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Sammanfattning 
 

Inom ramen för detta examens arbete har en energiberäkningsmodell för svenska småhus utvecklats. 
Modellen är snabb, flexibel, användarvänlig och ger förslag på olika åtgärder, som kan utredas i 
modellen utifrån besparing och återbetalningstid. Energianvändningen i ett småhus beror på de 
tekniska förutsättningar ett hus har, såsom klimatskal och uppvärmningssystem, vilket 
utomhusklimat huset utsätts för, samt vilka som bor i huset. Energianvändningen för ett småhus kan 
delas upp i uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel. Det finns mer eller mindre enkla metoder, 
för att beräkna energianvändningen för ett småhus. Denna rapport sammanfattar vilka metoder som 
kan vara lämpliga för en snabb och användarvänlig beräkningsmodell. Olika energieffektiviserings 
åtgärder som kan vara aktuella för ett småhus beskrivs utifrån kostnad- och besparingsperspektiv. 
Beräkningsmodellen innehåller bl.a. en delmodell som beräknar hushållselsanvändningen utifrån 
vilken typ av boenden huset har. Denna delmodell grundar sig på rådata från en hushållselsmätning i 
400 svenska hushåll utförd av Energimyndigheten. En känslighetsanalys har gjorts på 
energiberäkningsmodellen, vilket ger en känslighet på ca 18 procent. Av den totala känsligheten 
motsvaras drygt hälften (10 procentenheter) av känsligheten i inomhustemperatur och 
verkningsgrad på uppvärmningssystem.   
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1  Inledning 
 
40 procent av den totala energianvändningen i Sverige går idag till våra byggnader.1 Därför är det 
viktigt att landets byggnader minskar sin energianvändning där det är möjligt, samtidigt som 
inomhusklimatet fortfarande håller tillräckligt hög kvalitet. Att minska en byggnads 
energiförbrukning ger både ekonomiska och miljömässiga besparingar. Därför har Sveriges riksdag 
infört lagen om energideklaration för byggnader. Energideklarationen skall ge information om en 
byggnads nuvarande energiförbrukning samt, i det fall det är möjligt, kostnadseffektiva 
energibesparande åtgärder.  

 

1.1 Syfte 
 
För att kunna utveckla och effektivisera arbetsprocessen med att utföra energideklarationer önskar 
ett företag som utför energideklarationer att ha ett dataprogram. I programmet ska man kunna fylla i 
all insamlad information om en byggnad för att se energianvändningen. Företaget benämns i denna 
rapport som Företag B. Sedan ska det vara möjligt att göra beräkningar på vad som händer ifall 
specifika energibesparande åtgärder genomförs, hur mycket energi man sparar samt 
återbetalningstid och årlig kostnadsbesparing. Programmet ska göras i Microsoft Excel och vara 
grafiskt tydligt utformat och användarvänligt. 

 

1.2 Metod 
 

För att skapa ett beräkningsprogram för ovan nämnda ändamål, har en litteraturstudie gjorts. Där 
har de avgörande parametrarna, som påverkar energibehovet för ett bostadshus, undersökts. Dessa 
parametrar har sedan legat till grund för den modell som beräknar energibehovet för byggnaden. 
Vidare har litteraturstudien tittat på vilka effektiviseringsåtgärder som finns tillgängliga för ett 
bostadshus, samt vilka kostnadskonsekvenser dessa medför. Även dessa effektiviseringsåtgärder har 
integrerats i programmet. För att få ökad förståelse för byggnaders energibehov och hur det 
beräknas har praktik på Företag B’s egen energiavdelning utförts. Allteftersom underlag för modellen 
har erhållits, har den byggts. Modellen är gjord i Excel. När modellen var klar påbörjades arbetet med 
rapportskrivningen. En känslighetsanalys har utförts för att testa modellen. 

1.3 Struktur 
 

I början beskrivs energianvändning i småhus i allmänna drag, sedan fördjupar sig rapporten i vad som 
påverkar ett hus energibehov och vilka schabloner som finns tillgängliga för att underlätta 
beräkningarna. Vidare presenteras olika metoder för att beräkna energianvändning. Olika 
effektiviseringsåtgärder gås igenom. En beskrivning av hur modellen är uppbyggd kommer i 
rapportens senare del. Källhänvisning sker genom fotnoter.  

                                                           
1Swedisolsrekommendationer kring förbättring av klimatskärmen, hämtad 2010-10-17 på; http://www.swedisol.se/sw3193.asp 

http://www.swedisol.se/sw3193.asp
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2 Energianvändningen i bostäder 
 

De senaste åren har ett antal politiska mål satts upp, av riksdag och EU, för att uppnå ett mer 
energieffektivt och miljövänligt samhälle. Bostadssektorn utgör här inget undantag. 

2.1 Uppsatta mål 
 

Riksdagen har utarbetat ett energisparmål där det sägs att i förhållande till energianvändningen år 
1995, bör energianvändningen i bostäder och lokaler minska med en femtedel per uppvärmd ytenhet 
till år 2020. År 2050 bör den ha halverats. Beroendet av fossila bränslen inom bostadssektorn ska 
vara brutet till år 2020.2 

Viktiga styrmedel som införts är bland annat stödet för en konvertering till miljövänligare 
uppvärmningssystem samt lagen om energideklaration.3 

2.2 Energideklaration 
 

I juni 2006 beslutade riksdagen om införandet av lagen om energideklaration för byggnader som 
trädde i kraft senare samma år för flerbostadshus. Villaägare omfattades av lagen först från och med 
2009, dock endast vid försäljning och nyproduktion.4 Syftet med lagen är att föra in ett EG-direktiv 
om byggnaders energiprestanda i svensk lagstiftning och på så sätt främja en minskad 
energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader.5 

Det är upp till fastighetsägaren att se till att en oberoende expert upprättar energideklarationen. Vid 
behov skall experten även utföra en besiktning av byggnaden innan upprättande av 
energideklarationen, som innehåller: 

• uppgift om byggnadens energiprestanda, dvs. hur stort energibehov byggnaden har vid 
”normalt” bruk 

• uppgift om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet har utförts i byggnaden  
• uppgift om radonmätning har utförts i byggnaden  
• uppgift om byggnadens energiprestanda kan förbättras med hänsyn till en god inomhusmiljö. 

I så fall ska rekommendationer om kostnadseffektiva åtgärder finnas med, och 
referensvärden, som gör det möjligt för konsumenter att bedöma och jämföra byggnadens 
energiprestanda med andra byggnaders.6 

Då boverket är ansvarig myndighet för energideklarationerna skall uppgifterna om byggnaderna 
rapporteras dit, vilket sker elektroniskt. Formuläret med de uppgifter som boverket kräver kan ses i 
bilagorna. 

                                                           
2 Energiläget 2006, Energimyndigheten. ID-nr: ET2006:43. Artikelnummer: 1858. 
3 Aktuella bidrag och stöd du kan söka, Energimyndigheten (2009). Hämtad 2010-04-18 på; 
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/ 
4 Energideklaration, Energirådgivarna. Hämtad 2010-04-20 på; 
http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=51&id=62&option=com_content&task=view 
5 Energideklaration av byggnader, Energimyndigheten (2009). Hämtad 2010-04-18 på; 
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Aga/Energideklaration-av-byggnader/ 
6 Energideklaration av byggnader, Energimyndigheten (2009). Hämtad 2010-04-18 på; 
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Aga/Energideklaration-av-byggnader/ 

http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/
http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=51&id=62&option=com_content&task=view
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Aga/Energideklaration-av-byggnader/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Lokaler-och-flerbostadshus/Aga/Energideklaration-av-byggnader/
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2.3 Energianvändning i svenska småhus 
 
Det totala energibehovet för en byggnad är summan av den energi som krävs för uppvärmning, 
ventilation, tappvarmvatten, driftel för pumpar och fläktar, annan fastighetsel samt hushållsel.7 För 
småhus där s.k. fastighetselen och driftelen ofta är liten, räknas de ofta in i hushållselen. Hushållsel 
skall inte ingå i energideklarationen.8 I varmare klimat brukar det även finnas ett kylbehov för 
småhus, emellertid är det ovanligt med något mer omfattande kylbehov i svenska småhus. Med 
anledning av detta kommer denna rapport utgå från småhusets energianvändning uppdelat på tre 
olika områden; uppvärmning, tappvarmvatten och hushållsel. Med uppvärmning menas här den 
värme som krävs för att hålla inomhusklimatet i huset vid en viss temperatur, med varmvatten 
menas här den värme som krävs till tappvarmvattnet som används i huset och med hushållsel menas 
den mängd el som används till huset som inte har med uppvärmning eller varmvatten att göra. 
 
Det svenska genomsnittshuset är 149 m2 stort och använder totalt 23 980 kWh/år varav 13 480 
kWh/år för uppvärmning, 6 000 kWh/år för hushållsel och 4 500 kWh/år för varmvatten.9 
Användningen av hushållsel har ökat de senaste decennierna samtidigt som uppvärmningen har 
minskat.  

2.3.1 Uppvärmning i svenska småhus 
 
Diagrammet i Figur 1 visar energianvändningen för uppvärmning av småhus per m2 som byggts 
mellan 1970 – 2008. Grafen visar att det 2008 gick åt mindre energi per m2 för att värma upp ett 
svenskt småhus jämfört med år 1970. 
 

 
Figur 1 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i Småhus 2008, fördelat efter byggår [kWh/m2 
uppvärmd area]10 

Beroende på vilket tekniskt system som används för uppvärmning och varmvatten varierar 
energianvändningen. Hus byggda under olika tidsperioder har olika uppvärmningssätt. 
 
I hus byggda 2001 och senare är vattenburen elvärme det vanligaste uppvärmningssättet. Olja som 
uppvärmningssätt är vanligast bland hus byggda före 1970 och minskar i betydelse ju senare husen 
har byggts. I hus byggda efter 1980 har oljan som energikälla nästa försvunnit. Uppvärmning med 
fjärrvärme är vanligast i hus byggda mellan åren 1940 och 1980, men även i hus byggda efter 2001 är 

                                                           
7Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK,  L. Jensen (2001). Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf 
8 Energideklaration, Energirådgivarna. Hämtad 2010-04-20 på; 
http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=51&id=62&option=com_content&task=view 
9http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/ , 2010-04-10 
10Energistatistik för svenska småhus 2008, Energimyndigheten. ISSN: 1654:7543, Hämtad 2010-04-05 på; 
http://213.115.22.116/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/StorageItem/60373ee0cdc74
3898284fec420067527/2128W.pdf 

http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=51&id=62&option=com_content&task=view
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/
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fjärrvärme ett relativt vanligt uppvärmningssätt. Bland hus byggda före 1960 är det vanligast med 
uppvärmning med enbart biobränsle och näst vanligast är en kombinerad uppvärmning med el och 
biobränsle.11 
 

2.3.2 Hushållselsanvändning i svenska småhus 
 
Figur 2 och Tabell 1 visar användningen av hushållsel mellan 1970 – 2008 för småhus. Grafen visar att 
den totala förbrukningen av hushållsel har ökat med drygt 2 MWh från år 1970 till 2008 vilket 
motsvarar en höjning av förbrukningen med dryga 50 procent till år 2008 jämfört med år 1970. Med 
hushållsel menas all elförbrukning i hushållet utom den som hänförs till uppvärmning och 
varmvatten. 
 

 
Figur 2 Användningen av hushållsel totalt i småhus 1970-2008 [MWh/år]12 

 

Hushållselsanvändning i svenska småhus 
År kWh År kWh År kWh År kWh 
1970 3800 1980 4410 1990 5200 2000 5800 
1971 3970 1981 4320 1991 5400 2001 5900 
1972 4150 1982 4270 1992 5500 2002 5900 
1973 4200 1983 4260 1993 5600 2003 6100 
1974 3930 1984 4300 1994 5800 2004 6100 
1975 4210 1985 4510 1995 5900 2005 6200 
1976 4350 1986 4700 1996 5800 2006 6100 
1977 4450 1987 4800 1997 5300 2007 6000 
1978 4530 1988 5000 1998 5700 2008 6000 
1979 4600 1989 5100 1999 5400   
Tabell 1 Användning av hushållsel i småhus 1970-2008 [kWh/år och småhus]13 

                                                           
11Energistatistik för svenska småhus 2008, Energimyndigheten. ISSN: 1654:7543, Hämtad 2010-04-05 på; 
http://213.115.22.116/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/StorageItem/60373ee0cdc74
3898284fec420067527/2128W.pdf 
12

Energistatistik för svenska småhus 2008, Energimyndigheten. ISSN: 1654:7543, Hämtad 2010-04-05 på; 
http://213.115.22.116/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/StorageItem/60373ee0cdc74
3898284fec420067527/2128W.pdf 
13 Energistatistik för svenska småhus 2008, Energimyndigheten. ISSN: 1654:7543, Hämtad 2010-04-05 på; 
http://213.115.22.116/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/StorageItem/60373ee0cdc74
3898284fec420067527/2128W.pdf 
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3 Beräkning av energianvändning 
 
Det finns ingen entydig och sammanfattande definition för energi, utan olika definitioner för olika 
energiformer används. Termisk-, kemisk- och elektrisk energi, d.v.s. värme, bränsle och elektricitet, 
är de former som energibegreppet kommer användas för i denna rapport. 
 
SI-enheten för energi och effekt är Joule [J] och Watt [W] respektive. Effekt är energi för en viss tid, 
1W=1J/s. I fall med relativt mycket energi, används enheten kWh för att utrycka mängd energi. Ett 
hus som har ett behov på 1000W=1kW under en timme, h, använder under denna timme 1kWh 
energi.  
 
I samband med energi och effekt kommer ord som användning och behov att användas i denna 
rapport. Anledningen till detta är termodynamikens första huvudsats, energiprincipen, att energi inte 
kan förstöras, endast omvandlas mellan olika former eller överföras från ett system till ett annat.14 
 
Ett småhus energianvändning för en viss tid kan beskrivas matematiskt som dess bruttoeffekt 
integrerat över tiden, se Formel 1. 
 

[kWh]15 
Formel 1 

E= Energianvändningen [kWh] 
Pbrutto= Bruttoeffekten [kW] 
dt = tiden [h] 
 
Bruttoeffekten är summan av effekterna för uppvärmningssystemen för huset och tappvarmvattnet 
samt för hushållselen, se Formel 2. 
 

 [kW]16 
Formel 2 

ηuvs= Uppvärmningssystemets verkningsgrad [-] 

Puppv= Uppvärmningsbehovets effekt [kW] 

ηvvs= Varmvattensystemets verkningsgrad [-] 

Pvv= Uppvärmningen av Varmvattnet [kW] 
Ph.el= Hushållselens effekt [kW] 

 

Energianvändningen under en viss tid, t.ex. ett år, kan med bruttoeffekten uppdelad beskrivas med 
Formel 3. 
 

 [kWh]17 
Formel 3 

Rapporten kommer genom kapitel 2-5 beskriva hur parametrarna i Formel 3 kan beräknas. Först ut är 
uppvärmningseffektbehovet Puppv. 
 

                                                           
14 Tillämpad termodynamik, I Ekroth (2006). ISBN: 978-91-44-03980-0 
15Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK,  L. Jensen (2001). Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf 
16 Egen 
17Egen 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Energiform
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3.1 Uppvärmningsbehovet 
 
I kalla klimat som i Sverige är en byggnads värmebehov oftast mycket större än dess kylbehov, detta 
gäller i synnerhet för småhus som sällan har någon kylning. Värmeförlusterna från en byggnad måste 
täckas av en motsvarande mängd tillförd värme, dels från värmesystemet och dels från den så 
kallade gratisvärmen, som består av värme från till exempel solinstrålning, elapparater, belysning och 
människor.18 
 

 
Figur 3 Värmeförluster genom ett typiskt småhus klimatskärm19 

Värmeförlusterna kan delas upp i transmissionsförluster och ventilationsförluster, se Figur 3. Den 
förstnämnda innebär värmetransporter genom villans klimatskal, det vill säga tak, golv, väggar och 
fönster, medan ventilationsförsluter består dels av den frivilliga ventilationen och dels av infiltration 
genom otätheter och öppningar i klimatskalet.20Formel 4 beskriver uppvärmningseffektbehovet för 
en byggnad. 
 

[kW]21 
Formel 4 

Qtrans = Värmeförlusterna p.g.a. värmetransporter genom villans klimatskal[kW] 
Qvent = Värmeförlusterna p.g.a. av ventilation, infiltration och vädring.[kW] 
Pgratis = Gratisvärmen som tillgodoses av byggnaden [kW] 
 
Formel 3 kan skrivas om till Formel 5 
 

 [kWh]22 
Formel 5 

3.1.1 Värmetransporter 
 
Enligt termodynamikens andra huvudsats, sker värmetransporter aldrig från en kallare till en värmare 
kropp av sig självt. Åt motsatt håll, från en varmare till en kallare kropp, sker detta dock alltid 
spontant.23 Temperaturdifferensen, som är den drivande storheten, är anledning till att den 
uppvärmda byggnaden förlorar värme till den kalla omgivningen. Hus som har väldigt varmt inomhus 

                                                           
18

Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
19 Din uppvärmning, Energimyndigheten (2010).Hämtat 2010-04-17 på: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/ 
20Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK,  L. Jensen (2001). Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf 
21Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK,  L. Jensen (2001). Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf 
22 Egen 
23Tillämpad termodynamik, I Ekroth (2006). ISBN: 978-91-44-03980-0 
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eller är byggda på ett ställe med kallare klimat, har större värmeförluster, än ett likvärdigt hus med 
låg inomhustemperatur eller beläget i ett varmare klimat. Storleken på huset samt hur väl det är 
isolerat påverkar också hur stora värmeförluster det har. Formel 6 brukar användas inom 
byggnadstekniska beräkningar för värmeeffekter genom exempelvis en vägg.  
 

 [W] 
Formel 6 

Qtrans.vägg= Värmeflödet eller transmissionsförlusten genom väggen [W] 
Uvägg= Väggens U-värdet [W/m2,oC] 
Avägg = Väggens area [m2] 
Tinne = Inomhus temperaturen [oC] 
Tute= Utomhus temperaturen [oC] 
 
U:et i Formel 6 som brukar kallas U-värde, är en parameter som tar hänsyn till hur ”bra” husets 
klimatskal släpper ut värmen i huset. Ett välisolerat hus innebär låga U-värden. Vid bestämning av U-
värdet måste hänsyn tas till olika former av värmetransporter. Konduktion även kallad värmeledning, 
konvektion och strålning är de tre former av värmetransporter som existerar. Generellt har alla dessa 
tre former av värmetransporter viktig betydelse vid värmeberäkningar för byggnader. 

3.1.2 Beräkning av transmissionsförluster genom klimatskalets olika delar 
 

Klimatskalet består av de byggdelar som omsluter huset, alltså väggar, dörrar, fönster, grund och 
vind/tak. Inom värmeberäkningar för byggnader brukar även köldbryggor ingå i begreppet 
klimatskärm.  

3.1.3 Fasaden 
 
Fasaden består av ytterväggarna samt fönster och ytterdörrarna på huset. Värmeförlusterna genom 
ett småhus fasad uppgår till ca 55 procent av det totala uppvärmningsbehovet.24 
Transmissionsberäkningar genom en specifik del av fasaden, t.ex. ett fönster kan göras med Formel 
7. 

[W]25 
Formel 7 

Qfönster = Transmissionen genom fönstret [W] 
Ufönster = U-värdet för fönstret [W/m2,oC] 
Afönster = Fönster area [m2] 

Värmeförlusterna från fönstren i ett småhus med tvåglasfönster motsvarar en tredjedel av det totala 
uppvärmningsbehovet.26I genomsnitt upptar den totala fönsterarean ca; 17 procent av fasadarean på 
ett småhus.27 Vid beräkning av U-värdet för ett fönster, inkluderas både fönsterkarmen, 
fönsterbågarna, glaset samt eventuella poster och spröjsar.28Generella U-värden för olika 
fönstertyper redovisas i Tabell 2. 

                                                           
24 Din uppvärmning, energimyndigheten (2010). Hämtad 2010-04-18 på; http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/ 
25Sustainable Energy Utilisation, H Jonsson 2005. Department of Energy Technology. KTH - Stockholm 
26 Fönster och dörrar, Energimyndigheten. Hämtad 2010-04-18 på; http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-
energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/ 
27 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 
28 Fakta om fönster, hämtad 2010-04-10 på; http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fakta_fonster.asp 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fakta_fonster.asp
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Årtal U-värde W/m2,oC Typ av fönster 
Från 1880-talet 4-5 1 glas i båge 
Från 1880-talet 2,7 1 glas i båge med 1 innerbåge 
Från 1920-talet 2,7 1+1-glas i kopplade bågar 
Från 1970-talet 2,9 2-glas isolerfönster 
Från 1970-talet 2,7 2-glas isolerfönster med argonfyllning 
Från 1970-talet 1,8-1,9 1+1+1-glas 
Från 1970-talet 1,8-1,9 1+2-glas isolerfönster 
Från 1980-talet 2,0-2,2 3-glas isolerfönster 
Från 1990-talet 1,7 3-glas isolerfönster med 2 argonfyllningar 
Från 1990-talet 1,5 3-glas isolerfönster med 1 lågemissionsskikt 
Från 2000-talet 1,0-1,2 1+2-glas isolerfönster med 2 lågemissionskikt och 1 argonfyllning 
Från 2000-talet 0,9-1,0 3-glas isolerfönster med 2 lågemissionskikt och 2 argonfyllningar 

Tabell 2 U-värden för fönster29 

Tvåglasfönster med kopplade bågar var ända fram till 1970-talet den vanligaste 
fönsterkonstruktionen. Treglasfönster började användas under 1970-talet i syfte att spara energi. 
Dessa utfördes oftast med tre kopplade bågar. Idag utformas de antingen med en båge med en 
treglas isolerruta eller med en kopplad båge där ena bågen innehåller en tvåglas isolerruta och den 
andra en enkel glasruta.30 

För att underlätta för konsumenter att välja bra fönster märks numera fönster med en s.k. 
energiklass. Dessa klasser är mellan A-G och baseras på fönstrets U-värde. A klassade fönster har U-
värde 0,9 W/m2,oC och G klassade 1,5W/m2,oC. A-fönster är mest energieffektiva och G-fönster minst 
energieffektiva. Alla energimärkta fönster är dock bättre än 2-glasfönster som har U-värde 2,7 - 
3,0W/m2,oC eller treglasfönster med vanliga klarglas som har U-värde 1,7 - 2,1W/m2,oC.31 

Ca 20 procent av det totala uppvärmningsbehovet kommer av värmeförlusterna genom 
väggarna.32Småhus byggda olika år har generellt väggar med olika U-värden. På Företag B’s 
energiavdelning används Tabell 3 vid uppskattning av U-värde på småhus ytterväggar då 
konstruktionsritningar saknas, den används även i ”Fastighetsenergiprogrammet” som är utvecklat 
av EnergiVision. 

