             kr per kWh 
 

0,68 
 <<<Om fler energislag: tryck + 

     
   Summa nuvärde, investering och underhåll   0 3 956 526 

Summa nuvärde, energikostnader   3 851 946 708 356 

Summa nuvärde, alla kostnader   3 851 946 4 664 882 

    Differens: -812 936  

Besparingskostnad                         kr per kWh   0,86 EJ LÖNSAMT 

Energikostnad (mv )                        kr per kWh   0,68   

 

sejo14026
Textruta
Kommentarer:Energislag 3 representerar den sålda elen, därav det negativa priset. Administrationskostnaderna motsvarar den administrativa avgiften elbolagen tar ut årligen.

sejo14026
Textruta
Bilaga C: LCC-analys för åtgärdspaket 3