Byggår U-värde beroende på konstruktionsmaterial i yttervägg 
 Trä eller blandat material Sten-, lättbetong eller tegel 

-1950 0,6 1,2 
1950-1965 0,4 0,8 
1966-1975 0,3 0,7 
1976-1980 0,3 0,6 
1981-1990 0,3 0,5 

1990- 0,3 0,4 
Nybyggt 0,18 0,22 

Tabell 3 U-värden för väggar33 

 

                                                           
29 Energibesiktning av byggnader, SIS Förlag 2007, Stockholm, Karin Adalberth och Åsa Wahlström, Tryckt hos Elanders Infologistic Väst AB, 
Göteborg. ISBN: 91-7162-687-5 
30 Fakta om fönster, hämtad 2010-04-10 på; http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fakta_fonster.asp 
31 Spara energi med rätt fönster, E. Broomé (2009-02-16). Vi i villa nr: 2/2009. Hämtad 2010-04-18 på; http://www.viivilla.se/Energi-varme-
vvs/Fonster-dorrar/Spara-energi-med-ratt-fonster.aspx 
32ENERGIKONSUMTIONEN I VILLAN, S. Wu (2008). Institutionen för Energiteknik, KTH.  
33 Fastighetsenergiprogrammets schabloner för U-värden på väggar utvecklat av EnergiVision AB. 

http://www-v2.sp.se/energy/ffi/fakta_fonster.asp
http://www.viivilla.se/Energi-varme-vvs/Fonster-dorrar/Spara-energi-med-ratt-fonster.aspx
http://www.viivilla.se/Energi-varme-vvs/Fonster-dorrar/Spara-energi-med-ratt-fonster.aspx
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Figur 4 visar resultatet av den s.k. ELIB-undersökningen, där bland annat ytterväggarna på småhus 
från olika byggnadsperioder har inventerats varefter deras U-värden beräknades. ELIB, (Elhushållning 
i bebyggelsen) var en landsomfattande teknisk undersökning av inneklimatet i svenska bostäder som 
gjordes 1991-1992. Undersökningen genomfördes av SIB, Statens Institut för Byggnadsforskning.34 

 

Figur 4 U-värdens variation på småhus35 

Figur 4 visar att ytterväggarna i äldre småhus har en stor variation på U-värdena. En förklaring till 
detta förutom variationen i konstruktionslösningar, kan också vara att många av dessa byggnader har 
tilläggsisolerats. Vid användning av schabloner för U-värden kan det därför vara av betydelse att ta 
hänsyn till huruvida huset har tilläggsisolerats. Tabell 4 redovisar förslag på olika U-värden för 
småhus ytterväggar som tar hänsyn till om väggarna har tilläggsisolerats.  
 
 
Byggår U-värde  U-värde efter tilläggsisolering 
Före 1920 0,9 0,4 
1921-1940 0,85 0,4 
1941-1960 0,6 0,4 
1961-1975 0,4 0,3 
1976-1985 0,25  
1986-2004 0,2  
Tabell 4 U-värden för småhus med eller utan tilläggsisolering36 

                                                           
34Elib-undersökningarna rapport nr 8 - Energisparpotentialer i bostadsbeståndet , B. Eriksson. ISBN: 91-7111-054-2, finns att hämta på: 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/ 
35Elib-undersökningarna rapport nr 8 - Energisparpotentialer i bostadsbeståndet , B. Eriksson. ISBN: 91-7111-054-2, finns att hämta på: 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/ 
36Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 

http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Sa_mar_husen/Om_ELIB/Elib_rapport_8_energisparpot_bost%c3%a4der_v%c3%a4rmebalans.pdf
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Sa_mar_husen/Om_ELIB/Elib_rapport_8_energisparpot_bost%c3%a4der_v%c3%a4rmebalans.pdf
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/
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Tabell 4 tar varken hänsyn till tjocklek eller konstruktionsmaterial. Tabell 5 visar hur olika 
konstruktioner har används genom åren samt U-värden kopplade till konstruktion och väggtjocklek. 
 
Byggår/senast 

renoverad 
U-värde 
W/m2C 

Väggtjocklek 
cm 

Konstruktion 

- 1920 0,52 18 Liggande timmer med utvändig träpanel och invändig 
träfiberskiva 

- 1920 0,55 18 Liggande timmer med utvändig puts och invändig 
träfiberskiva och plastfolie 

1890-1940 0,8 44 11/2-sten med ut- och invändig puts 
1910-1940 0,68 13 Enkel plankvägg med stående spontad plank med 

utvändig puts och invändig träfiberskiva och plastfolie 
1910-1940 0,57 15 Stolpverksvägg med spån och utvändig träpanel och 

invändig träfiberskiva och plastfolie 
1930-1960 0,56 37 1-stenstegel med utvändig puts på reveteringsmatta 

och invändig träullsisolering på puts 
1935-1960 0,6 30 Lättbetongblock med ut- och invändig puts 
1940-1965 0,44 15 Regelverk med mineralull och utvändig träpanel och 

invändig träfiberskiva 
1960-1975 0,36 29 Regelverk med 12 cm mineralull och utvändig 

tegelbeklädnad och invändig gipsskiva 
1960-1975 0,34 37 Betongvägg med motgjuten 12 cm mineralull och 

utvändig tegelbeklädnad 
1975-1990 0,3 30 Regelverk med 15 cm mineralull och utvändig 

tegelbeklädnad 
1990- 0,25 25 Regelverk med 20 cm mineralull och utvändig 

tunnputs på nät och invändig gipsskiva 
Tabell 5 U-värden och konstruktionsmaterial för väggar37 

Vid beräkning av U-värde för ytterdörrar skall även karmen räknas med.38 Värmeförlusterna genom 
dörrar kan vara ganska stora, speciellt i fallet med altandörrar. Äldre dörrar har normalt ett U-värde 
kring 2 W/m2,oC medan nyare dörrar kan ha ett U-värde på kring 0,9 W/m2,oC39(när en dörr räknas 
som äldre framgår dessvärre inte av källan). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 
38Täta fönster och dörrar, Energimyndigheten (2008). hämtad 2010-04-10 på; http://www.energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-
spara-energi/Tata-fonster-och-dorrar/ 
39 Fönster och dörrar, Energimyndigheten (2010). hämtad 2010-04-10 på; http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-
energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/ 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-energi/Tata-fonster-och-dorrar/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Lattlast/Sa-har-kan-du-spara-energi/Tata-fonster-och-dorrar/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Fonster-och-dorrar/
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3.1.4 Köldbryggor 
 

Köldbryggor är försvagningar av klimatskalets isoleringsförmåga. Dessa leder till en lokalt ökad 
värmetransport i klimatskalet och orsakas genom att värmeisolerande material bryts av t.ex. reglar, 
pelare och balkar.40 Köldbryggor finns alltså vanligast kring fönster, dörrar och andra genomföringar i 
klimatskalet.41 Det finns olika sätt att beräkna köldbryggor, t.ex. kan deras area mot inneluft 
beräknas och multipliceras med materialets U- värde. Vid handberäkningar är det dock vanligast att 
transmissionsförluster på grund av köldbryggor beräknas som linje- och punktköldbryggor genom 
Formel 8. 
 

[W]42 
Formel 8 

Qtrans.köld = Värmeförlusterna genom köldbryggorna [W] 
Ψi = Värmegenomgångskoefficient för den linjära köldbryggan i [W/°C,m] 
li = Längden på den linjära köldbryggan i [m] 
Xj= Värmegenomgångskoefficient för den punktformiga köldbryggan j [W/°C] 
 
Ett alternativ till handberäkningarna är att studera köldbryggorna i två- eller tredimensionella 
värmeledningsprogram. Dessa baseras på differens- eller finita elementmetoden och kan 
genom beräknade värmeflöden få fram U- värde för detaljer.43 44 
Studier har visat att köldbryggorna står för mellan 5-39 procent av 
transmissionsförlusterna och kan öka energianvändningen med upp till 29 kWh/m2 och år45.  
 
Olika Geometriska köldbryggor: Transmissionsvärden W/(m,oC): 
Grundläggningens kantbalk: platta på mark 
med anslutning till träregelvägg 

 
0,10-0,14 

Mellanbjälklag: träregelyttervägg och 
betongbjälklag 

 
0,04-0,2 

 
Takfot: träregelyttervägg och betongbjälklag 

 
0,015-0,03 

 
Ytterväggshörn: träregelytterväggar möts 

 
0,03-0,06 

Fönsteranslutning: träfönster i en 
träregelstomme 

 
0,02-0,055 

Tabell 6 Olika typer av köldbryggor och deras transmissionsvärden [W/m,oC]46 47 

 

 

                                                           
40Energieffektiviserande åtgärder i trähus, S. Olof Hägerstedt (2007). Examensarbete TVBH-5056 Lund Avdelningen för Byggnadsfysik  2007 
41Energieffektiviserande åtgärder i trähus, S. Olof Hägerstedt (2007). Examensarbete TVBH-5056 Lund Avdelningen för Byggnadsfysik  2007 
42 Termiska beräkningar, Boverket (2003). ISBN 91-7147-770-5. 
43 Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1  
44 Tillämpad byggnadsfysik, B Petersson (2001). ISBN: 91-44-01897-5. 
45 Köldbryggors inverkan på energianvändningen, J. Svensson (2006). Lunds tekniska högskola, ISBN: 91-85147-17-6. 
46 Energibesiktning av byggnader, SIS Förlag 2007, Stockholm, Karin Adalberth och Åsa Wahlström, Tryckt hos Elanders Infologistic Väst 
AB, Göteborg. ISBN: 91-7162-687-5 
47Bilaga F. Formler för Ψ-värden - Övriga köldbryggor, Isolerguiden bygg 06. Hämtad 2010-04-18 på; http://www.swedisol.se/sw1010.asp 

http://www.swedisol.se/sw1010.asp
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3.1.5 Taket 
 
Värmeförlusterna genom taket uppgår ungefär till 15 procent av det totala uppvärmningsbehovet 
hos ett småhus.48Grovt sett kan tak delas upp i tak som ventileras, s.k. kalltak eller kallvind (har vind), 
och tak som inte ventileras, s.k. varmtak (saknar vind).49 Kalltaket är uppbyggt av en 
yttertakkonstruktion ovanför ett värmeisolerande vindsbjälklag, vilket ger ett kallt vindsutrymme 
däremellan. För att inte fukt skall bildas i vinden, krävs omfattande ventilation av vinden, vilket gör 
den kall.50Vid värmeberäkningar för förluster genom vindsbjälklaget, måste temperaturen på vinden 
vara känd. För att kunna beräkna den krävs att en rad faktorer måste vara kända. 
Uteluftstemperaturen, inomhustemperaturen, takytans temperatur (den är ofta olik uteluft 
temperatur p.g.a. nattustrålning och solstrålning)51, U-värden för såväl yttertak som vindsbjälklag 
samt vindens ventilationsflöden till uteluften och till viss del även inomhusluften, påverkar alla 
vindens temperatur. En värmebalans som kan beräkna temperaturen för en kallvind under nattetid 
med endast ventilation till uteluften beskrivs av Formel 9 och Formel 10. 
 

[kW]52 
Formel 9 

 

[W]53 

Formel 10 

Qvind= Värmeförlusterna genom vindbjälklaget [W] 
Qtak= Värmeförlusterna från vinden till uteluften och himlen [W] 
Uvind= U-värdet för vindbjälklaget [W/m2,0C] 
Utak= U-värdet för yttertaket [W/m2,0C] 
Avind= Area för vinden [m2] 
Atak= Arean för taket [m2] 
Tinne= Inomhustemperaturen [0C] 
Tvind= Vindstemperaturen [0C] 
Tekv= ekvivalenta utetemperaturen, vilken är en fiktiv uteluftemperatur som är korrigerad till 
strålningsutbytet med natthimlen. [0C] 
 
Motsvarande beräkning av värmeförluster genom ett varmtak, blir något enklare då den saknar vind. 
Då det antas att takets U-värde är korrigerat för strålning, kan Formel 11 användas. 
 

[W] 
Formel 11 

Taken på småhus byggda vid olika epoker har vanligen olika U-värden. Tabell 7 ger schabloner för U-
värden på vindar inklusive köldbryggor.54 I källan nämns det inte huruvida U-värdena skall korrigeras 
beroende på om det är varmtak eller kalltak på huset. Efter samtal med Eje Sandberg på Aton55, dras 
slutsatsen dock att U-värdena skall användas mellan innetemperatur och utetemperatur, och att 

                                                           
48Din uppvärmning, energimyndigheten (2010). Hämtad 2010-04-18 på; http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/ 
49 Tillämpad byggnadsfysik, B Petersson (2001). ISBN: 91-44-01897-5. 
50 Tillämpad byggnadsfysik, B Petersson (2001). ISBN: 91-44-01897-5. 
51 Tillämpad byggnadsfysik, B Petersson (2001). ISBN: 91-44-01897-5. 
52 Tillämpad byggnadsfysik, B Petersson (2001). ISBN: 91-44-01897-5. 
53Tillämpad byggnadsfysik, B Petersson (2001). ISBN: 91-44-01897-5. 
54Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
55 Samtal per telefon med Eje sandberg på Aton Teknikkonsult AB2009-12-15 
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ingen hänsyn skall tas till huruvida vilken typ av vind det är, då de är framtagna statistiskt från både 
varmtak och kalltak.  
 
Byggår U-värde  U-värde efter tilläggsisolering 
Före 1920 0,60 0,25 
1921-1940 0,50 0,25 
1941-1960 0,45 0,20 
1961-1975 0,30 0,18 
1976-1985 0,18  
1986-2004 0,15  
Tabell 7 Förslag till schablonvärden för vind inklusive köldbryggor.56 

3.1.6 Grunden 
 
Genom grunden så går ungefär 15 procent av värmen förlorad ur ett småhus.57Olika grunder kan 
grovt sett delas in i: Platta på mark, krypgrund, uppvärmd källare samt ouppvärmd källare.58Eftersom 
grunder som består av platta på mark är i kontakt med marken, blir transmissionsberäkningar för 
grunden annorlunda än för de delar av klimatskalet som endast har kontakt med uteluften. Vid 
stationär beräkning av de transmissionsförluster som uppstår mot marken används inte samma 
temperaturdifferens som för övriga delar av klimatskalet, då marken har en värmelagringskapacitet 
och ett värmemotstånd och därför vanligen har en annan temperatur än uteluften.59Då det kan antas 
att transmissionsförlusterna genom grunden är endimensionell och stationär kan de beräknas genom 
Formel 12. För att denna skall gälla förutsätts:  

• Byggnaden har en bredd på minst 5m 
• Byggnaden är permanent uppvärmd med konstant inomhustemperatur 
• Det finns ingen golvvärme på nedersta planet 
• Värmemotståndet mellan inomhusluften och grundkonstruktionens underkant är konstant 

från byggnadens mitt ut till grundbalken under ytterväggarna 
• Det finns inga värmekällor, såsom värmekulvertar eller värmerör i grundkonstruktionen. 

 
[W]60 

Formel 12 

Qgrund = Värmeförlusterna från grunden [W] 
Ugrund = U-värdet för grunden [W/m2,0C] 
Agrund = Arean för grunden [m2] 
Tmark = Temperaturen i marken under grunden [oC] 

 
 
 
 
 
 

                                                           
56 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
57Din uppvärmning, energimyndigheten (2010). Hämtad 2010-04-18 på; http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-uppvarmning/ 
58Bilaga D. Formler för U-värden - Byggdelar mot mark, Isolerguiden bygg 06. Swedisol. Hämtad 2010-04-18 på; 
http://www.swedisol.se/sw969.asp 
59Golv på mark, L. Harderup (1993). Statens råd för byggnadsforskning. ISBN: 91-540-5559-8. 
60Golv på mark, L. Harderup (1993). Statens råd för byggnadsforskning. ISBN: 91-540-5559-8. 
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Årsmedeltemperaturen för marken under grunden är ofta värmare än uteluften. Den värms ju upp av 
grundens värmeförluster. Genom att addera en årlig medeltemperaturskillnad mellan mark och 
uteluft beräknas årsmedeltemperaturen för marken vilket beskrivs enligt Formel 13. 
 

[oC]61 
Formel 13 

Tmarkårsmedel = Årsmedeltemperaturen för marken. [0C] 
Tluftårsmedel = Årsmedeltemperaturen för uteluften. [0C] 
ΔTårsskillnad = Den årliga medeltemperaturskillnaden mellan marken under grunden och uteluften. [0C] 
 
Den årliga medeltemperaturskillnaden mellan marken och uteluften beror på jordart och vilket U-
värde som grundkonstruktionen har, det finska miljöministeriet föreslår de värden som redovisas i 
Tabell 8, vidare föreslår miljöministeriet att om uppgifter om jordarten saknas kan 
temperaturskillnaden, ΔTårsskillnad, sättas till 5oC.62 
 
 
 
Årlig medeltemperaturskillnad mellan mark 
under grundkonstruktion och uteluft. 

Grundkonstruktionens U-värdeW/m²K: 
<0,2 0,2 – 0,3 >0,3 

Jordart: ΔTårsskillnad C: 
Lera, täckdikad sand och grus: 5 7 8 
Mjäla, morän, fin sand, odränerad sand och grus: 3 5 6 
Berg: 2 3 4 
Tabell 8 Årlig medeltemperaturskillnad mellan mark under grundkonstruktionen och uteluft63 

För att erhålla vilken marktemperatur som gäller för en viss månad föreslår vidare det finska 
miljöministeriet att markens årsmedeltemperatur skall adderas med de värden som presenteras i 
Tabell 9. Formel 14 beskriver just detta.  
 

[oC]64 
Formel 14 

Tmarkmånadi= Månaden i’s marktemperatur under grundkonstruktionen [oC] 
ΔTmånskillnadi= Månaden i’s marktemperaturskillnad [oC] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
61Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
62Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
63Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
64Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf


23 
 

Månad ΔTmånskillnad [C] 
Januari 0 
Februari -1 
Mars -2 
April -3 
Maj -3 
Juni -2 
Juli 0 
Augusti 1 
September 2 
Oktober 3 
November 3 
December 2 
Tabell 9 Skillnaden i årsmedeltemperatur och marktemperatur för en viss månad65 

Värdena i Tabell 9 kan användas för alla klimatzoner och jordarter.  
 
I boken ”Golv på mark”66 redovisas ett annorlunda sätt att beräkna marktemperaturen under 
grundkonstruktionen än den som föreslås av finska miljöministeriet. Där beskrivs hur 
årsmedeltemperaturdifferensen mellan inomhusluftens och grundkonstruktionens undersida kan 
beräknas. Dessa beräkningar kräver kännedom om årsmedeltemperaturen, inomhustemperaturen, 
grundens geometri, jordens värmeledningsförmåga λjord, samt det totala värmemotståndet mellan 
inomhusluften och grundkonstruktionens undersida Rgrundtot. Med hjälp av Figur 5 kan temperaturen 
på grundkonstruktionens undersida bestämmas. 
 

 
Figur 5 Korrektionsfaktor för marktemperatur under grund67 

För att använda diagrammet i Figur 5 måste längden L [m] och bredden B [m] och den ekvivalenta 
jordtjockleken dekvjord [m] (skrivet endast som d i Figur 5) vilket är grundkonstruktionens 
värmemotstånd uttryckt i meter jord bestämmas. Olika jordarters konduktivitet visas i Tabell 10. Om 
marken inte är känd så sätts markens värmekonduktivitet till 2,0 W/m,°C.68 

                                                           
65Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
66Golv på mark, L. Harderup (1993). Statens råd för byggnadsforskning. ISBN: 91-540-5559-8. 
67Golv på mark, L. Harderup (1993). Statens råd för byggnadsforskning. ISBN: 91-540-5559-8. 
68Bilaga D. Formler för U-värden - Byggdelar mot mark, Isolerguiden bygg 06. Swedisol. Hämtad 2010-04-18 på; 
http://www.swedisol.se/sw969.asp 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
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Jordart Konduktivitet W/m0C 
Lera, dränerad sand och dränerat grus: 1,4 
Silt, icke dränerad sand, icke dränerat grus, morän: 2,3 
Sprängsten: 3,0 
Berg: 3,5 
Tabell 10 Jordarters värmeledningsförmåga [W/m*oC]69 

Vid beräkning av den ekvivalenta jordtjockleken dekvjord används Formel 15. 
 

[m]70 
Formel 15 

dekv jord = Ekvivalenta jordtjockleken [m] 
dgrund = Tjockleken på grunden [m] 
λjord = Jordens konduktivitet [W/moC] 
λgrund = Grundens konduktivitet [W/moC] 
Tmark = Temperaturen i marken under grunden [oC] 
 
U0 bestämms utifrån Figur 5, och används sedan i Formel 16 för att beräkna markens 
årsmedeltemperatur under grundkonstruktionen. 
 

[0C]71 
Formel 16 

U0 = Ges av Figur 5 [-] 
Tmarkårsmedel = Medeltemperaturen i marken över ett år [oC] 
Tluftårsmedel = Medeltemperaturen i luften över ett år [oC] 
 
Det står inte beskrivet i ”Golv på mark” hur årsmedeltemperaturen i marken direkt under 
grundkonstruktionen varierar under årets månader, men Tabell 9 och Formel 14 torde vara 
tillämpbar i metoden som är beskriven i ”Golv på mark”.72 
 
En krypgrund eller kryprumsgrund har bottenbjälklaget väl avskilt från marken. Det finns olika 
utföranden av krypgrund, den vanligaste är uteluftsventilerad, men även inneluftventilerade 
krypgrunder förekommer.73Hur mycket krypgrunden ventileras varierar väldigt mycket mellan olika 
krypgrunder. Under så kallade öppen plintgrund, får uteluften fritt tillträde till utrymmet under 
bottenbjälklaget, men det finns även helt oventilerade krypgrunder där luftutrymmet under huset är 
slutet.74 
 
 
 
 
 
 

                                                           
69Tillämpad byggnadsfysik, B Petersson (2001). ISBN: 91-44-01897-5. 
70Golv på mark, L. Harderup (1993). Statens råd för byggnadsforskning. ISBN: 91-540-5559-8 
71Golv på mark, L. Harderup (1993). Statens råd för byggnadsforskning. ISBN: 91-540-5559-8 
72 Egen 
73Tillämpad byggnadsfysik, B Petersson (2001). ISBN: 91-44-01897-5. 
74Tillämpad byggnadsfysik, B Petersson (2001). ISBN: 91-44-01897-5. 
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Transmissionsberäkningar för de olika typerna av krypgrunder skiljer sig naturligtvis beroende på 
vilket sätt och hur mycket de ventileras, då temperaturen under bottenbjälklaget kommer variera. 
För plintgrundar kan man räkna med utomhustemperaturen genom Formel 17. 
 

[W]75 
Formel 17 

Vid beräkning av krypgrunder som inte är av plintgrundtyp, blir beräkningarna svårare. I de fallen då 
temperaturen i kryprummet inte är känd måste en värmebalans över kryprummet ställas upp, se 
Formel 18.  
 

[W]76 
Formel 18 

Qtransgolv = Transmissionen genom bottenbjälklaget 
Qventgolv = Ventilationsförlusterna genom bottenjälklaget 
Qtranskryprumsvägg = Transmissionen mellan kryprummet och uteluften 
Qventkryprumsvägg = Ventilationsförlusterna mellan kryprummet och uteluften 
Qmark = Transmissionen mellan kryprummet och marken 
 
Det finska miljöministeriet har emellertid föreslagit en förenkling, där transmissionen för de 
krypgrunder som har ventilationsöppningar mot det fria på högst 8 ppm av bottenbjälklagets yta, kan 
beräknas genom samma ekvation som för plintgrundar, där temperaturskillnaden minskas med 20 
procent vilket ger Formel 19.  
 

[W]77 
Formel 19 

Alternativet till att räkna transmissionsförlusterna genom grunden med temperaturen under 
bottenbjälklaget såsom i Formel 12 eller med en ändrad temperaturdifferens likt den i Formel 19 är 
Formel 20. Där har ett pålägg gjorts på värmemotståndet för grunden, som beroende på typ av grund 
tar hänsyn till markens värmemotstånd och/eller kryprummets motstånd och på så sätt kan 
uteluftens temperatur användas.   
 

[W]78 
Formel 20 

Ugrundkorr = U-värdet över grunden samt marken [W/m2,oC] 
 
Precis som med taken har grunder för småhus byggda vid olika epoker vanligen olika U-värden. Tabell 
11 ger schabloner för U-värden på grunder.79 Det nämns dock inte huruvida U-värdena skall 
korrigeras beroende på vilken typ av grund det är eller vilken mark den står på. Efter samtal med Eje 
Sandberg på Aton Teknikkonsult AB80, dras slutsatsen att U-värdena skall användas mellan 

                                                           
75Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
76Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
77Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
78Bilaga D. Formler för U-värden - Byggdelar mot mark, Isolerguiden bygg 06. Swedisol. Hämtad 2010-04-18 på; 
http://www.swedisol.se/sw969.asp 
79Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 
80 Samtal per telfon med Eje Sandberg 2009-12-15. 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
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innetemperatur och utetemperatur, och att ingen hänsyn skall tas till vilken typ av grund det är, då 
de är framtagna som statistiskt medelvärde från ett stort urval av småhus.   
 
Byggår U-värden [W/m2,oC] 
-1975 0,30 
1976-1985 0,16 
1986-2004 0,13 
Tabell 11 U-värden för grunder [W/m2oC]81 

    
3.1.7 Ventilationsförluster 
 
Ett hus måste ventileras för att fukt och föroreningar som alstras i huset ska tas bort och ersättas 
med ren luft. Ventilationsförluster från byggnader kan delas in i två kategorier, nämligen frivillig 
respektive ofrivillig ventilation (även kallad läckluft eller infiltrationer).82 
 
Ventilationsförlusterna kan delas upp enligt Formel 21. 
 

[W]83 
Formel 21 

Qvent= Värmeförluster på grund av totala luftomsättningen i huset [W] 

Qf.vent= Värmeförluster på grund av ventilationssystemet[W] 

Qläck = Värmeförluster på grund av ofrivillig ventilation, (vädring och läckluft). [W] 

Frivillig ventilation utgörs av luftutbytet mellan inneluften och uteluften som orsakas av 
ventilationssystemet. Detta ger upphov till en värmeförlust då varm inneluft försvinner ur huset 
medan kall luft kommer in som ska värmas till rumstemperatur. Frivillig ventilation kan beräknas 
enligt Formel 22. 
 

[W]84 
Formel 22 

Qf.vent = Värmeförluster på grund av ventilationssystemet. [W] 
Vluft= Luftflöde [m3/s] 
ρluft = Luftens densitet [kg/m3] 
Cpluft = Luftens specifika värmekapacitet [J/kg,oC] 
Tinne = innetemperaturen [oC] 
Tute = Utomhustemperaturen [oC] 
ηvvx= Verkningsgraden på eventuell värmeväxlare [-] 
 
 
 

                                                           
81Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 
82 Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK,  L. Jensen (2001). Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf 
83Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
84Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
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Luftläckage genom byggnadens otätheter ger upphov till ofrivillig ventilation. Men även vädring som 
t.ex. sker då någon använder ytterdörren kan härröra till denna typ av ventilation. De värmeförluster 
som uppstår p.g.a. ofrivillig ventilation kan beräknas enligt Formel 23. 
 

[W]85 
Formel 23 

Qläck = Värmeförluster på grund av ofrivillig ventilation, (vädring och läckluft). [W] 
Vluft = Luftflöde [m3/s] 
ρluft = Luftens densitet [kg/m3] 
Cpluft = Luftens specifika värmekapacitet [J/kg,0C] 
Tinne  = Innetemperaturen [oC] 
Tute = Utetemperaturen [oC] 
 
I byggnader där en viss luftfuktighet önskas kan det finnas avfuktning eller fuktning av tilluften. Detta 
antas emellertid vara ytterst sällsynt bland småhus.  
 
Det finns olika sätt att ventilera ett hus; självdragsventilation, olika typer av mekanisk ventilation och 
hybrid ventilation. Hybrid ventilation är ett mellanting mellan självdrag och mekanisk ventilation. 
Mekanisk ventilation arbetar med relativt höga tryckfall, vilket kräver mekaniskt arbete i alla lägen, 
därav namnet. Man skiljer på ”frånluftsventilation”, ”från och tilluftsventilation” samt 
”frånluftsventilation med värmeåtervinning” (FX) och ”från och tilluftsventilation med 
värmeåtervinning” (FTX).86 
 
Det svåra vid beräkningar av ett hus ventilationsförluster är att uppskatta luftflödet, speciellt 
inverkan av läckluftsflöden och vädring.87I Boverkets Byggregler står att rum ska ha kontinuerlig 
luftväxling då de används med ett uteluftsflöde på lägst 0,35 l/s per m² golvarea, då ingen vistas där 
ska flödet vara lägst 0,1l/s per m2 golvarea.880,35 l/s per m² golvarea motsvarar en luftomsättning på 
0,53 omsättningar per timme vid en takhöjd på 2,4m. Med luftomsättning menas hur stor del av 
inneluften som har bytts ut under en viss tid, vanligen en timme. Svårast är att uppskatta luftflöde för 
hus med självdrag, där flödet även varierar över året. Många beräkningsprogram antar att ”normal” 
ventilation i dessa hus är 0,5 luftomsättningar per timme i genomsnitt under året, och att det är upp 
till brukaren av huset att ventilera på ett sådant sätt.89 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
85 Sustainable Energy Utilisation, H Jonsson 2005. Department of Energy Technology. KTH, Stockholm 
86Ventilation. hämtad 2010-04-17 på; http://www-v2.sp.se/energy/ffi/ventilation.asp 
87 Energibesiktningsmetoder – ett samlingsdokument, Boverket 2006, ISBN: 91 7147 990-2. 
88 Ventilation. hämtad 2010-04-17 på; http://www-v2.sp.se/energy/ffi/ventilation.asp 
89 Indata för energiberäkningar i kontor och småhus, boverket 2007,  ISBN: 978-91-85751-65-5. 

http://www-v2.sp.se/energy/ffi/ventilation.asp
http://www-v2.sp.se/energy/ffi/ventilation.asp


28 
 

Åren 1991-1992 mättes luftomsättningen i 730 småhus inom ramen för Elib-undersökningarna.90I 
Tabell 12 redovisas resultatet av undersökningen som genomsnittligt uteluftsflöde uppdelat på 
ventilationssystem.  
 

Ventilationssystem Luftsflöde [l/s,m2] 
Självdrag 0,23 
F-system 0,24 
FT-system 0,29 
Tabell 12 Ventilationsflöden [l/s,m2]91 

Noterbart är att alla ventilationssystem ger ett för lågt flöde mot vad Boverkets byggregler kräver, 
0,35l/s,m2. 
 
2006 gjordes en mätning av luftflödena i 349 småhus, denna mätning gjordes under en vecka och 
kom fram till resultaten som presenteras i Tabell 13. Observera att här presenteras resultaten som 
luftomsättning per timme. 
 
Ventilationssystem Luftomsättning [1/h] 
Självdrag 0,37 
F-system 0,32 
FT-system 0,44 
Tabell 13 Luftomsättningar i svenska småhus [1/h].92 

En rapport från Boverket rekommenderar att värdena enligt Tabell 14 används vid beräkning på 
ventilationsförlusterna på befintliga småhus. 
 
Ventilationssystem Luftsflöde [l/s,m2] 
Självdrag 0,25 
F-system 0,24 
FT-system 0,30 
Tabell 14 Ventilationsflöden [l/s,m2].93 

Vissa småhus med FT-system har även en värmeväxlare kopplad till ventilationssystemet. När Elib-
undersökningarna gjordes var plattvärmeväxlaren absolut vanligast.94Det finska miljöministeriet 
föreslår verkningsgrader på värmeväxlare enligt Tabell 15. 
 
Värmeväxlar typ Årsverkningsgrad [-] 
Vätskeburen värmeväxlare: 0,45 
Korsströmsplattvärmeväxlare: 0,55 
Motströmsplattvärmeväxlare: 0,70 
Regenerativ värmeväxlare: 0,75 
Tabell 15 Verkningsgrader på värmeväxlare [-]95 

                                                           
90Elib-undersökningarna rapport nr 6 – Bostadsbeståndets tekniska egenskaper, N. Tolstoy. ISBN: 91-7111-054-2, finns att hämta på: 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/ 
91Elib-undersökningarna rapport nr 6 – Bostadsbeståndets tekniska egenskaper, N. Tolstoy. ISBN: 91-7111-054-2, finns att hämta på: 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/ 
  
92Indoor Environmental Factors and its Associations with Asthma and Allergy Among Swedish Pre-School Children, L. Hägerhed Engman 
(2006). Lunds Unviersitet. ISBN 91-88722-35-X   
93 Indata för energiberäkningar i kontor och småhus, boverket 2007,  ISBN: 978-91-85751-65-5. 
94Elib-undersökningarna rapport nr 6 – Bostadsbeståndets tekniska egenskaper, N. Tolstoy. ISBN: 91-7111-054-2, finns att hämta på: 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/ 

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/
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Andra källor ger liknande värden somTabell 15 som så när på vätskeburen värmeväxlare, boken 
”Energibesiktning av byggnader” menar att verkningsgraden för dessa värmeväxlare är mellan 0,55 – 
0,70.96 
Det finska miljöministeriet föreslår att uppskattning avläckluftsflödet skall göras enligt Formel 24 och 
Formel 25 tillsammans med Tabell 16 beroende på hur lufttät byggnaden är. 
 

[m3/s]97 
Formel 24 

Vläckflöde = Luftflödet p.g.a.läckluft [m3/s] 
Nläck.K = Byggnadens läckluftskoeficient [1/h] 
Vhus = Husets volym [m] 
 

[1/h]98 
Formel 25 

n50 = Klimatskalets läckluftstal med 50 Pa:s tryckskillnad [1/h] 
 

Typiska läckluftstal för klimatskalet på småhus 
Klimatskalets 

lufttäthet 
Detaljer Typiska läckluftstal 

n50 [1/h] 
God lufttäthet: Speciell uppmärksamhet har fästs vid fogarnas och 

skarvarnas lufttäthet såväl vid planering och 
förverkling samt övervakning av byggnadsarbetet 
(specialgranskning) 

 
 

1-3 

Medelgod 
lufttäthet: 

Lufttätheten har beaktats på normalt sätt vid 
planering och förverkling samt övervakning av 
byggnadsarbetet 

  
3-5 

Svag lufttäthet: Föga uppmärksamhet har fästs vid lufttätheten vid 
såväl planering som förverkling samt övervakning av 
byggnadsarbetet 

 
5-10 

Tabell 16 Typiska läckluftstal för småhus [1/h]99 

Om inte kännedom om lufttätheten i klimatskalet är känt, kan 4 användas som läckluftstal, vilket ger 
0,16 i läckluftomsättning. Vid beräkning av luftomsättningarna med läckluftstalen; 2, 4 och 7,5 ges 
värden enligtTabell 17. 
 

Klimatskalets lufttäthet Luftomsättning 
God lufttäthet: 0,08 
Medelgod lufttäthet: 0,16 
Svag lufttäthet: 0,2125 
Tabell 17 Luftsomsättning [1/h]100 

Någon undersökning för hur vädringsvanor ser ut i svenska småhus verkar inte finnas. För 
flerbostadshus finns det dock lite enkätundersökningar. Att vädringsvanorna ser likadana ut i småhus 
                                                                                                                                                                                     
95Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
96 Energibesiktning av byggnader, K. Adalberth  (2007). SIS Förlag Stockholm, Tryckt hos Elanders Infologistic Väst AB, Göteborg. ISBN: 91-
7162-687-5 
97Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
98Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
99Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
100 Egna beräkningar. 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
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som flerbostadshus är nog en sanning med modifikation. En rapport, som är skriven inom ramen för 
SVEBY projektet, rekommenderar emellertid ett schablonpåslag på den framräknade specifika 
årsenergianvändningen med 4kWh/m2 för värmeförluster p.g.a. vädring i flerbostadshus.101 
Rapporten antyder dock att detta endast bör användas vid energiberäkningar på småhus tills 
underlag för vädringsvanor i dessa hus tas fram. 

3.1.8 Gratisvärme 
 
Gratisvärme, även kallad internvärme eller värmelaster, kommer från värme som genereras i 
huset.102Gratisvärmen kommer av; solstrålningen genom fönstren, elapparater och 
belysning,103personer som vistas i huset,104men även tappvarmvattnet105 och värmeförluster från 
husets uppvärmningssystem kan ge gratisvärme till huset.106Begreppet gratisvärme kan vara 
missvisande eftersom spillvärmen från t.ex. elapparater och tappvarmvatten kommer från redan 
köpt energi, men begreppet är inarbetat och används därför.107Husets uppvärmning kan tillgodose 
spillvärmen olika bra beroende på vilken källa den kommer från. 
 

3.1.8.1 Personvärme 
 
Personvärme uppstår genom värmeavgivning från de som vistas i huset, hur mycket värme en person 
avger beror dels på personens storlek samt dess aktivitet.  
 
Enligt en rapport från Boverket avger en genomsnittsperson 80 W, vuxen person 100W och barn 
60W108, Elib undersökningen räknar med 90 W för en genomsnittsperson.109 Boverket föreslår vidare 
att vistelsetiden i bostaden för personer per dygn bör sättas till 14 h/dygn.  Det finska 
miljöministeriet föreslår 14,4h/dygn. I en undersökning 1996 där SCB bad personer i 179 hushåll 
anteckna sina vanor i en dagbok, gavs resultatet att personer vistas i genomsnit 61,5 procent 
respektive 73,1 procent i sina bostäder för vardagar respektive helger.110 Detta motsvarar 14,76 
respektive 17,54 timmar per dygn.  
 
Ett förslag är att räkna med att gratisvärmetillskott per år för en lägenhet eller ett småhus är 500 – 
3000 kWh från personer,111ett annat är att sätta bidraget från personvärme till 1W/m2 vilket kan 
tillgodoses dygnet runt. 112 

                                                           
101Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i bostäder, P. Levin (2009), Svebyprogrammet 
Projektrapport 2009-04-14Projektengagemang Energi & klimatanalys AB. 
102Sustainable Energy Utilisation, H Jonsson 2005. Department of Energy Technology. KTH - Stockholm 
103Hushållsel i direktiv, beräkningar och verklighet, H Bagge (2006). Lunds Universitet. Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.byfy.lth.se/Publikationer/semuppg2006/_Q_Bagge=2Cm=2Efl=2EUppsats=2CslutversionHush=E5llsel_i_direkti_=v%20ber%E
4kningar%20och%20verklighet.060616.pdf 
104 Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
105Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i bostäder, P. Levin (2009), Svebyprogrammet 
Projektrapport 2009-04-14Projektengagemang Energi & klimatanalys AB. 
106Beräkning av byggnaders energiförbrukning ochUppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
107 Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK,  L. Jensen (2001). Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf 
108Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i bostäder, P. Levin (2009), Svebyprogrammet 
Projektrapport 2009-04-14Projektengagemang Energi & klimatanalys AB 
109Elib-undersökningarna rapport nr 8 - Energisparpotentialer i bostadsbeståndet , B. Eriksson. ISBN: 91-7111-054-2, finns att hämta på: 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/ 
110Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i bostäder, P. Levin (2009), Svebyprogrammet 
Projektrapport 2009-04-14Projektengagemang Energi & klimatanalys AB 
111Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK,  L. Jensen (2001). Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf 
112 Termiska beräkningar, Boverket (2003). ISBN 91-7147-770-5. 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Sa_mar_husen/Om_ELIB/Elib_rapport_8_energisparpot_bost%c3%a4der_v%c3%a4rmebalans.pdf
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/
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3.1.8.2 Spillvärme från hushållsel 
 
All värme från hushållselen kommer inte huset tillgodo i uppvärmningen. Användningen av 
energi för tvätt, matlagning och disk försvinner delvis ut med avloppsvattnet. 
 
I Boverkets handbok ”Termiska Beräkningar” från 2003, beskrivs att 80 procent av 
hushållselsanvändningen kan räknas som gratisvärme.113 En rapport från Boverket som behandlar 
bl.a. internvärme från hushållsel föreslår att 70 procent av hushållselen kan användas som gratis 
värme.114Ett annat förslag är att; 100 procent av belysningens elenergi, 50 procent av det maskinella 
till och frånluftsventilationssystemets elenergi och 60 procent av övriga anordningars elenergi kan 
användas som gratisvärme. 115 
 
Användningen av hushållsel varierar under året116men även under dygnet.117 118 119Detta har 
betydelse för beräkningen av hur gratisvärmen kan komma husets uppvärmning tillgodo. Olika källor 
ger olika resultat till hur stor denna variation är. En presentation från en hearing som hölls av Peter 
Bennich 2008-05-27 från Energimyndigheten har använts som underlag för Tabell 18. 
 
 
Variation av hushållselsanvändning från genomsnittet. 
Januari: 1,36 Juli: 0,70 
Februari: 0,99 Augusti: 0,80 
Mars: 0,90 September: 1,02 
April: 0,90 Oktober: 0,99 
Maj: 0,80 November: 1,16 
Juni: 0,70 December: 1,45 
Tabell 18 Variation av hushållselanvändning från genomsnittet120 

3.1.8.3 Spillvärme från tappvarmvatten 
 
Gratisvärmen från tappvarmvatten kommer från stillaståendeförluster i beredare och ledningar, och 
värmeavgivning vid spolning, några studier i detta saknas emellertid.121Boverket handbok för 
termiska beräkningar 2003, föreslår att 20 procent av tappvarmvattnets effektbehov kan 
tillgodoräknas som gratisvärme.122Det finska miljöministeriet föreslår att 50 procent av 
värmeförlusterna från tappvarmvattnets värmesystem och 30 procent av den effekt som behövs för 

                                                           
113 Termiska beräkningar, Boverket (2003). ISBN 91-7147-770-5. 
114Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i bostäder, P. Levin (2009), Svebyprogrammet 
Projektrapport 2009-04-14Projektengagemang Energi & klimatanalys AB 
115Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
116Hushållsel i direktiv, beräkningar och verklighet, H Bagge (2006). Lunds Universitet. Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.byfy.lth.se/Publikationer/semuppg2006/_Q_Bagge=2Cm=2Efl=2EUppsats=2CslutversionHush=E5llsel_i_direkti_=v%20ber%E
4kningar%20och%20verklighet.060616.pdf 
117 Modellering av lastkurvor för hushållsel utifrån tidsanvändningsdata, J Widén (2008).  Elforsk rapport 08:54 
118 Analys av belastningskurvor för småhus med hjälp av Artificiella Neurala Nätverk, T. Hermansson (2004). Institutionen för Värme- och 
Kraftteknik Lunds Universitet – Lunds Tekniska Högskola. ISSN 0282 – 1990 
119HUSHÅLLENS ELANVÄNDNINGSMÖNSTERIDENTIFIERADE I VARDAGENS AKTIVITETER, K Karlsson (2008). Arbetsnotat 
Nr 330, september 2008 Linköpings Universitet, hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Energifakta/F%c3%b6rb%c3%a4ttrad%20energistatistik/Festis/hushallelanv.pdf 
120 Hämtad 2009-10-04 på: 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20Energifakta/F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20energistatistik/8%20M%C3%A4tning%20av
%20hush%C3%A5llsel%20-%20slutspurten,%20Bennich%20P.pdf 
121 Indata för energiberäkningar i kontor och småhus, boverket 2007,  ISBN: 978-91-85751-65-5. 
122Termiska beräkningar, Boverket (2003). ISBN 91-7147-770-5. 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Energifakta/F%c3%b6rb%c3%a4ttrad%20energistatistik/Festis/hushallelanv.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20Energifakta/F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20energistatistik/8%20M%C3%A4tning%20av%20hush%C3%A5llsel%20‐%20slutspurten,%20Bennich%20P.pdf
http://www.energimyndigheten.se/Global/Filer%20Energifakta/F%C3%B6rb%C3%A4ttrad%20energistatistik/8%20M%C3%A4tning%20av%20hush%C3%A5llsel%20‐%20slutspurten,%20Bennich%20P.pdf
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tappvarmvattnet kan räknas som gratisenergi.123Ett examensarbete från KTH menar att gratisvärmen 
från tappvarmvatten kan försummas helt. 124 
 
Även mängden tappvarmvatten som används varierar under året.125 Tabell 19 visar hur fördelningen 
ser ut för årets alla månader. 
 
Variation av tappvarmvatten användning från genomsnittet. 
Januari: 1,14 Juli: 0,70 
Februari: 1,17 Augusti: 0,75 
Mars: 1,14 September: 0,95 
April: 1,1 Oktober: 1,1 
Maj: 0,90 November: 1,14 
Juni: 0,85 December: 1,16 
Tabell 19 Variationen av varmvattenanvändningen i förhållande till genomsnittet [-]126 

3.1.8.4 Solinstrålningsvärme 
 
Strålning som når fönstren reflekteras, transmitteras eller absorberas av glaset. Fördelningen mellan 
dessa tre beror exempelvis på glastyp, infallsvinkel och fönsterkonstruktion. Avgörande för hur 
mycket solinstrålning som fås är fönstrens orientering. Under sommaren fås maximal solinstrålning 
för fönster placerade mot öst och väst, medan söderorienterade fönster når maximum under vår och 
höst. 127 
 
Att beräkna gratisvärmen från solinstrålning genom ett fönster är väldigt svårt, detta då 
solinstrålning kommer in från olika vinklar under dagen. För att göra exakta beräkningar måste inte 
bara hänsyn tas till hur skuggfaktorer ändras under dagen utan också till hur de optiska 
egenskaperna i fönstret ändras för olika instrålningsvinklar.128En förenklad metod är att använda sig 
av medelvärden. Detta är en metod som flera av de studerade rapporterna använder sig av. 
129130131Solinstålningen in i huset beskrivs i dessa källor med Formel 26. 
 

[W]132 133 134 
Formel 26 

Istrål= Solinstrålningen mot vertikal yta mot ett visst väderstreck [W/m2] eller [kWh/m2,dag], enhet 
beror på klimatfil och på energiberäkningsmodell. 
Afönster=fönsterareal (inklusive karm) [m2] 
F= en reduktionsfaktor som visar genomsnittlig avskärmningunder respektive timme eller månad. [-] 

                                                           
123Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
124 FRITIDSHUS - Energiförbrukningen och dess potentiella förbättring, S Hou (2008). Department of Energy Technology KTH. 
125 Energihandboken, R. Jonsson (2008). ISBN: 978-91-633-3324-8. 
126Energihandboken, R. Jonsson (2008). ISBN: 978-91-633-3324-8. 
127Sustainable Energy Utilisation, H Jonsson 2005. Department of Energy Technology. KTH - Stockholm 
128Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
129Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
130Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 
131Elib-undersökningarna rapport nr 8 - Energisparpotentialer i bostadsbeståndet , B. Eriksson. ISBN: 91-7111-054-2, finns att hämta på: 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/ 
132Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
133Elib-undersökningarna rapport nr 8 - Energisparpotentialer i bostadsbeståndet , B. Eriksson. ISBN: 91-7111-054-2, finns att hämta på: 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/ 
134Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Sa_mar_husen/Om_ELIB/Elib_rapport_8_energisparpot_bost%c3%a4der_v%c3%a4rmebalans.pdf
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Sa_mar_husen/Om_ELIB/Elib_rapport_8_energisparpot_bost%c3%a4der_v%c3%a4rmebalans.pdf
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/
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Reduktionsfaktorn F i Formel 26 beror på flera faktorer; fönstrets soltransmissionskoefficient (andel 
strålning som går igenom glaset), karmkoefficient (andelen glasarea av hela fönsterarean), 
gardinkoefficient (avskärmningen från gardiner, persienner etc), skuggkoefficient för horisontala 
fönsterskuggningar förorsakade av miljön (t.ex. terräng, omgivande byggnader och träd), 
skuggkoefficient för skuggande vertikala konstruktioner på fönstrets övre del samt skuggkoefficient 
för skuggning som förorsakas av vertikala konstruktioner på fönstrets sidor. Detta beskrivs med 
Formel 27. 
 

[-]135 
Formel 27 

g = Fönsterglasets soltransmissionskoefficient [-] 
Fkarm = Karmkoefficient [-] 
Fgardin =Gardinkoefficient [-] 
Fhor.skugg=Skuggkoefficient för horisontella skuggningar [-] 
Fövre.skugg = Skuggkoefficient för vertikala skuggningar ovan fönstret [-] 
Fsid.skugg = Skuggkoefficient för vertikala skuggningar om sidan av fönstret [-] 

 
Figur 6 Skuggning från miljön 136 

 
 

 
Figur 7 Skuggning från ovan och sidan.137 

 
Med solinstrålningen Istrål i Formel 26 menas den totala solstrålningen, vilket innebär 
direktsolstrålning, reflekterad solstrålning samt diffus strålning.138 

 

                                                           
135Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
136Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
137Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
138Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
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Den totala soltransmissionskoefficienten g (i de fallen den inte är känd) kan beräknas genom Formel 
28 med hjälp av Tabell 20 som visar soltransmissionskoefficienten för direkt strålning. 

[-]139 

Formel 28 

gdir.sol = Fönsterglasets soltransmissionskoefficient för direktstrålning [-] 

Soltransmissionskoefficient för direkt solstrålning genom fönstrets glas gdir.sol 
Fönstertyp (glasets motsvarande U-värde [W/m²K]) gdir.sol [-] 

Enkelt glas (6,0): 0,85 

Dubbelt glas (3,0): 0,75 

Tredubbelt glas, en båge (2,0): 0,70 

Isoleringsglas + separat glas (1,8): 0,65 

Isoleringsglas, ytbeläggning med låg emission+separat glas (1,0-1,4): 0,55 

Tredubbelt glas, en båge, ytbeläggning med låg emission (1,0 1,4): 0,50 

Dubbelt isoleringsglas, ytbeläggning med låg emission (0,7 – 0,9): 0,40 

Effektiv solskyddsglas: 0,20 
Tabell 20 Soltransmissionskoefficient för direkt solstrålning genom fönstrets glas140 

Karmkoefficienten anger fönstrets glasarea i förhållandet till hela fönsterarean. Glasandelen varierar 
beroende på utformning och storlek. En rapport menar att stora fönster brukar ha en 
karmkoefficient på 0,8 normalstora 0,7 och små fönster 0,6.141 Vidare ges i samma rapport 
schabloner för karmkoefficienter för olika mått på fönster enligt Tabell 21. 
 

Karmkoefficienter Fkarm för olika fönsterdimensioner 
Fönsterbredd [mm] Fönsterhöjd [mm] Fkarm 

600 600 0,59 
600 1400 0,69 
600 1700 0,70 

1000 1400 0,77 
1000 1700 0,79 

Tabell 21 Karmkoefficienter för olika fönsterdimensioner [-]142 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
139Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
140Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
141Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 
142Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
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Det finska miljöministeriet föreslår att gardinkoefficienten kan uppskattas enligt Tabell 22. 
 

Gardinkoefficienter Fgardin  för olika gardiner och solskydd 
 Gardinkoefficient Fgardin [-] 
Ingen gardin: 1 
Transparenta textilgardiner på insidan: 0,8 
Mörka textilgardiner på insidan: 0,75 
Färgranna textilgardiner på insidan: 0,7 
Ljusa, täta textilgardiner på insidan: 0,5 
Vita persienner mellan fönstren: 0,3 
Vita persienner på insidan: 0,6 
Fönsterluckor (spjälverk) på utsidan: 0,3 
Tabell 22 Gardinkoefficienter143 

I MEBY-projektet används en metod där gardinkoefficienten beror av andelen glasarea av uppvärmd 
golvarea i huset, detta enligt Formel 29.  
 

[-]144 
Formel 29 

Gu= Glasarea/uppvärmd golvarearea (inom intervallet 0,07– 0,20) 
 
Olika schabloner för skuggning från omgivningen totalt, 
alltså; Fskugg = Fhor.skugg*Fövre.skugg*Fsid.skugg ges enligt Tabell 23. 
 
Typ av skuggningar: Total skuggkoefficient Fskugg [-] 
Ingen avskärmning eller extern skugga: 0,9 
Ingen avskärmning och skugga från barrträd: 0,8 
Fönsterskärm, men ingen extern skugga: 0,8 
Fönsterskärm och skugga från barrträd: 0,6 
Tabell 23 Total skuggkoefficient [-]145 

Skuggkoefficienterna borde förändras över året då solen står olika högt över horisonten, likaså borde 
gälla för olika väderstreck. Detta tas dock ingen hänsyn till i Tabell 23. Det finska miljöministeriet 
förslag på skuggkoefficient för horisontella skuggningar Fhor.skugg visas i Tabell 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
143Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
144Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 
145Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007”. 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
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Skuggkoefficienten förhorisontella skuggningarFhor.skugg, när skuggningsvinkeln φ är 45° och (15°). 
När skuggningsvinkeln φ är 0°, är koefficienten alltid 1,0. 

 
Månad 

Fönstrets vädersteck 
Norr Öster/Väster Söder 

Januari 0,95 (0,98) 0,60 (0,86) 0,25 (0,75) 
Februari 0,90 (0,96) 0,50 (0,83) 0,30 (0,76) 
Mars 0,90 (0,96) 0,50 (0,83) 0,40 (0,80) 
April: 0,80 (0,93) 0,50 (0,83) 0,50 (0,83) 
Maj: 0,80 (0,93) 0,55 (0,85) 0,70 (0,90) 
Juni: 0,60 (0,86) 0,50 (0,83) 0,75 (0,91) 
Juli: 0,70 (0,90) 0,55 (0,85) 0,75 (0,91) 
Augusti: 0,65 (0,88) 0,40 (0,80) 0,40 (0,80) 
September: 0,85 (0,95) 0,50 (0,83) 0,45 (0,81) 
Oktober: 0,90 (0,96) 0,55 (0,85) 0,30 (0,76) 
November: 0,90 (0,96) 0,60 (0,86) 0,20 (0,73) 
December: 0,95 (0,98) 0,80 (0,93) 0,20 (0,73) 
Tabell 24 Skuggkoefficienter för horisontella skuggningar.146 

Figur 6 visar vad som menas med skuggningsvinkeln φ (förhorisontella skuggningar Fhor.skugg) och Figur 
7 visar vad som menas med skuggningsvinkel från ovan α och skuggningsvinkel från sidan β. Tabell 25 
visar hur skuggkoefficienten för skuggningar från ovan Fövre.skuggkan uppskattas och Tabell 26 gör 
likaså för skuggkoefficienten för vertikala skuggningar om sidan av fönstret Fsid.skugg. 

Skuggkoefficient för skuggningar från ovan Fövre.skugg under uppvärmningsperioden  
Skuggningsvinkel α [°] Fönstrets väderstreck [°] 

Norr Öster/Väster Söder 
0°: 1,00 1,00 1,00 
10°: 0,97 0,98 0,99 
20°: 0,93 0,95 0,97 
30°: 0,90 0,92 0,95 
40°: 0,87 0,88 0,92 
45°: 0,80 0,81 0,85 
60°: 0,66 0,65 0,66 
Tabell 25 Skuggkoefficient för ovan [-]147 

Skuggkoefficient för skuggningar från sidan Fsid.skugg under uppvärmningsperioden  
Skuggningsvinkel β [°] Fönstrets väderstreck [°] 

Norr Öster/Väster Söder 
0°: 1,00 1,00 1,00 
10°: 0,99 0,97 0,98 
20°: 0,99 0,94 0,96 
30°: 0,98 0,90 0,94 
40°: 0,98 0,87 0,91 
45°: 0,98 0,82 0,85 
60°: 0,98 0,73 0,73 
Tabell 26 Skuggkoefficienter från sidan [-].148 

                                                           
146Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
147Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
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3.2 Tappvarmvatten. 
 
Hur mycket energi som används för ett hushålls tappvarmvatten beror på: vilken temperatur 
kallvattnet har, vilken temperatur varmvattnet har samt mängden varmvatten hushållet använder. 
Detta gör att energin för tappvarmvatten kan variera väldigt mycket för olika hushåll, beroende på 
skillnader i brukarbeteende, men även beroende på vilken typ av armatur tappställen har.149 För att 
beräkna hur mycket effekt det krävs för att värma ett visst flöde av varmvatten till en viss temperatur 
kan Formel 30 användas. 
 

[W]150 
Formel 30 

Vflöde= Flödet av tappvarmvatten [m3/s] alternativt mängden tappvarmvatten som används under en 
dag [m3/dag] 
ρvatten= Densiteteten för vatten [kg/m3] 
Cpvatten= Vattnets specifika värmekapacitet [Ws/oC,kg] eller [W*dag/oC,kg] 
Tvv= Temperaturen på tappvarmvattnet [oC] 
Tkv= Temperaturen på kallvattnet [oC] 
 
Kallvattentempareturen Tkv varierar över året och är olika för olika platser i Sverige. En metod för att 
uppskatta temperaturen på kallvattnet är att beskriva den med en sinusfunktion med variation kring 
ett fast värde, där augusti är varmast och februari kallast.151Medeltemperaturen för kallvatten i 
Norrland, Svealand och Götaland är; 5oC, 7oC och 10oC respektive, för Sverige kan 8oC användas som 
snitt.152I bilaga Tappvarmvatten finns tabeller för kallvattentemperaturen för Norrland, Svealand och 
Götaland för årets alla månader. 
 
Volymen tappvarmvatten i ett småhus med vanliga ettgreppsblandare kan uppskattas med Formel 
31.  
 

[m3]153 
Formel 31. 

Vvatten.år= Volymen tappvarmvatten per år [m3/år] 

En annan enklare schablon är att tappvarmvattenanvändningen i småhus med engreppsblandare kan 
uppskattas till 16m3/år per boende, alltså Formel 32. 
 

[m3]154 
Formel 32 

Studier visar att användningen av tappvarmvatten ökar med tvågreppsblandare och att den minskar 
om tappställena är utrustade med resurseffektiva ettgreppsblandare.155Hur mycket konstanten med 

                                                                                                                                                                                     
148Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
149Energihandboken, R. Jonsson (2008). ISBN: 978-91-633-3324-8. 
150 Tillämpad termodynamik, I Ekeroth (2006). ISBN: 978-91-44-03980-0 
151Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
152Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
153Energihandboken, R. Jonsson (2008). ISBN: 978-91-633-3324-8. 
154Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf


38 
 

värdet 15 skall ändras i Formel 31 beror på de olika armaturerna som visas i Tabell 27. Som visas i 
Tabell 19 varierar även användningen av tappvarmvatten över året. 
  

Vattenanvändning per person vid olika tappställen beroende av armatur [m3/pers,år] 
 

Tappställe 
Typ av armatur 

Tvågrepps Ettgrepps Resurs.eff.ettgrepps 
Bad/Dusch: 9 7 5 
Tvättställ: 3 2 1 
Kök: 8 6 4 
Summa: 20 15 10 
Tabell 27 Vattenanvändning156 

3.3 Uppvärmningssystem 
 
För att beräkna hur mycket energi som ett hus använder totalt under ett år måste 
uppvärmningssystemens verkningsgrad vara kända. Verkningsgrad är ett mått på 
uppvärmningssystemets effektivitet avseende energiförbrukningen.157Denna effektivitet är ett mått 
på mängden nyttig energi eller effekt (t.ex. den energi som kommer byggnadens uppvärmning 
tillgodo), dividerat med mängden tillförd effekt eller energi (t.ex. i form av ved eller el). 
Verkningsgraden är enhetslös, men utrycks ofta i procent.  Ett uppvärmningssystems verkningsgrad 
kan variera under året, då de fungerar olika effektivt vid olika temperaturer,158detta gäller i 
synnerhet luftvärmepumpar.159Ett sätt är att använda sig av årsmedelverkningsgrader istället för en 
varierande verkningsgrad.160 
 
I en marknadsöversikt från 2006 över uppvärmningsanordningar för småhus, som har utförts av 
Energimyndigheten och Konsumentverket, presenteras uppvärmningsanordningar från olika 
tillverkare. Verkningsgraderna mellan de olika tillverkarna skiljer sig ganska mycket. Men de kan ändå 
ge en uppfattning inom vilket intervall olika uppvärmningssystems verkningsgrader ligger, se Tabell 
28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
155Anvisningar för val av brukarindata för beräkning av specifik energianvändning i bostäder, P. Levin (2009), Svebyprogrammet 
Projektrapport 2009-04-14Projektengagemang Energi & klimatanalys AB. 
156Energihandboken, R. Jonsson (2008). ISBN: 978-91-633-3324-8. 
157Energihandboken, R. Jonsson (2008). ISBN: 978-91-633-3324-8. 
158 Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
159 Refrigerating Engineering, E. Granryd (2005). Department of Energy Technology KTH. 
160Refrigerating Engineering, E. Granryd (2005). Department of Energy Technology KTH. 
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Uppvärmningssystem Intervall för verkningsgrader [-] 
Elpannor: 0,90-0,97 
Allbrännslepannor: 0,73(ved)-0,88(el) 
Kombipannor – olja – el: 0,85-1 
Pelletsbrännare: 0,55-0,96 
Pelletspannor: 0,80-0,95 
Pelletskaminer: 0,75-0,90 
Bras-, täljsten- och gjutkaminer: 0,61-0,81 
Kakelugnar: 0,72-0,90 
Spisinsatser: 0,50-0,73 
Vedpannor: 0,74-0,91 
Vedpannor + ackumulator tank i system: 0,57-0,88 
Tabell 28 Verkningsgrader uppvärmningssystem [-].161 

Det står ingenstans kommenterat i marknadsöversiktsrapporten varför en kombipanna har en 
verkningsgrad på 100 procent. Troligtvis är det ett resultat av en avrundning, och det går nog att utgå 
från att verkningsgraden inte är tillämpbar vid oljedrift. I en artikel i ”Vi i villa” ges bl.a. 
verkningsgradsintervaller för olika typer av eldstäder, se Tabell 29. 
 
Typ av eldstad Intervall för verkningsgrader [-] 
Öppna spisar: 0,05-0,10 
Kakel-,Tegel- och Täljstensugnar: 0,67-0,75 
Gjutjärnskaminer: 0,67-0,75 
Braskaminer: 0,65-0,85 
Kakelkaminer: 0,70-0,75 
Pelletskaminer: 0,45-0,85 
Öppna spisar med insats: 0,40-0,60 
Tabell 29 Verkningsgrader för eldstäder [-].162 

I artikeln i ”Vi i villa” ges lägre verkningsgrader för pelletskaminer, kakelugnar och spisinsatser än vad 
som gjorts i marknadsöversikten från Energimyndigheten och Konsumentverket. Medan 
marknadsöversikten visade lägre verkningsgrader för bras- och gjutjärnskaminer. Detta får nog inte 
ses som något konstigt, då intervallen för verkningsgraderna redan tyder på ganska stor spridning 
(och därmed osäkerhet) av verkningsgrader, på samma typ av eldstad.163 
 
Energikalkyl är ett energiberäkningsprogram som finns på Energimyndighetens hemsida, den har 
nyligen uppgraderats och fått en förnyad layout. Enligt den tidigare version som fanns tillgänglig 
under 2009, kunde de schabloner som användes för beräkning av olika uppvärmningssystems 
verkningsgrader och täckningsgrader, ses av användaren. Några av dessa verkningsgrader visas i 
Tabell 30. 
 
 
 
 
 

                                                           
161 Marknadsöversikt – Värme i småhus, Energimyndigheten och konsumentverket (2006). Nedladdad 2010-04-17 på; 
http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=64&id=7&option=com_content&task=view 
162 Viktigt att veta om eldstäder, Vi i villa (2004-10-15). Hämtad 2010-04-17 på; http://www.viivilla.se/energi-varme-och-vvs/viktigt-att-
veta-om-eldstader.aspx 
163 Egen 

http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=64&id=7&option=com_content&task=view
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Typ av uppvärmningssystem Verkningsgrad [-] 
Luftluft-värmepump: 2,5 
Luftvatten-värmepump: 2,5 
Berg,mark,sjö-värmepump: 3 
Frånluftsvärmepump: 3 
Elpanna: 0,98 
Direktverkande el: 0,98 
Fjärrvärme: 0,98 
Kombipanna: 0,85 
Tabell 30 Verkningsgrader uppvärmningssystem [-] 

En elpanna har enligt energikalkylen lika hög verkningsgrad som direktverkande el. Troligen antas att 
alla värmeförluster från vattenledningar och vattenberedare kommer husets uppvärmning tillgodo. 
Vidare justeras inte verkningsgraderna efter hur gammalt huset eller uppvärmningssystemet är. 
Detta görs inte heller med de verkningsgrader som föreslås i Tabell 31. 
 
Värmeproduktionsmetod Årsverkningsgrad [-] 
Fjärrvärme 1,0 
Elvärme 1,0 
Olje och gaspannor, högst 35 kW  

- Konventionell panna 0,87 
- Lågtemperaturpanna 0,90 
- Gasdriven kondenspanna 0,93 

Olje och gaspannor, över 35 kW  
- Konventionell panna 0,89 
- Lågtemperaturpanna 0,91 
- Gasdriven kondenspanna 0,94 

Kombipannor 0,80 
- Oljeeldning 0,80 
- Vedeldning 0,70 

Värmeproduktionsanordningar för träbränslen  
- Pelletspannor 0,80 
- Flispannor 0,80 
- Vedpannor 0,70 
- Eldstäder 0,70 

Värmepumpar  
- Jordvärmepump 2,5 
- Uteluftsvärmepump (värmen till 

vattenberedaren) 
2,0 

Tabell 31 verkningsgrader uppvärmnigssystem [-].164 

Solvärme genom solfångare kan både användas till tappvarmvatten och uppvärmning av huset. 
Verkningsgraden i förhållande till instrålad mängd solljus är ungefär 30 procent och solvärme kan 
användas under årets alla dagar då solen lyser.165 
 

                                                           
164Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 
165 Från möte med Solfångar expert Peter Kjaerboe (Forskningsingenjör KTH) 2009-10-08. 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
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3.3.1 Täckningsgrad. 
 
Värmepumpar dimensioneras ofta för att täcka endast en del av uppvärmningsbehovet och 
tappvarmvattenbehovet. Täckningsgraden för frånluftsvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar 
brukar vara ungefär 60- respektive 80 procent, av det totala värmebehovet (tappvarmvatten och 
uppvärmning).166Bergvärme täcker ungefär 98 procent av det totala värmebehovet och luft-
luftvärmepumpen kan antas täcka ungefär 50 procent av uppvärmningsbehovet.167 
 

3.3.2 Förluster varmvattenberedare. 
 
Förluster för varmvattenberedare kan uppskattas enligt Tabell 32.  
 
 

Värmeförluster från varmvattenberedare [kWh/dag] 
Typ/storlek på beredare Tillverkad innan 1995 Tillverkad efter 1995 
Varmvattenberedare cirka 100 liter 2,4 1,2 
Varmvattenberedare cirka 200 liter 4,4 2,2 
Varmvattenberedare cirka 300 liter 6,2 3,1 
Elpanna med varmvattenberedare 4,8 2,4 
Värmepump med varmvattenberedare 4,8 2,4 
Fjärrvärmecentral med beredare 0,00288 0,00144 
Fjärrvärmecentral utan beredare 0,00144 0,00072 
Tabell 32 Förluster från varmvattenberedare [kWh/dag].168 

I varmvattensystem används pumpar, ibland endast för att säkerställa cirkulation i systemet. 
Eleffekten för sådana installationer är i allmänhet små och spillvärme från pumpdriften kommer till 
stor del att tillföras vattnet, en förenkling är att bortse från elenergi till pumpdriften.169 Beräkning av 
varmvattenberedares värmeförluster kan även göras genom Figur 

8.  
Figur 8 Värmeförluster beredare [kW]170 

                                                           
166 Enligt Schabloner från Energikalkyl. 
167 Samtal med Jan-Erik Nowacki Värmepumpexpert 2009-10-12 (Forskare KTH). 
168Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
169Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
170Beräkning av byggnaders energiförbrukning och Uppvärmningseffekt - Anvisningar 2007, Miljöministeriet, Bostads- och 
byggnadsavdelning, (2007), hämtad 2010-04-17 på; http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf 

http://www.finlex.fi/data/normit/29520-D5-190607FINAL-svenska.pdf
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3.3.3 Reglerförluster 
 
Regleringen av ett hus uppvärmningssystem har stor påverkan på hur mycket energi som används vid 
uppvärmningen. För att korrigera för imperfektioner i reglersystemet kan en korrigeringsterm Xregl.k 
användas som multipliceras med uppvärmningsbehovet,171 alternativt divideras 
uppvärmningssystemets verkningsgrad, se ekvation Formel 33.  
 

[-]172 
Formel 33 

ηuvs-regler = Uppvärmningssystemet verkningsgrad ej korrigerat för reglerförluster [-] 
Xregl.k = Reglersystemet korrigeringsterm [-] 
 
Olika reglersystems korrigeringsterm kan läsas ur Tabell 33. 

 
Reglersystemets korrektionsfaktor 
Xregl.k i småhus 

Vattenburen 
värme 

Golvvärme 
 

Direktverkande 
elvärme 

Manuell shunt 1,30   
Manuell shunt + termostat 1,25   
Utetemperaturstyrd 1,19 1,26  
Utetemperaturstyrd + termostat 1,14   
Referensgivare inne 1,07   
Äldre bimetall   1,17 
Elektronisk regulator   1,02 
Tabell 33 Reglersystemets korrektionsfaktor.

173
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
171Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
 
172Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
 
173 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 



43 
 

3.4 Hushållsel 
 
Med ett småhus användning av hushållsel menas i denna rapport all el som används inomhus som 
inte har med uppvärmningen av huset eller tappvarmvattnet att göra.  
Hur mycket hushållsel ett hus använder beror på hur många apparater som finns, hur ofta det 
används och vilken effekt apparaterna har. Statistik visar att trots att apparater har blivit mer 
effektiva har hushållselsanvändningen ökat, detta tros bero på att antalet apparater i hushållen har 
ökat i ännu högre takt.174 
 
Den mängd hushållsel ett hus använder under ett år kan beräknas genom att; räkna alla apparater, 
bestämma deras effekt och användningstid, se Formel 34. 
 

[kWh/år] 
Formel 34 

 
Eh.el = Hushållsels användning under ett år [kWh/år] 
Papparati= Effekten för apparat i [kW] 
tapparati= Användningstiden för apparat i [h/år] 
 
Beräkning av hushållselsanvändning genom Formel 34 är ett ganska omständligt sätt. Mängden 
hushållsel är starkt beroende av antal boende och hur stort huset är. När det gäller elektrisk 
utrustning finns först en minstanivå på energianvändning som sedan ökar med antalet boende.175 
 
 SCB har tagit fram en statistiskmodell för att uppskatta mängden hushållsel för ett småhus under ett 
år som beror på antalet boende i huset, se Formel 35. 
 

[kWh/år]176 
Formel 35 

Nboende= Antal boende i huset 
 
Energivision som utformar datasimuleringsverktyg för energiberäkningar i byggnader använder en 
snarlik modell vid beräknig av ett småhus användning av hushållsel, se Formel 36.  
 

[kWh/år]177 
Formel 36 

Anticimex som utför energideklarationer använder sig av schablonen att energianvändning för 
hushållsel uppgår till 1500 kWh per vuxen person i huset,178 vad som menas med vuxen framgår dock 
inte av källan.  
 
 
 
 

                                                           
174 Energistatistik för svenska småhus 2008, Energimyndigheten. ISSN: 1654:7543, Hämtad 2010-04-05 på; 
http://213.115.22.116/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/StorageItem/60373ee0cdc74389
8284fec420067527/2128W.pdf 
175 Energibesiktningsmetoder – ett samlingsdokument, Boverket 2006, ISBN: 91 7147 990-2. 
176 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
177 Energibesiktningsmetoder – ett samlingsdokument, Boverket 2006, ISBN: 91 7147 990-2. 
178 Energibesiktningsmetoder – ett samlingsdokument, Boverket 2006, ISBN: 91 7147 990-2. 
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I en rapport från WSP, där man har fått i uppdrag av Boverket att ta fram underlag för att beräkna 
referensvärden för småhus energianvändning, som sedan skall användas som jämförelse till 
energideklarerade hus, föreslås att en dansk modell skall ligga till grunden för uppskattning av 
hushållselsanvändningen i småhus. Denna modell tar inte bara hänsyn till antalet boende utan även 
golvarean. Dock menar man att hushållselsanvändningen är ungefär 25 procent högre i Sverige än i 
Danmark och därför borde den danska modellen räknas upp med 25 procent, se Formel 37. 
 

[kWh/år]179 
Formel 37 

BoA = Huset golvarea [m2] 
 
Då mängden hushållsel ett hus använder kan antas bero i hög grad på de boendens beteende, är det 
intressant att titta på vilka faktorer som påverkar ett beteende som ger en låg respektive en hög 
användning av hushållsel. Profu (Projektinriktad forskning och Utveckling i Göteborg AB), ett 
konsultbolag som arbetar bl.a. med energifrågor (profu.se), har tagit fram en litteraturöversikt över 
olika studier kring beteenden och elanvändning (Litteraturöversikt - beteendestudier och 
elanvändning),180  som kan läsas om mer detaljerad fakta önskas än den som presenteras i denna 
rapport. 
 
I en studie används tre olika förklaringsmodeller för att beskriva skillnader i hushållens 
energibeteenden, nämligen familje- och hushållstyp, livsstil samt generationstillhörighet Tabell 34 
visar detta där en högre faktor ger en större påverkan på beteendet som medför en lägre 
energianvändning.  
 
 Miljömedveten Generation Inkomst 
Beteende Mera Mindre Unga Mellan Äldre Hög Medel Låg 
Släcka belysning 3,73 3,20 3,49 3,51 3,56 3,22 3,49 3,72 
Ta bort fläckar 2,15 1,79 1,81 1,94 2,13 1,89 1,93 2,00 
Vädra kläder 2,20 1,98 2,03 1,92 2,28 2,06 1,97 2,14 
Fullastad tvättmaskin 4,19 4,04 4,18 4,13 3,92 4,16 4,15 3,90 
Använda tvättmaskin 3,30 3,13 3,08 3,02 3,70 2,97 3,31 3,90 
Lock på kastrull 4,44 4,11 4,07 4,25 4,47 4,28 4,32 4,20 
Diskmaskin full 4,74 4,66 4,74 4,67 4,66 4,71 4,70 4,61 
Sköljer före maskindisk 2,92 3,03 2,97 3,06 3,19 3,03 2,88 3,48 
Sköljer i rinnande vatten 3,33 3,46 3,43 3,38 3,54 3,31 3,32 3,72 
Energisnål utrustning 3,90 3,00 3,34 3,44 3,62 3,29 3,43 3,63 
Utrustning av senaste modell 2,41 2,45 2,61 2,33 2,26 2,38 2,49 2,25 
Tabell 34 Parametrar som påverkar energibeteendet.181 

Faktumet att resultaten inte är entydiga samt att studien grundar sig på enkätstudier, medför en viss 
tveksamhet till huruvida tabellen är användbar i en modell som beskriver hushållselsanvändningen. 
Likväl har en sådan modell utvecklats inom ramen för ett examensarbete på KTH. Då 60 procent av 
hushållselsanvändningen anses täckas in av de elva beteendena i Tabell 34, används denna tabell för 
att korrigera 60 procent av medelvärdet av ekvationerna Formel 36 och Formel 37.182 
 
 

                                                           
179 Energibesiktningsmetoder – ett samlingsdokument, Boverket 2006, ISBN: 91 7147 990-2. 
180 Litteraturöversikt - beteendestudier och elanvändning. Profu 2010, fanns att hämta 2010-04-17 på; 
http://www.elanprogram.nu/rapporter/litteratur_profu.pdf 
181 Hushållens energianvändning och styrmedelsstrategier, Energimyndigheten (2007),ISSN 1403-1892 
182 ENERGIKONSUMTIONEN I VILLAN, S. Wu (2008). Institutionen för Energiteknik, KTH. 

http://www.elanprogram.nu/rapporter/litteratur_profu.pdf
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I en av studierna inom ramen för ett större projekt, ”Förbättrad energistatistik i bebyggelsen”, har 
energimyndigheten mätt elanvändningen i 400 hushåll, varav ca 200 är hushåll i småhus. 
Mätningarna pågick från september 2005 till juni 2008 och omfattade all elanvändning i vardagen 
(tvätt, disk, matlagning, belysning, data och TV etc.).  

Tabell 35 visar hur hushållselen används i ett genomsnittssmåhus uppdelat på olika ”hushållsels 
områden”. Ett småhus använder enligt studien i genomsnitt drygt 5000kWh hushållsel per år. 
 
 
”Hushållselsområde” [kWh/år] 
Kyl och frys: 1020 
Belysning: 1275 
Matlagning: 510 
Diskmaskin: 306 
Tvätt och tork: 306 
Stereo: 102 
TV: 255 
DVD, VCR mm: 153 
Dator med tillbehör: 459 
Övrigt: 357 
Ej uppmätt: 357 
Totalt: 5100 
Tabell 35 Hushållselsanvändning uppdelat mellan olika områden [kwh/år]183 

 
Studien visar även att användningen av hushållsel varierar under året, se diagram i Figur 9. 
 
 

 
Figur 9 Diagram över hur hushållselsanvändningen varierar över året.184 

                                                           
183End-use metering campaign in 400 households in Sweden - Assessment of the Potential Electricity Savings,  J. Zimmermann (2009) 
Hämtad 2010-04-17 på; 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Energifakta/F%c3%b6rb%c3%a4ttrad%20energistatistik/Festis/Final_report.pdf 
184End-use metering campaign in 400 households in Sweden - Assessment of the Potential Electricity Savings,  J. Zimmermann (2009) 
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Figur 9 är tagen för lägenheter, men samma trend gäller för småhus. Ur diagrammet kan en tydlig 
ökning av hushållselsanvändningen under vintern noteras. Detta kan tänkas bero på att man 
spenderar mer tid inomhus under de kalla dagarna av året, och därav konsumerar mer el från TV, 
dator etc. Även mörkret kan tänkas påverka behovet av att använda belysningen mer.185 Mängden 
hushållsel varierar även under dygnets timmar, under natten används minst hushållsel och mest 
används under kvällar och morgnar. 186 
 

3.4.1 Utveckling av modell för hushållselsanvändning 
 
Studien från energimyndigheten visar på väldig spridning mellan hushållen sett till hur mycket 
hushållsel som används. Rapporten i sig ger dessvärre inte tillräckligt detaljerad information för att 
göra någon bättre modell för att beskriva hushållselsanvändningen i småhus än de ovan nämnda. 
Efter att inom ramen för detta examensarbete fått tillgång till all rådata från mätningarna kunde 
hushållen grupperas utifrån olika parametrar som kunde tänkas ha påverkan på 
hushållselsanvändningen. Dessa parametrar var hushållets inkomst, antal boende, familjestruktur, 
ålder, antal rum och boarea. Resultaten av dessa grupperingar visas i diagram i Figur 10 till Figur 17. 
 

 
Figur 10 Hushållselsanvändningen för antal boende [kWh/år] 

Hushållselsanvändningen ökar med antalet boende enligt diagram i Figur 10. Noterbart är att 
resultaten inte tyder på ett linjärt samband mellan antalet boende och hushållselsanvändningen, 
vilket de modeller som presenterats ovan tyder på. Vidare är ökningen av hushållselsanvändningen 
som störst när huset går från en boende till två. Detta kan naturligtvis bero på en låg reliabilitet i 
undersökningen, en annan tanke är att fler boenden kan dela på t.ex. de lampor och apparater som 
kräver hushållsel, vilket medför att hushållselsanvändningen blir lägre per person ju fler boenden 
hushållet har. En annan tanke är att den andra personen är ju ofta en vuxen medan den tredje-, 
fjärde-, femte, och sjätte person ofta är ett barn eller en ungdom. Ett barn kanske inte påverkar 
hushållselsanvändningen i samma utsträckning som en vuxen gör. 
 
                                                                                                                                                                                     
Hämtad 2010-04-17 på; 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Energifakta/F%c3%b6rb%c3%a4ttrad%20energistatistik/Festis/Final_report.pdf 
185 Egen 
186End-use metering campaign in 400 households in Sweden - Assessment of the Potential Electricity Savings,  J. Zimmermann (2009) 
Hämtad 2010-04-17 på; 
http://www.energimyndigheten.se/Global/Energifakta/F%c3%b6rb%c3%a4ttrad%20energistatistik/Festis/Final_report.pdf 
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Figur 11 Diagram över hur typ av familjestruktur påverkar hushållselsanvändningen [kWh/år]. 

Diagram i Figur 11 visar hur hushållselsanvändningen skiljer sig för olika familjestrukturer. I 
diagrammet har skillnaden mellan barn och ungdom satts till 13 år. Diagrammet tyder på att barn har 
en mindre påverkan på mängden hushållsel än ungdomar. Detta skulle visa att åldern på de boende 
har en påverkan på mängden hushållsel ett småhus använder. Från tidigare enkätstudier har det 
även framgått att äldre ofta verkar leva mer sparsamt vad gäller hushållsel och energianvändning.187 
 
 

 
Figur 12 Diagram över ålderns påverkan på hushållselsanvändningen [kWh/år] 

 
Diagram i Figur 12 visar hushållselsanvändningen för par med ålder äldre respektive yngre än 64 år. 
Tydligt är att åldern inte är en försumbar parameter vad gäller påverkan på hushållselsanvändningen.  
 
 

                                                           
187Hushållens energianvändning och styrmedelsstrategier, Energimyndigheten (2007),ISSN 1403-1892 
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Figur 13 Diagram visar hushållselsanvändnignen för småhus med olika boarea[kWh/år]. 

Precis som den danska modellen, Formel 37, tyder diagram i Figur 13 på att hushållselsanvändningen 
beror positivt av boarean. En tanke är att det egentligen inte är boarean i sig som påverkar 
hushållselsanvändningen utan antalet rum som huset har (en lampa per rum t.ex). Diagramet i Figur 
14 visar ju att hushållselsanvändningen är även kopplad till antalet rum i ett småhus. Emellertid 
brukar stora hus även ha många rum och vice versa, varför en åtskillnad mellan de båda 
parametrarna inte torde vara en nödvändighet i en modell.  
 

 
Figur 14 Diagram visar hushållselsanvändningen för småhus med olika antal rum [kWh/år]. 
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Figur 15 Diagram visar hushållselsanvändningen för småhus med olika inkomster [kWh/år]. 

Av resultatet i diagram figur 16 att döma borde det finnas en koppling till inkomst och hur mycket 
hushållsel ett småhus använder. Diagrammet tyder på en trend, de med högre inkomst har även 
högre hushållselsanvändning. Att de med lägst inkomst bryter trenden kan antingen bero på att 
reliabiliteten i undersökningen blir låg då endast 200 småhus undersöktes, alternativt att de med 
lägst inkomst är arbetslösa och därmed vistas mer hemma varav hushållselsanvändningen blir högre. 
Att beskriva hushållselsanvändningen med inkomst som en parameter verkar riktigt med anledning 
av resultaten i diagram i Figur 15. Emellertid visar sig detta inte vara någon självklarhet efter mer 
noggranna studier av rådatan. Diagram i Figur 16 och diagram i Figur 17 visar nämligen på att de 
småhus med högre inkomst även har fler antal boenden respektive större hus, vilket med hög 
sannolik medför i sig en högre hushållselsanvändning. 
 

 
Figur 16 Diagram för antal boenden i småhus med olika inkomster [antal boende]. 
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Figur 17 Diagram för boarea i småhus med olika inkomster [m2]. 

Efter studier av mätresultaten från energimyndighetens mätning av hushållsel i 400 hushåll, och 
differentiering för resultaten för tre olika parametrar, antal boende, ålder på de boende samt 
boarea, kunde Formel 38 tas fram som den modell som bäst uppskattar hushållselsanvändningen för 
svenska småhus. 
 

[kWh/år] 
Formel 38 

Nbarn= Antal boende under 13 år 
Npensionär= Antal boende över 65år 
Nvuxen = Antal boende mellan 13-65 år 
 
Installationer som komfortgolvvärme och handdukstork kan förväntas påverka 
hushållselsanvändningen starkt. En modell för hur mycket el som används i samband med dessa 
installationer presenteras i Formel 39 och Formel 40 med schabloner enligt variabel/parameter 
beskrivningen. 
 

[kWh/år]188 
Formel 39 

EKGV = Elanvändningen för komfortgolvvärme [kWh/år] 
PKGV = Effekt golvvärme, default: 80 [W/m2] 
AKGV= Area för golv med komfortvärme [m2] 
dt = Komfortgolvvärmens driftid. Temperaturstyrd eller timerstyrd: dt=3000 respektive dt= 1000 
[h/år] 
 

[kWh/år]189 
Formel 40 

Eht = Elanvändning för handdukstork [kWh/år] 
Pht = Handdukstorkens effekt, default 70 [W] 
dtht = Handdukstorkens drifttid. Timerstyrd eller manuell på/av: 730 respektive 7000 [h/år] 
                                                           
188 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
189 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
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75 procent av elenergin från komfortgolvvärmen och handdukstorken anses kunna komma 
uppvärmningen tillgodo under uppvärmningssäsongen och drifttiden kan antas vara jämt fördelad 
under året.190 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
190Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
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4 Olika sätt att beräkna energianvändningen. 
 
Energianvändningen för byggnader kan beräknas genom flera olika metoder. Nedan följer en kort 
beskrivning av olika metoder. 
 

4.1 Kvadratmetermetoden 
 
Kvadratmetermetoden kallas även nyckeltalsmetoden och är bland de enklare 
beräkningsmetoderna. Beräkningarna utförs med hjälp av antaganden om specifik 
energianvändning per bostadsyta och ges i enheten [Wh/m2]. Metoden lämpar sig för 
fastighetsbestånd med tydligt definierad energianvändning och likartade driftsförhållanden. 
Beräkningsmodellen kan inte användas vid simulering av energianvändning för bebyggelse där 
driftförutsättningarna ändras.191 

4.2 Energiberäkning med årsmedeltemperatur 
 
Beräkningen går ut på att årsmedeltemperaturen, Tårsmedel, och därmed temperaturskillnaden antas 
vara konstant under årets alla timmar.192 Beräkningen görs med hjälp av ortens årsmedeltemperatur 
och byggnadens specifika värmeförlust.193 Ekvationen för att beräkna värmeenergibehovet under ett 
år ges av Formel 41. 
 

[kWh]194 
Formel 41 

 
SVFFtot= Byggnadens klimatberoende effektbehov, alternativt, totala specifika värmeförlust faktor 
[kW/oC] 
Tårsmedel= Årsmedeltemperaturen [oC] 
 
Vid energiberäkning med denna metod subtraheras kylbehovet som är under årets varma dagar från 
värmebehov som är under årets kalla dagar, vilket gör att energibehovet underskattas. 
 

4.3 E-signaturmetoden 
 
Med E-signaturmetoden kan en byggnads värmetekniska beteende studeras som funktion av 
utomhustemperaturen. Metoden bygger på statiska modeller och beräkningarna kräver långa 
tidssteg för att dynamiska effekter som till exempel värmelagring ska kunna försummas. Genom att 
plotta uppmätt eller beräknad medeleffekt för att hålla en viss konstant inomhustemperatur mot 
utomhustemperatur erhålls två linjära funktioner, se Figur 18, den visar en byggnads E-signatur, 
vilket ger byggnadens effektbehov vid en viss rådande utomhustemperatur.195 
 

                                                           
191Utformning av energieffektiva bostäder, H. Sundqvist (2007). Exjobb på lundsuniversitet ISBN 91-85147-16-8 
192 Energieffektiviserande åtgärder i trähus, S. Olof Hägerstedt (2007). Examensarbete TVBH-5056 Lund Avdelningen för Byggnadsfysik  
2007 
193 Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK,  L. Jensen (2001). Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf 
194 Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK,  L. Jensen (2001). Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf 
195 Energieffektiviserande åtgärder i trähus, S. Olof Hägerstedt (2007). Examensarbete TVBH-5056 Lund Avdelningen för Byggnadsfysik  
2007 
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Figur 18 Energisignaturen196 

Där den horisontella linjen och den slutande linjen möts anges byggnadens gränstemperatur Tgräns, 
alltså den temperatur där tillräcklig värmeeffekt, för att hålla innetemperaturen konstant, ges av 
gratis värme.197Om lutningen på den lutande linjen benämns SVFFtot [kW/oC] och värdet för den raka 
linjen m [kW], kan byggnadens E-signatur beskrivas med den räta linjens ekvation, se Formel 42. 
 
 

[kW] 
Formel 42 

 
Psign= Byggnadens medeleffektbehov vid en viss utetemperatur [kW] 
m= Byggnadens klimatoberoende effektbehov (hushållsel, tappvarmvatten) [kW] 
Tgräns= Byggnadens gränstemperatur [oC] 
 
Genom att använda medelutomhustemperaturen under in viss tidsperiod, t.ex. en månad, kan 
energianvändningen för byggnaden ges som månadsmedeleffekt.198 
 
Att E-signaturmetoden inte tar någon hänsyn till variationer i gratisvärme, såsom solinstrålning torde 
göra att resultat av energiberäkningar med metoden kan bli missvisande. 
 
 
 

                                                           
196 Energieffektiviserande åtgärder i trähus, S. Olof Hägerstedt (2007). Examensarbete TVBH-5056 Lund Avdelningen för Byggnadsfysik  
2007 
 
197Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
198 Normalårskorrigering av energianvändningen i byggnader – En jämförelse av två metoder, L Schulz (2002). Hämtad 2010-04-17 på; 
http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202003-01.pdf 

http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202003-01.pdf
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4.4 Gradtimmesmetoden 
 
Gradtimmesmetoden var den första metoden som utvecklades för att uppskatta energibehov.199Det 
antogs att under längre tidsperioder skulle gratisvärme täcka värmeförlusterna vid en 
medeltemperatur utomhus på 18oC. Detta kan jämföras med gränstemperaturen som presenteras i 
E-signaturmetoden. Den s.k. ”Variabel-bas gradtimmesmetoden” (eng. Variable-Base Degree-Day 
Method) ger utrymme för att variera gränstemperaturen från 18oC, beroende på vilken 
gränstemperatur byggnaden har.200Gradtimmar definieras avFormel 43.  
 

[oCh]201 
Formel 43 

GD= Antal gradtimmar [oCh] 
Ndagar= Antal dagar med en viss medelutetemperatur 
 
Genom att multiplicera en byggnads temperaturberoende värmeeffektbehov med antal gradtimmar 
för en viss period och plats, kan energibehovet för byggnadens uppvärmning beräknas.202 
 
Gradtimmesmetoden som har många likheter med E-signaturmetoden, tar inte heller någon hänsyn 
till variationer i gratisvärme, vilket borde göra exakta beräkningar med denna metod svåra. 
 

4.5 Dynamisk energiberäkning 
 
Med dynamiska energiberäkningar kan hänsyn lättare tas till byggnadens värmelagringsförmåga samt 
dynamiska variationer av; inne- och utetemperaturer, vind, U-värden, infiltration, ventilation, 
internvärme, solinstrålning och uppvärmningssystemens verkningsgrader.203 
 
Det krävs emellertid god kännedom om byggnaden samt bra klimatdata. Schabloner för olika 
byggnaders värmelagringsförmåga ges av Tabell 36. 
 
Typ av byggnad: Värmekapacitet 

[kJ/(m2,k) 
Lätta konstruktioner med bärande konstruktioner av reglar (tunnplåt 
eller trä) och lätta bjälklag: 

 
60 

Konstruktioner med tunga bjälklag och lägenhetsskiljande konstruktioner 
och lätta utfackningsväggar: 

 
120 

Konstruktion med exponerande betongytor i bjälklag, innerväggar och 
ytterväggar: 

 
240 

Tabell 36 Värmekapaciteter för olika byggkonstruktioner.204 

 

                                                           
199 Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
200 Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
201 Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
202 Värmebehovsberäkning Kursmaterial Installationsteknik FK,  L. Jensen (2001). Hämtad 2010-04-17 på: 
http://www.hvac.lth.se/pdf/varmebeh.pdf 
203 Energieffektiviserande åtgärder i trähus, S. Olof Hägerstedt (2007). Examensarbete TVBH-5056 Lund Avdelningen för Byggnadsfysik  
2007 
204 Energibesiktning av byggnader, K. Adalberth  (2007). SIS Förlag Stockholm, Tryckt hos Elanders Infologistic Väst AB, Göteborg. ISBN: 
91-7162-687-5 
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4.6 Bin metoden 
 

En metod som kan ta hänsyn till att olika väderförhållanden och effektbehov påverkar 
uppvärmningssystemens verkningsgrad är bin metoden. Det kan ske genom att olika 
väderförhållanden grupperas i ”lådor”, eller bins som det heter på engelska. Varje ”låda” innehåller 
de antal timmar vars väderförhållande motsvarar en viss typ, vanligen ett visst intervall av 
utetemperaturer under en månad.205Genom att utgå från byggnadens E-signatur och 
uppvärmningssystemets verkningsgrad för ett visst väderförhållande och effektbehov kan 
energianvändningen för uppvärmning av varje ”låda” bestämmas.206 

4.7 Energibalansmetoden 

Genom att från dygns-, vecko- eller månadsklimatdata statiskt beräkna värmeförlusterna och 
gratisvärmen för sig, kan säsongsvariationer i såväl värmeförluster och gratisvärme beaktas. Plottas 
sedan värmeförlusternas och gratisvärmens värden i ett tid-effektdiagram kan värmebehovet 
beräknas. Detta genom att, för de tidpunkter då värmeförlusterna överstiger mängden gratisvärme, 
subtrahera mängden gratisvärme från värmeförlusterna.207 

En modell som bygger på energibalansmetoden kan ta hänsyn till säsongsvariationer och kräver inte 
lika detaljerad information som en dynamisk modell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
205 Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
206Heating, ventilating, and air conditioning 6:e upplagan, F. McQuistion (2005). ISBN: 978-0-471-47015-1 
207Sustainable Energy Utilisation, H Jonsson 2005. Department of Energy Technology. KTH - Stockholm 
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5 Energieffektiviseringsåtgärder 
 
Energieffektiviseringar kan delas upp i beteendemässiga effektiviseringar och tekniska 
effektiviseringar. Den förra innebär att ett energislösande beteende byts mot ett mer energisnålt 
beteende. Denna effektivisering innebär inga direkta kostnader men har visats sig ha kort bestående 
verkan på energianvändningen i hushållet (över tio år).208Tekniska effektiviseringar associeras ofta 
med en investeringskostnad. Utifrån olika lönsamhetsberäkningar kan beslut tas huruvida en teknisk 
åtgärd skall göras eller inte. Vid sidan om lönsamheten för en åtgärd är det viktigt att en åtgärd inte 
påverkar inomhusklimatet negativt, detta slås även fast i Boverkets direktiv för energideklarationer. 
209 
 
Om energivinsten för olika åtgärder summeras leder detta till en överskattning, då olika 
effektiviseringsåtgärder intecknar samma besparingsutrymme. Byts ett värmesystem mot ett mer 
effektivt minskas besparingspotentialen för att isolera vinden och vice versa.  
 

5.1 Lönsamhetsberäkningar 
 
 
När beslut om en effektiviseringsåtgärd skall tas bör en ekonomisk kalkyl göras, för att se huruvida en 
åtgärd är ekonomiskt lönsam. Samma sak gäller vid jämförelse mellan olika åtgärdsalternativ.   
 
Den så kallade återbetalningsmetoden, eller pay-back metoden som den också kallas, är en väldigt 
enkel kalkyleringsmetod. Den visar efter hur lång tid en åtgärd har betalat sig, se Formel 44. 
 

[år]210 
Formel 44 Återbetalningsmetoden 

Ik = Investeringskostnad [kr]  

Återbetalningsmetoden tar ingen hänsyn till en rad faktorer som kan påverka ekonomin för en 
åtgärd, t.ex. ränta, energiprisökning, underhållskostnad och livslängd. 

Genom att göra en LCC, som står för ”livscykelkostnad” (Life Cycle Cost), tas hänsyn till hela 
kostnaden för åtgärden under dess livslängd. De viktigaste komponenterna vid en LCC beräkning är; 
energikostnad, investeringskostnad samt underhållskostnad211 

Dessutom finns det vissa ekonomiska faktorer som måste beaktas när kostnaderna skall diskonteras 
till ett visst år. Dessa är  

• Förväntad årlig ökning av energipriset (inflation) under livslängden 
• Kalkylränta 
• Låneränta 
• Förväntad livslängd för utrustningen (beräkningsperiod)212 

                                                           
208 Litteraturöversikt - beteendestudier och elanvändning, Elforsk (2005), hämtad 2010-04-17 på; 
http://www.elanprogram.nu/rapporter/litteratur_profu.pdf 
209 Energibesiktningsmetoder - ett samlingsdokument, N. Tolstoy (2006). Boverket ISBN: 91 7147 990-2 
210 Kalkylering och för produkter och investeringar, U. Olsson (2008). ISBN:978-91-44-02249-9 
211Livscykelkostnad;  hämtad 2010-11-12 på;http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-
inkop/Livscykelkostnad/ 
 

http://www.elanprogram.nu/rapporter/litteratur_profu.pdf
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/
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Energikostnad och underhållskostnad förändras med tiden och det är svårt att förutsäga energipris 
och underhållskostnader. För enkel beräkning kan kostnader för energi och underhåll antas vara lika 
stora varje år. Dessa kostnader beräknas om till dagens pengavärde genom den så kallade 
nuvärdesfaktorn. En tabell för nuvärdefaktorn finns i Tabell 37. 
 

 
Tabell 37 Nuvärdesfaktor213 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     
212 Beräkna LCC; hämtad 2010-11-13 på; http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-
inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/ 
213 Beräkna LCC; hämtad 2010-11-13 på; http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-
inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/ 

http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/
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En åtgärds LCC värde (livscykelkostnad) beräknas genom Formel 45. 

 
Formel 45 LCC värde 

Där  

Ik = Investeringskostnaden för åtgärden [kr] 
NFi = Nuvärdesfaktorn för år i [-] 
Ei = Energikostnaden för år i [kr] 
Uki = Underhållskostnaden för år i [kr] 
n = Ekonomisk livslängd [år] 
LCC = Livcykelkostnad [kr] 
 
LCC metoden är praktisk att använda då flera investeringsalternativ ställs mot varandra.214Med 
nuvärdesmetoden undersöks huruvida en enskilt åtgärd är lönsam. Den går ut på att om summan av 
besparingarna samt åtgärdens restvärde (värdet av en investering efter dess ekonomiska livslängd) är 
större än investeringskostnaden så är det en lönsam investering.215Formel 46 och Formel 47 
beskriver detta. 

 
Formel 46 Nuvärdesmetoden 216 

Inv. nuv. = Investeringens nuvärde [kr] 
R= Restvärdet efter n år [kr] 
n= Ekonomisk livslängd [år] 
ai= Den ekonomiska besparingen år i [kr] 
k= Kalkylräntan [%] 
 
En investering är alltså lönsam om Formel 47 är sann. 
 

 [kr]217 
Formel 47 

IK=Investeringskostnaden [kr] 
 
En dansk modell har utvecklats för att underlätta för fastighetsägare att ta ekonomiskt lönsamma 
beslut i samband med effektiviseringsåtgärder, en åtgärd kan anses som lönsam om Formel 48 
uppfylls. 
 

 [kr/år]218 
Formel 48 

                                                           
214Beräkna LCC; hämtad 2010-11-13 på; http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-
inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/ 
215 Kalkylering och för produkter och investeringar, U. Olsson (2008). ISBN:978-91-44-02249-9 
216Kalkylering och för produkter och investeringar, U. Olsson (2008). ISBN:978-91-44-02249-9 
217 Kalkylering och för produkter och investeringar, U. Olsson (2008). ISBN:978-91-44-02249-9 
218Energideklarering av bostadsbyggnader Förslag till svensk metodik Huvudrapport – förkortad version,  Aton teknikkonsult AB (2005). 

http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/
http://energimyndigheten.se/sv/Foretag/Energieffektivisering-i-foretag/Stall-krav-vid-inkop/Livscykelkostnad/Berakna-LCC/
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Modellen utgår från en åtgärd med en livslängd på 20 år som har en återbetalningstid på 15 år. Detta 
motsvarar en lönsamhetskalkyl med en realkalkylränta på fyra procent och en årlig energiprisökning 
på 1 procent.219 
 
Oavsett vilken metod som används för att beräkna huruvida en åtgärd är lönsam eller ej, är 
investeringskostnaden och den faktiska årliga besparingen av åtgärden centrala faktorer, som 
påverkar beslutet. Investeringskostnaden påverkas i hög grad av olika kommunala och statliga bidrag 
som har instiftats för att bl.a. minska energianvändningen i svenska bostäder, dessa bidrag 
presenteras i kapitel 5.6 Stöd och bidrag. Den årliga besparingen påverkas naturligtvis av priset på 
energin men även hur mycket energianvändningen kan minskas. Genom att minska 
uppvärmningsbehovet, mängden tappvarmvatten och hushållselsanvändningen samt öka 
verkningsgraden på värmesystemet kan energianvändningen minskas.  
 

5.2 Åtgärder uppvärmningsbehov. 
 
Uppvärmningsbehovet beror, som beskrivits tidigare av mängden värmeförluster samt hur mycket 
gratisvärme som huset kan ta till vara på. Vid minskning av uppvärmningsbehovet måste åtgärderna 
adressera något av dessa två områden.  
 

5.2.1 Gratisvärme 
 
Gratisvärmen påverkas ofta negativt av olika effektiviseringar. Minskas hushållselsanvändningen som 
ett led i en energibesparing, har detta en negativ påverkan på mängden gratisvärme i huset, vilket 
ger högre uppvärmningsbehov. Lika gäller vid byte till fönster med högre U-värde, då fönster med 
höga U-värden ofta har högre soltransmissionskoefficient g. Detta betyder naturligtvis inte att det är 
dumt att välja energisnåla hushållsprodukter eller fönster med höga U-värden, då detta oftast ger en 
lägre energiförbrukning totalt sett. Det finns emellertid olika sätt som gör att huset bättre kan ta 
tillvara på dagens solstrålar som gratisvärme.220 
 

5.2.2 Åtgärder värmeförluster 
 
Från kapitel 2 ges att minskade värmeförlusterna kan uppnås av; minskad temperaturskillnaden 
mellan inomhusluften och utomhusluften, högre U-värden i klimatskalet, minskad luftomsättning i 
huset och utnyttjande av frånluft till att värma tilluft. Vid åtgärder på uppvärmningsbehovet är en 
risk att dessa sker på bekostnad av inomhusklimatet. Därför bör alltid hänsyn tas till huruvida en 
åtgärd påverkar inomhusklimatet negativt.221 Åtgärdsområden för värmeförluster delas här upp i 
transmissionsförluster, ventilationsförluster och inomhustemperatur.  
 

5.2.2.1 Åtgärder transmissionsförluster 
 
Mycket information om hur lönsamt det är med olika åtgärder för att minska transmissionsförluster 
ges av partiska källor. Detta medför att i vissa fall förefaller det väldigt lönsamt för en husägare att 
isolera medans det i andra är mer tveksamt. 

                                                           
219Energideklarering av bostadsbyggnader Förslag till svensk metodik Huvudrapport – förkortad version,  Aton teknikkonsult AB (2005). 
220 SUSTAINABLE ENERGY UTILISATION, H JONSSON 2005. DEPARTMENT OF ENERGY TECHNOLOGY. KTH - 
STOCKHOLM 
221 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
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”Att täta och värmeisolera väggar, golv och tak är ett effektivt sätt att hushålla med energi. Det lönar 
sig både ekonomiskt och miljömässigt samt är ett bra sätt att säkerställa god komfort och 
inomhusmiljö.”222 
 
”I normalt utförda väggar, tak och golv där det inte finns uppenbara brister är åtgärder oftast inte 
fastighetsekonomiskt lönsamma som enskilda åtgärder på hus byggda efter 1975. I samband med 
renovering bör man dock alltid överväga tilläggsisolering.”223 
 
Viktigt att tänka på är att om huset har självdrag eller frånluftssystem kan åtgärder på klimatskalet 
medföra att ventilationen blir sämre.224 Fuktproblem p.g.a. kondens av fuktig inomhusluft är ett 
annat problem som måste beaktas vid åtgärder på klimatskalet.225Vidare kan det vara nödvändigt 
med en injustering av värme- och ventilationssystem i samband med en åtgärd på klimatskalet.226De 
delar av klimatskalet som oftast är ekonomiskt lönsamma att åtgärda är vind och fönster.227Men 
även dåligt isolerade väggar kan ibland vara lönsamma att åtgärda.228 

5.2.2.1.1 Åtgärder vind/tak 
 
Beroende på vilken typ av konstruktion kan olika typer av isoleringsåtgärder göras för att öka U-
värdet över vinden eller taket. Isolering av vind/tak kan delas upp i fyra olika typer av åtgärder; 
utvändig tilläggsisolering på vindsbjälklag, invändig tilläggsisolering av vindsbjälklag, tilläggsisolering 
av uppvärmd vind och tilläggsisolering av varmtak.229Alla dessa beräknas ha en livslängd på 50 
år.230Kallvind kan antingen tilläggsisoleras utvändigt eller invändigt. Utvändig tilläggsisolering på 
vindsbjälklag är den åtgärd som är billigast, 231 och har därmed störst lönsamhetspotential. En positiv 
effekt av att isolera vinden är, förutom att transmissionen därigenom minskar, att innertaksytorna 
blir varmare vilket ger möjlighet till en något sänkt inomhustemperatur.232Tilläggsisolering av 
vindbjälklaget gör att vindsutrymmets temperatur sänks vilket kan medföra fuktskador. Detta sker då 
inomhusluften som kan vara fuktigt kommer upp på vinden och kondenserar. Med anledning av 
detta är det viktigt att extra noggrannhet tas till tätning i samband med tilläggsisolering,233 och att 
vinden hålls under uppsikt under de första vintrarna.234 
 
 
 

                                                           
222 Swedisolsrekommendationer kring förbättring av klimatskärmen, hämtad 2010-10-17 på; http://www.swedisol.se/sw3193.asp 
223 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007 
224 Energimyndigheten om isolering. Hämtad 2010-04-10 på; http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Isolering/ 
225 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007 
226 Swedisolsrekommendationer kring förbättring av klimatskärmen, hämtad 2010-10-17 på; http://www.swedisol.se/sw3193.asp 
227 Energimyndigheten om isolering. Hämtad 2010-04-10 på; http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Isolering/ 
228 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007 
229 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007 
230 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007 
231 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007 
232 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007 
233 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007 
234 Energimyndigheten om isolering. Hämtad 2010-04-10 på; http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Isolering/ 

http://www.swedisol.se/sw3193.asp
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Isolering/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Isolering/
http://www.swedisol.se/sw3193.asp
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Isolering/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Isolering/
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-hemmet/Isolering/
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Formel 49 beräknar investeringskostnaden för utvändig tilläggsisolering exklusive CA (30%) och 
moms. (Vad CA betyder beskrivs ej i källan för ekvation). 
 

[kr]235 
Formel 49 

IKvind = investeringskostnaden för utvändig tilläggsisolering av vindbjälklag [kr] 
diso = tjockleken på tilläggsisoleringen [cm] 
Avind = Vindsarean [m2] 
 
Fastighetsenergiprogrammet ger schabloner enligt tabell 35 för tilläggsisolering av vindbjälklag. 
 

Tjocklek isolering [cm] Kostnad [kr/m2] 
20 120 
40 170 

Tabell 38 Kostnad vid vindisolering 

Enligt Energimyndigheten lönar det sig att isolera ända upp till en tjocklek på 50 cm för 
vindsbjälklag.236Swedisol rekommenderar en tilläggsisolering upp till 50 cm för södra Sverige och 60 
cm för norra Sverige.237Enligt energirådgivarna kan besparingarna vid tilläggsisolering uppskattas 
enligt tabell 36. Det nämns inte för vilken ort eller energisystem besparingen är beräknad för. 
 
Tjocklek innan 
tilläggsisolering 

Besparing med ny isoleringstjocklek för en vind på 125 m2[kWh/år]:  
15 cm 20 cm 25 cm 35 cm 45 cm 

5 cm 5000 5900 6500 7200 7500 
10 cm 1600 2400 2800 3800 4300 
15 cm - 900 1400 2600 2800 
Tabell 39 Besparing med vindisolering.

238
 

Av Tabell 39 framgår det att lönsamheten för isolering avtar med ökande tjocklek, besparingen vid en 
befintlig isolering på 5 cm blir 5000 kWh/år när isoleringen ökar med 10 cm, om ytterligare 10 cm 
läggs på, besparas endast ytterligare (6500-5000) 1500 kWh/år. 
 

5.2.2.1.2 Åtgärder väggar 
 
Isolering av yttervägg är oftast endast lönsam i samband vid renovering.239 En vägg kan 
tilläggsisoleras utvändigt och invändigt.240 
 
För isolering utvändigt rekommenderas en kostnadsschablon enligt Formel 50.  
 

 [kr]241 
Formel 50 

                                                           
235 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007 
236 Energimyndigheten om isolering. Hämtad 2010-04-10 på; http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Isolering/ 
237 Varför Isolera?, hämtad 2010-04-17 på; http://www.swedisol.se/sw1886.asp 
238 Faktablad om isolering från energirådgivningen (2009). Hämtad 2010-04-17 på; 
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53 
239 Hälften bort! Energieffektivisering i befintlig bebyggelse, Boverket (2008). Pdf: ISBN: 978-91-85751-90-7 
240 Swedisolsrekommendationer kring förbättring av klimatskärmen, hämtad 2010-10-17 på; http://www.swedisol.se/sw3193.asp 
241 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
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IKutvägg = Investeringskostnaden för att isolera en vägg utifrån [kr] 
 
För invändigt isolering rekommenderas en kostnadsschablon enligt Formel 51. 
 

[kr]242 
Formel 51 

IKinvägg = Investeringskostnaden för att isolera en vägg invändigt [kr] 
 
Fastighetsenergiprogrammet skiljer inte på invändig och utvändig isolering av yttervägg för de 
schabloner som används. Däremot skiljer programmet på vilket konstruktionsmaterial väggen består 
av se Tabell 40. 
 

Kostnad för isolering av yttervägg [kr/m2] 
Isoleringstjocklek [cm] Blandat eller träkonstruktion Sten, lättbetong eller tegel 
5 400 450 
10 500 480 
Tabell 40 Kostnad för isolering av vägg.243 

Precis som vid tilläggsisolering av vinden, är en sekundär effekt av att isolera ytterväggarna att den 
upplevda temperaturen ökar då innerväggarna blir varmare. Detta medför att en 
temperatursänkning i huset är möjlig utan att komforten påverkas. Det går att räkna med att en 
temperatursänkning mellan 0oC till 1oC då U-värdet på väggen innan åtgärden var större än 1W/oC,m2 
kan temperaturen sänkas med 1oC och då U-värdet var under 0,4W/oC,m2 innan åtgärden, kan ingen 
temperatursänkning ske.244 
 

5.2.2.1.3 Åtgärder fönster 
 
Åtgärder på fönster är oftast inte en lönsam åtgärd på hus som är byggda efter 1990 då energiglas 
hade blivit standard. I samband med bulleråtgärder kan det dock vara ett bra tillfälle att även 
förbättra fönstrens värmeisolerande funktion.245Energirådgivningen har beräknat hur stora 
värmeförluster ett hus i Stockholmstrakten har genom olika typer av fönster, se Tabell 41. 
Beräkningarna är gjorda för ett hus i Stockholmstrakten som har en fönsterarea på 15m2. Vidare har 
de för ett liknande hus med tvåglasfönster beräknat investeringskostnader och 
energibehovsminskningar för olika åtgärder, se Tabell 42. 
 

Värmeförluster för olika fönstertyper 
Fönstertyp U-värde [W/m2,oC] Värmeförluster [kWh/år] 
Tvåglas, standard: Ca 2,9 4000 
Treglas, standard: Ca 1,9 2600 
Nytt isoler(energi)fönster: Ca 1,2 1600 
Tabell 41 Värmeförluster för typiska fönster [kWh/år].246 

                                                           
242 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
243 Schabloner från Fastighetenergisprogrammet utvecklat av EnergiVision AB. 
244 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
245 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
246 Faktablad om fönster, Energirådgivningen (2009), hämtad 2010-04-10 på; 
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53 

http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53
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Kostnader och besparingar för olika fönsteråtgärder 

 
Fönsteråtgärd 

Nytt U-värde 
[W/oCm2] 

Investeringskostnad 
[kr] 

Besparing 
[kWh/år] 

Byte av inre glas till 
lågemissionsglas: 

 
Ca 1,9 

 
10 000 – 20 000 

 
Ca 1500 

 
Byte till energifönster: 

 
1 - 1,3 

 
80 000 – 90 000 

 
Ca 2500 

Byte av inre glas till tvåglas 
isolerruta: 

 
1 - 1,8 

 
20 000 –40 000 

 
1500 – 2500 

Komplettering med tredje ram 
med klarglas: 

 
Ca 1,8 

 
15 000 – 25 000 

 
Ca 1500 

Tabell 42 Kostnader och besparingar för olika fönsteråtgärder [kr] och [kWh/år]247 

 
Det förefaller som att besparingskalkyler av åtgärder på fönster likt den som energirådgivningen 
presenterar enligt Tabell 42, gör dessa beräkningar med gradtimmar och U-värde. Undertecknad 
menar dock att detta är en väldigt optimistisk metod då denna typ av beräkningar inte tar hänsyn till 
att fönster med högre U-värden ofta får högre soltransmissionskoefficienter. Detta medför att ingen 
hänsyn tas till det faktum att gratisvärmen av solinstrålningsvärme minskar i och med en åtgärd. 
Exempel på denna typ av beräkningsmetoder ses inte bara hos mer partiska källor såsom 
fönstertillverkare utan även opartiska källor. Emellertid kan en fönsteråtgärd ge minskat kallras och 
ökad komfort i närheten av fönstret, vilket kan möjliggöra en sänkning av inomhustemperaturen, 
ofta så mycket som 1oC. 248 

5.2.2.2 Åtgärder ventilationsförluster 
 
Bra ventilation är en förutsättning för god inomhusmiljö och ett ”friskt” hus.249Boverkets byggnormer 
kräver ett minimumflöde på 0,35 l/s,m2 vilket motsvarar ungefär 0,5 luftomsättningar vid normal 
takhöjd.250Dock visar Elib-undersökningarna att de flesta småhus byggda innan 1990 inte når upp till 
dessa nivåer.251Detta gör att åtgärder som syftar till att minska luftomsättningen i huset påverkar ett 
redan dåligt inomhusklimat till att bli än sämre.252 
 
Genom att använda behovsstyrd ventilation som ger tillräckligt flöde då personer vistas i huset och 
minskat flöde vid andra tider kan luftomsättningen minskas sett över hela dygnet. Det 
rekommenderas ett konstant minimum flöde på 0,1l/s,m2, även då ingen vistas i 
huset.253Investeringskostnaden för omkopplare och styrutrustning för att göra hel/halvfart eller 
avstängning av ventilationsfläkt i hus bedöms kosta 5000 kr med en livslängd på 20 år.254 
 

                                                           
247 Faktablad om fönster, Energirådgivningen (2009), hämtad 2010-04-10 på; 
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53 
248 Lönsamma sätt att spara energi – Lathund, Sparkraft (2000) hämtad 2010-04-17 på; http://www.sparkraft.nu/infobase/document/4767.pdf 
249 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
250Innemiljö, ventilation, radon, Energirådgivningen, hämtad 2010-04-10 på; 
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53 
251Elib-undersökningarna rapport nr 6 – Bostadsbeståndets tekniska egenskaper, N. Tolstoy. ISBN: 91-7111-054-2, finns att hämta på: 
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/sa-mar-vara-hus/om-undersokningen/Om-ELIB/ 
252 Energimyndigheten om isolering. Hämtad 2010-04-10 på; http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Din-ovriga-energianvandning-i-
hemmet/Isolering/ 
253 Del 2, Boverkets byggregler, BBR 6:1 Allmänt 6 Hygien, hälsa och miljö, (Boverket 2008). Hämtad 2010-10-18 på; 
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Webbokhandel/Publikationer/2008/Regelsamling-for-byggande-BBR-2008/ 
254Se 249 

http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53
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Ett annat sätt att inte förlora så mycket värme genom ventilationsluften, är att återvinna värmen ur 
frånluften. Då huset har ”frånluftsventilation” kan detta göras med en frånluftsvärmepump, vilket 
kommer behandlas i kapitel 5.4. Vid ”från och tilluftsventilation” kan värmen återvinnas genom en 
värmeväxlare. Hur mycket värme som återvinns beror på värmeväxlarens verkningsgrad. Exempel på 
olika årsverkningsgrader ges av Tabell 15 i kapitel 3.1.7. Kostnaden för att installera en värmeväxlare 
med livslängden 20 år kostar mellan 40 000 – 100 000 kr inklusive materialkostnader 15 000 – 
25 000kr.255 
 
Investeringskostnaderna för de åtgärder som tagits upp i detta avsnitt är inte korrigerade för de 
bidrag och stöd som kan sökas. Mer om dessa kan läsas i avsnitt 5.6. 
 

5.2.2.3 Åtgärder inomhustemperaturen 
 
En åtgärd som ofta är gratis är att sänka inomhustemperaturen. Då inomhustemperaturen sänks 
minskar värmeförlusterna för huset. En schablon som används ofta är att uppvärmningsbehovet 
minskar med ca 5 % för varje grad som inomhustemperaturen sänks med,256men även 7 % per grad 
förekommer som schablon.257Vissa kan uppfatta att en sänkt inomhustemperatur påverkar 
komforten negativt, men att sänka temperaturen under natten kan uppfattas positivt då man ofta 
sover bättre när det är lite kallt i rummet.258 Det går naturligtvis att sänka temperaturen under dagtid 
på vardagar då vanligen ingen vistas i huset. För detta krävs dock någon form av styrsystem. Ett 
sådant styrsystem för direktverkande elradiatorer kostar ca 14 000 kr inklusive installation och 
moms.259Då huset har en viss ackumulering av värme p.g.a. av dess värmekapacitet är det emellertid 
svårt att uppskatta besparingen av en sådan åtgärd genom statiska beräkningar.260 
 
Genom att byta från en manuell reglering av den vattenburna värmen till ett centralt 
regleringssystem kan värme sparas. Kostnaderna för att göra en sådan åtgärd med en livslängd på 15 
år uppgår till 7000 – 8400 kr inklusive moms och material.261Hur mycket olika reglersystem påverkar 
energianvändningen för uppvärmning ges av Tabell 33. 
 
I vissa rum som är exponerade för gratisvärme kan temperaturen stiga påtagligt. Genom 
termostatventiler på radiatorerna kan energi sparas, då dessa stryper värmen till radiatorerna när 
temperaturen ökar. På äldre system kan termostatventilerna ha förlorat sin förmåga, då räcker det 
att endast byta termostaterna och låta ventilerna sitta kvar.262Vid byte av termostatventiler kan 
uppvärmningsbehovet minskas med 5-15%.263 Kostnaderna för att installera termostatventiler med 
en livslängd på 20 år kan beskrivas med Formel 52. 
 

[kr]264 
Formel 52 

                                                           
255Se 249 
256 10 energiråd för småhus, Energirådgivningen (2009). Hämtad 2010-04-18 på;  
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53 
257 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
258 ENERGIKONSUMTIONEN I VILLAN, S. Wu (2008). Institutionen för Energiteknik, KTH. 
259Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
260 Egen 
261 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
262 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
263 Lönsamma sätt att spara energi – Lathund, Sparkraft (2000) hämtad 2010-04-17 på; http://www.sparkraft.nu/infobase/document/4767.pdf 
264 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
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IKts = Investeringskostnaden för installation av termostatventiler [kr] 
Nts = Antal termostater  
Nv = Antal ventiler 
 

5.3 Åtgärder för tappvarmvatten 
 
Uppfattningen att en sänkt temperatur på tappvarmvattnet ger en motsvarande mängd 
värmebesparing förefaller som relativt vanlig.265266Enligt denna uppfattning beräknas besparingen i 
energibehov då temperaturen på tappvarmvatten sänks med ΔT genom Formel 53. 
 

[kWh/år] 
Formel 53267 

ΔEbesparing.vv= Förändringen i energibehov för tappvarmvatten [kWh/år] 
Vår = Volymen tappvarmvattenanvändningen under ett år [m3] 
ρvatten = Densiteten för vatten [kg/m3] 
Cpvatten = Vattens specifika värmekapacitet [kWh/ oC,kg] 
ΔT = Förändringen i temperaturen för tappvarmvattnet [oC] 
 
Undertecknad menar emellertid att detta är en till viss del optimistisk beräkning, då en sänkning av 
temperaturen i vattenledningarna inte nödvändigtvis behöver medföra en sänkning av temperaturen 
vid tappstället. Några studier kring detta har inte påträffats inom ramen för detta arbete, men det 
förefaller som troligt att användaren fortfarande kommer att duscha och tvätta händerna i samma 
temperatur, dock med en inställning på blandaren som medför att mer vatten från de varma 
ledningarna används.268 
 
Energianvändningen totalt för tappvarmvattenanvändning kan nog ändå förväntas bli mindre. Detta 
då värmeförluster från distributionsledningarna minskar med en lägre temperatur. Vidare kan en 
lägre temperatur på tappvarmvattnet ha en positiv effekt på uppvärmningssystemets 
verkningsgrad.269 
 
Studier visar att användningen av tappvarmvatten kan minskas med mer snålspolande 
armatur.270Hur mycket tappvarmvattenanvändningen minskar efter installation av resurseffektiva 
armaturer ges av Tabell 27. Vad byte av armaturer kostar visas i Tabell 43. Åtgärder på armaturer för 
tappvarmvatten kan antas ha en livslängd på 15 år.271 
 
 
 
 
 

Investeringskostnader för olika åtgärder på tappvarmvattenarmaturer 
 Investeringskostnad för arbete 

                                                           
265 Erfarenhet från praktik och arbete med examensarbete på Företag B (2009). 
266 Energibesiktning av byggnader, K. Adalberth  (2007). SIS Förlag Stockholm, Tryckt hos Elanders Infologistic Väst AB, Göteborg. ISBN: 
91-7162-687-5 
267Egen  
268 Egen 
269 Refigerating engineering, E. Granryd (2005). Department of Energy Technology, KTH.  
270 Energihandboken, R. Jonsson (2008). ISBN: 978-91-633-3324-8. 
271Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 



66 
 

Typ av åtgärd och material exkl. moms [kr/st] 
Resurseffektiva armaturer i köksvask: 2100 
Resurseffektiva armaturer i tvättställ: 1800 
Resurseffektiva armaturer i bad/dusch: 2400 
Tabell 43 Investeringskostnader för olika åtgärder på tappvattenarmaturer.272 

Förutom att minska användningen av tappvarmvatten kan energianvändningen för tappvarmvatten 
minskas genom, förutom att byta uppvärmningssystem, att isolera vattenledningar. För att kunna 
göra bra kalkyler på hur stora besparingar som erhålls av sådana åtgärder, krävs god kännedom om 
de befintliga ledningarna. Parametrar som bl.a. påverkar är; hur långa de olika 
varmvattenledningarna är, hur ofta de olika tappställen används och vilken befintlig isolering de har. 
Några bra schabloner för detta har inte kunnat finnas inom ramen för detta projekt.  

 
Genom att utnyttja värme från spillvatten kan värmeväxlare användas för att återvinna den värme 
som finns i det varmvatten som spolas ut till att förvärma inkommande kallvatten.273Denna metod 
kan vara lönsam för flerbostadshus i nyproduktion.274Huruvida denna metod används i småhus har 
inte kunnat påvisas inom ramen för detta projekt. 
 

5.4 Åtgärder uppvärmningssystem 
 
Genom att byta ut det befintliga uppvärmningssystemet mot ett uppvärmningssystem med högre 
verkningsgrad kan energianvändningen minskas. Detta förutsätter emellertid inte nödvändigtvis att 
energikostnaden mätt i pengar minskar, då olika energislag kostar olika mycket. T.ex. så har ju 
direktverkande el högre verkningsgrad än en pelletspanna, p.g.a. den förhållandevis låga kostnaden 
för pellets kan det ändå vara lönsamt att byta ut systemet med direktverkande el. Att installera 
någon form av värmepump eller en solfångaranläggning kan ge både besparing på mängden köpt 
energi för uppvärmning och kostnaden för uppvärmning. Nya värmepumpar har 
årsmedelverkningsgrader på ca: 200-300 procent.275 En solfångares verkningsgrad är visserligen 
endast ungefär 30 procent.276 Emellertid är den instoppade energin gratis, med undantag för elen till 
cirkulationspumpen, då den kommer från solen. Detta medför att energin som solfångare bidrar med 
är i princip gratis.277 
 
Investeringskostnaderna för och besparingen efter installation av solfångare eller värmepump 
varierar beroende var i landet huset ligger. 278279Olika kostnadsintervall och besparingsintervall för 
installation av olika värmepumpar ges av Tabell 44. Källan nämner inte vilket befintligt 
uppvärmningssystem som besparingarna är beräknade för. En kvalificerad gissning är emellertid att 
det är beräknat för ett system med en verkningsgrad nära 100 procent, typ direktverkande el.280 
 
 
 

                                                           
272 Energibesiktning av byggnader, K. Adalberth  (2007). SIS Förlag Stockholm, Tryckt hos Elanders Infologistic Väst AB, Göteborg. ISBN: 
91-7162-687-5 
273 Energihandboken, R. Jonsson (2008). ISBN: 978-91-633-3324-8. 
274 Energihandboken, R. Jonsson (2008). ISBN: 978-91-633-3324-8. 
275 Marknadsöversikt – Värme i småhus, Energimyndigheten och konsumentverket (2006). Nedladdad 2010-04-17 på; 
http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=64&id=7&option=com_content&task=view 
276 Från möte med Solfångar expert Peter Kjaerboe (Forskningsingenjör KTH) 2009-10-08. 
277 Solvärme – inga utsläpp, M. Backman (2008-09-16). Vi i villa nr 8/2008. Hämtad 2010-04-18 på; http://www.viivilla.se/Energi-Varme-
VVS/Fornybar-energi/Solvarme-inga-utslapp.aspx 
278 Bergvärme – Så funkar det, M. Backman (2005-02-15). Vi i villa nr 1/2005. Hämtad 2010-04-18 på; http://www.viivilla.se/energi-varme-
och-vvs/bergvarmepump--sa-funkar-det.aspx 
279 Från möte med Solfångar expert Peter Kjaerboe (Forskningsingenjör KTH) 2009-10-08. 
280 Egen 

http://www.energiradgivningen.se/index.php?Itemid=64&id=7&option=com_content&task=view
http://www.viivilla.se/Energi-Varme-VVS/Fornybar-energi/Solvarme-inga-utslapp.aspx
http://www.viivilla.se/Energi-Varme-VVS/Fornybar-energi/Solvarme-inga-utslapp.aspx
http://www.viivilla.se/energi-varme-och-vvs/bergvarmepump--sa-funkar-det.aspx
http://www.viivilla.se/energi-varme-och-vvs/bergvarmepump--sa-funkar-det.aspx
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Investeringskostnad för värmepump och besparing av köpt värme för husets totala värmebehov 
Typ av värmepump Investeringskostnad [kr] Energibesparing värme 

Luft-luft värmepump: 15 000–35 000 inkl. arbete 30-50% exkl. varmvatten 
Luftvatten värmepump: 50 000–110 000 inkl. arbete 50-60% 
Frånluftvärmepump: 25 000–70 000 inkl. arbete 40–50% 
Berg-, jord-, sjövärmepumpar: 30 000–90 000 exkl. arbete 50–70% 
Tabell 44 Investeringskostnad för värmepump och besparing [kr] och [%].281 

I Tabell 45 presenteras kostnaden för installation av olika värmepumpar mer detaljerat med hänsyn 
till tidigare distributionssystem. I de fall huset redan har ett vattenburet system blir priset för 
konverteringen till ett nytt vattenburet system lägre. 
 

Kostnader för installation av värmepump inkl. arbete och material [kr]   
Luft-luftvärmepump: 25 000 

Kostnader då befintligt system använder vattenburen värme 
Luft-vatten värmepump samt ny elpanna: 85 000 
Bergvärmepump: 130 000 
Ytjordvärmepump: 100 000 

Kostnader då vattenburen värme ej finns befintligt 
Bergvärmepump samt radiatorer: 200 000 
Ytjordvärmepump samt radiatorer: 170 000 
Tabell 45 Kostnader för installation av värmepump [kr].282 

Investeringskostnaden för installation av solfångaranläggning är ca: 5 000-8 000 kr/m2 inklusive 
ackumulatortank.283 284 För att både värma vatten och bidra till uppvärmning behövs minst 10 m2. Till 
endast varmvatten cirka 5-6 m2.285 
 
Idag finns olika bidrag att söka, som gör investeringen av installation av värmepump och solfångare 
billigare, mer om detta kan läsas under kapitel 5.6 Stöd och bidrag. 
 
En viktig parameter att ta hänsyn till vid byte av uppvärmningssystem är underhållskostnader, som 
varierar mellan olika system. Tabell 46 visar vilka underhållskostnader som förknippas med olika 
uppvärmningssystem samt deras olika livslängder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
281 Villavärmepumpar – Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus, Energimyndigheten (2006). ID-nr: ET2006:25. 
Art.nr: 1807. 
282 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
283 Solvärme – inga utsläpp, M. Backman (2008-09-16). Vi i villa nr 8/2008. Hämtad 2010-04-18 på; http://www.viivilla.se/Energi-Varme-
VVS/Fornybar-energi/Solvarme-inga-utslapp.aspx 
284 Solklart – Solvärme, Energimyndigheten (2009). ID-nr: ET 2009:17. Art.nr: 2106. 
285 Solvärme – inga utsläpp, M. Backman (2008-09-16). Vi i villa nr 8/2008. Hämtad 2010-04-18 på; http://www.viivilla.se/Energi-Varme-
VVS/Fornybar-energi/Solvarme-inga-utslapp.aspx 

http://www.viivilla.se/Energi-Varme-VVS/Fornybar-energi/Solvarme-inga-utslapp.aspx
http://www.viivilla.se/Energi-Varme-VVS/Fornybar-energi/Solvarme-inga-utslapp.aspx
http://www.viivilla.se/Energi-Varme-VVS/Fornybar-energi/Solvarme-inga-utslapp.aspx
http://www.viivilla.se/Energi-Varme-VVS/Fornybar-energi/Solvarme-inga-utslapp.aspx
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Underhållskostnader och livslängder för olika uppvärmningssystem 
 

Uppvärmningssystem 
Underhållskostnad 

[kr/år] 
 
Teknisk livslängd [år] 

Fjärrvärme: 200 30 
Elradiator: 0 30 
Elpanna: 200 20 
Oljepanna: 1000 30 
Vedpanna: 1000 15 
Pelletspanna: 1000 20 
Gaspanna: 500 20 
Pelletskamin: 500 15 
Elvärmd varmvattenberedare: 200 15 
Solvärme endast varmvatten: 200 20 
Solvärme, varmvatten och uppvärmning: 200 20 
Frånluftsvärmepump: 1500 15 
Luft-vatten värmepump: 1500 15 
Luft-luft värmepump: 1500 15 
Berg-, ytjordvärmepump: 1500 20 
Tabell 46 Underhållskostnad och teknisklivslängd för uppvärmningssystem [kr] och [år].286 

5.5 Åtgärder hushållselsanvändning 
 
Mycket el kan sparas genom att byta ett slösande beteende till ett snålt beteende vad gäller 
användandet av hushållsel, bl.a. stänga av apparater då de inte används. Vad gäller tekniska 
effektiviseringar handlar det om att byta ut gamla ineffektiva apparater, såsom vitvaror och 
belysning till mer energisnåla. Belysning samt vitvaror såsom kyl och frys, använder stor del av den 
totala mängden hushållsel, 25 respektive 20 procent, se Tabell 35 i kapitel 3.4. Det är sällan 
ekonomiskt försvarbart att byta fungerande gamla vitvaror till energisnålare, men när det gäller 
belysning är det ofta ekonomiskt lönsamt att byta ut glödlampor till energisnål belysning. På detta 
sätt kan elen till belysning minskas med 80 procent,287 samt att den totala hushållselsanvändningen 
kan minskas med 20 procent.288 Energieffektiv belysning håller dessutom längre än traditionella 
glödlampor, vilket medför att de inte behöver bytas ut lika ofta.289 En besparing på minst 500 kr kan 
förväntas för varje glödlampa som byts ut mot en lågenergilampa.290 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
286 Aton teknikkonssult AB´s ”Energideklarering av bostadsbyggnader: Metoder för besiktning och beräkning Version 2 • Reviderad januari 
2007” 
287 10 energiråd för småhus, Energirådgivningen (2009). Hämtad 2010-04-18 på;  
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53 
288 Då 25 procent av hushållselsanvändningen består i belysning, se Tabell 35. 
289 Belysning, Energirådgivningen (2009). Hämtad 2010-04-18 på; 
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53 
290 10 energiråd för småhus, Energirådgivningen (2009). Hämtad 2010-04-18 på;   

http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53
http://www.energiradgivningen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=53
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5.6 Stöd och bidrag 
 

För att bl.a. främja en minskad energianvändning i bostäder finns en rad stöd och bidrag att söka. 
Några är kommunala och ser olika ut för olika kommuner. De landsomfattande stöden som är möjliga 
att söka vid tidpunkten för skrivelsen av denna rapport (år 2010) är: 

• Rot-avdraget 

• Stöd för konvertering från direktverkande elvärme 

• Stöd till solceller 

• Stöd till solfångare 
 

ROT-avdraget, kan användas vid flera energibesparande åtgärder, då dessa räknas som reparation 
och underhåll eller om- och tillbyggnad. Det går till exempel att få skatteavdrag för arbetskostnader i 
samband med borrning för bergvärme, grävning för jordvärme, byte av fönster och dörr, uppsättning 
av kakelugn, byte av kranar, byte av panna, montering och byte av ventilation och installation av 
värmepump.291 Rot-avdraget administreras av Skatteverket.292 Det går att göra avdrag för upp till 
halva arbetskostnaderna i samband med åtgärden. Skattereduktionen uppgår till 50 000kr per år och 
person. Detta innebär om huset har t.ex. två ägare kan skattereduktionen uppgå till 100 000kr per 
år.293 

Stödet för konvertering från direktverkande elvärme kan sökas då det direktverkande elsystem byts 
helt eller delvis mot ett vattenburet värmesystem. Sedan måste det nya systemet anslutas till 
antingen, fjärrvärme, bioeldad anordning, berg-, sjö eller jordvärmepump. Stödet utgår på upp till 30 
procent av både material- och arbetskostnaderna, dock högst 30 000 kr.294 

Stöd för solcellsystem gäller endast vid anslutning till elnätet. Bidraget är på 60 procent av hela 
installationskostnaden, både material och arbete.295 

Vid installation av solvärme ligger den mängd energi som solfångarna beräknas producera under ett 
år till grund för hur mycket stödet uppgår till. Varje kWh ger 2,50 kr i stöd, dock kan maximalt 7 500 
kr sökas för varje småhus.296 

 

                                                           
291 Rot avdrag, Energimyndigheten (2009). Hämtad 2010-04-18 på; http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-
stod-du-kan-soka/ROT-avdrag/ 
292Aktuella bidrag och stöd du kan söka, Energimyndigheten (2009). Hämtad 2010-04-18 på; 
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/ 
293 Husarbete/ROT, Skatteverket. Hämtad 2010-04-18 på; 
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html?posid=2&sv.search.q
uery.allwords=rot 
294 Information om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus, Boveket (2009). Blanket nr: 1159 utg 12. Hämtad 2010-
04-18 på; http://www.boverket.se/Global/Bidrag_o_stod/Dokument/Blanketter/Konv.dir.el/1159_12_Info_konv_dir_el.pdf 
295 Hur söker man stödet, Energimyndigheten (2010). Hämtad 2010-04-18 på; http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-
bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/Hur-soker-man-stodet/ 
296Stöd till solvärme, Energimyndigheten (2009). Hämtad 2010-04-18 på; http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-
stod-du-kan-soka/Bidrag-till-solvarme/ 

http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/ROT-avdrag/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/ROT-avdrag/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html?posid=2&sv.search.query.allwords=rot
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html?posid=2&sv.search.query.allwords=rot
http://www.boverket.se/Global/Bidrag_o_stod/Dokument/Blanketter/Konv.dir.el/1159_12_Info_konv_dir_el.pdf
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/Hur-soker-man-stodet/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Stod-till-solceller/Hur-soker-man-stodet/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Bidrag-till-solvarme/
http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Aktuella-bidrag-och-stod-du-kan-soka/Bidrag-till-solvarme/
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6 Modellbeskrivning 
 
Målsättningen med modellen var att den skulle vara användarvänlig, men på intet sätt så enkel att 
det skedde på bekostnad av resultatet av beräkningarna. Lösningen blev en flexibel modell, där det 
är upp till användaren hur pass detaljerad indata som används vid beräkningen. Tabeller med 
schabloner används i de fall användaren utelämnar indata.  
 
Modellen använder sig av energibalansmetoden för att beräkna uppvärmningsbehovet av 
byggnaden. På detta sätt kan hänsyn tas till säsongsvariationer på värmeförluster och gratisvärme, 
bl.a. kan hänsyn tas till att användningen av hushållsel och av tappvarmvatten varierar över året.  
 
Modellen kan även utreda hur stor energibesparingen blir för en rad åtgärder. Beräkningen av 
besparingen görs genom att en parallell beräkning görs för samma hus dock med de förändringar 
som åtgärderna medför. Detta gör att besparingen inte överskattas, även då fler åtgärder väljs. 
Något som inte hade varit fallet om varje enskild åtgärds besparingspotential hade summerats. 
Minskar hushållselsanvändningen påverkas uppvärmningsbehovet, tilläggsisoleras vinden minskar 
besparingspotentialen på värmesystemet osv.  
 
Modellen grundar sig på de schabloner och beräkningsteori som har presenterats i denna rapport. 
För att skydda modellen från plagiering kommer endast en översiktlig beskrivning av de beräkningar 
som används beskrivas.  

6.1 Beräkning av energianvändning för uppvärmning 
 
Värmeförlusterna under en medeldag, den 15:e varje månad beräknas för alla specifika 
värmeförlustfaktorer SVFF från; fönster, dörrar, väggar, grund, tak, köldbryggor samt för ventilation 
och infiltration. Se Formel 54. 
 

 
Formel 54 

VF15m =Värmeförlusterna den 15:e månad m [kWh/dag] 
SVFFi = Den specifika värmeförlustfaktorn för byggnadsdel i [W/oC] 
Tinne= Inomhustemperaturen under uppvärmningssäsongen [oC] 
Tute.15m = Utomhustemperaturen den 15:e månad m. 
n= Alla olika i (här fönster, ventilation etc) 
 
Utifrån värmeförlusterna för den 15:e varje månad kan värmeförlusterna för de resterande dagarna 
beräknas, genom att det antas att värmeförlusterna är linjär mellan den 15:e första månaden till den 
15:e nästkommande månaden, se Formel 55. 
 

 
Formel 55 

VF(15+d)m= Värmeförlusterna för den 15+d;e i månaden m [kWh/dag] 
VF15m+1 = Värmeförlusterna för den 15+d;e i månaden efter månad m [kWh/dag] 
Ndagar.m = Antal dagar i månad m [antal dagar] 
d = Antal dagar efter den 15:e [antal dagar] 
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Gratisvärmen under en medeldag, den 15:e varje månad beräknas för solinstrålning, personvärme 
och hushållsel, se Formel 56. I modellen är gratisvärmen från hushållsel säsongsberoende enligt 
Tabell 18.  

 
Formel 56 

GV15m = Gratisvärmen den 15:e i månaden m [kWh/dag]. 
Ei = Mängd energi som avges av värmekälla i [kWh/dag]. 
ki= Andel värme som kan tillgodose uppvärmningsbehovet av värmekällan i [-].   
n= Alla olika i (här belysning, personer etc) 
 
Utifrån gratisvärmen för den 15:e varje månad kan gratisvärmen för de resterande dagarna beräknas 
genom att de antas att gratisvärmen förändras linjärt mellan den 15:e första månaden till den 15e 
nästkommande månad, se Formel 57. 
 

 
Formel 57 

GV(15+d)m= Gratisvärmen för den 15+d;e i månaden m [kWh/dag] 
GV15m+1 = Gratisvärmen för den 15+d;e i månaden efter månad m [kWh/dag] 
Ndagar.m = Antal dagar i månad m [antal dagar]  
d = Antal dagar efter den 15:e [antal dagar] 
 
Uppvärmningsbehovet för dagen d i månaden m beräknas sedan som skillnaden mellan 
värmeförlusterna och gratisvärmen, se Formel 58. 
 

 
Formel 58 

Euppv.d.m = Uppvärmningsbehovet för dagen d i månaden m [kWh/dag] 
 
Även tillskottet från eventuella solfångare beräknas för varje dag. Om solfångare används till både 
tappvarmvatten och uppvärmningen prioteras uppvärmningen för tappvarmvatten före 
uppvärmningen av huset. Uppvärmningsbehovet justeras mot tillskottsvärme från solfångarna, se 
Formel 59.  
 

 
Formel 59 

E’uppv.d.m= Uppvärmningsbehovet efter att energin från solfångarna har använts dagen d i månaden m 
[kWh/dag] 
Esolfång = Energin som kommer från solfångarna dagen d i månaden m [kWh/dag] 
 
Uppvärmningsbehovet för hela året beräknas som summan av uppvärmningsbehovet för alla dagar, 
se Formel 60.  
 

 
Formel 60 

Euppv = Det totala uppvärmningsbehovet för ett helt år [kWh/år] 
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Årsenergianvändningen för uppvärmningen beräknas sedan som summan av varje 
uppvärmningssystems energianvändning. Ett visst uppvärmningssystems energianvändning beror på 
dess täckningsgrad och verkningsgrad, se Formel 61. 

 
Formel 61 

Ebrutto.uppv = Den totala energianvändningen för husets uppvärmningssystem under ett år [kWh/år] 
VGi= Verkningsgraden för uppvärmningssystem i [-] 
TGi = Täckningsgraden för uppvärmningssystem i [-] 
 

6.2 Beräkning av energianvändning för tappvarmvatten 
 
Volymen tappvarmvatten [m3/år] bestäms enligt: 

 
Formel 62 

Vår= Volym använd tappvarmvatten för ett år [m3/år] 
Nboende = Antal boende i huset [antal boende] 
Xi= Volym varmvattenanvändning per person och år [m3/pers.år] bestäms utifrån Tabell 47.  
 

Vattenanvändning per person vid olika tappställen beroende av armatur [m3/pers,år] 
 

Tappställe 
Typ av armatur 

Tvågrepps Ettgrepps Resurs.eff.ettgrepps 
Bad/Dusch: 9 7 5 
Tvättställ: 3 2 1 
Kök: 8 6 4 
Summa: 20 15 10 
Tabell 47 Vattenanvändningen per person beroende av typ av armatur [m3/pers,år] 

Sedan beräknas volymen tappvarmvatten den 15e för månad m enligt Formel 63. 
 

 
Formel 63 

V15.m= Volym använd tappvarmvatten den 15:e i månad m [m3/dag] 
Y15.m= Korrigering av tappvarmvattenanvändningen, i förhållande till genomsnittet, för den 15:e i 
månad m bestäms utifrånTabell 48. 
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Variation av tappvarmvatten användning från genomsnittet. 
Januari: 1,14 Juli: 0,70 
Februari: 1,17 Augusti: 0,75 
Mars: 1,14 September: 0,95 
April: 1,1 Oktober: 1,1 
Maj: 0,90 November: 1,14 
Juni: 0,85 December: 1,16 
Tabell 48 Korrigering av tappvarmvattenanvändningen i förhållande till genomsnittet [-]297 

Vid beräkning av energibehovet [kWh/dag] för att tillgodose tappvarmvattenbehovet den 15:e 
månad m används: 
 

 
Formel 64 

ρvatten= Tappvarmvattnets densitet [kg/m3] 
Cpvatten= Tappvarmvattnets specifika värmekapacitet [kWh/kg,oC] 
Tvv= Tappvarmvattnets temperatur [oC] 
Tkv15.m= Kallvattnets temperatur månad m [oC] 
VVBförlust = Varmvattenberedarens dagliga värmeförlust [kWh/dag] 
 
Temperaturen för kallvattnet den 15:e månaden m ges av tabeller i Bilaga Tappvarmvatten. 
 
Utifrån energibehovet för tappvarmvatten den 15:e varje månad kan energibehovet för 
tappvarmvatten de resterande dagarna beräknas genom att det antas att energibehovet är linjärt 
mellan den 15:e första månaden till den 15:e nästkommande månaden, se Formel 65. 
 

 
Formel 65 

Evv(15+d)m = Energibehovet för tappvarmvatten för den 15+d;e i månaden m [kWh] 
Evv 15m+1= Energibehovet för tappvarmvatten för den 15+d;e i månaden efter månad m [kWh] 
 
Energibehovet för att tillgodose dagsbehovet av tappvarmvatten justeras sedan mot tillskottsvärme 
från eventuella solfångare, se Formel 66. 
 

 
Formel 66 

E’vv.d.m= Uppvärmningsbehovet efter att energin från solfångarna har använts dagen d i månaden m 
[kWh/dag] 
 
Årsenergianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten beräknas med 
tappvarmvattensystemets verkningsgrad och summan av energibehovet för tappvarmvatten alla 
dagar i alla månader, se Formel 67. 
 

                                                           
297Energihandboken, R. Jonsson (2008). ISBN: 978-91-633-3324-8. 
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Formel 67 

Evv = Årsenergianvändningen för uppvärmning av tappvarmvatten [kWh/år] 

6.3 Beräkning av energianvändning för hushållsel 
 
Energianvändningen för hushållsel beräknas genom den statistiskt framtagna modell som utvecklats 
inom ramen för detta examensarbete. Till grund för hushållselsmodellen har data som erhållits från 
Energimyndighetens mätning av elanvändningen i 400 hushåll använts. Till modellen adderas 
eventuell energianvändning för komfortgolvvärme och handukstorkar på det sätt som beskrivs i 
kapitel 3.4, vidare varieras hushållselsanvändningen under året enligt Tabell 18 i kapitel 3.1.8.2. 
 

 
Formel 68 

Eh.el = Årselanvändningen för hushållsel inklusive komfortgolvvärme [kWh/år] 
BoA= Boarea [m2] 
Nbarn= Antal boende under 13 år 
Npensionär= Antal boende över 65år 
Nvuxen = Antal boende mellan 13-65 år 
Ek.gv= Årselanvändning för komfortgolvvärme. [kWh/år] 
Eht= Årselanvändning för handdukstork. [kWh/år] 
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7 Användning av modellen 
 
Modellen är uppbyggt med ett antal Excelblad innehållande olika ”indata-frågor”. Vissa har ingen 
eller begränsad betydelse för själva energiberäkningen, dock innehåller de information som är viktig 
för upprättandet av en energideklaration för fastigheten. 
Modellens indata kan delas upp i sju grupper. Dessa grupper är: 
 

• Klimatfil: Åtta olika klimatfiler kan väljas för utomhustemperaturen och solstrålningen, för 
grundvattentemperaturen väljs mellan tre temperaturfiler.  

 
• Byggnadens geometrier: Ger indata om hur byggnaden, såsom klimatskalsgeometrier, 

fönsterorientering, skuggfaktorer etc. 
 

• Byggnadens konstruktion: Byggmaterial, fönstertyper etc. 
 

• Ventilationssystem: 
 

• Övriga påverkande faktorer: beteendeparametrar, armaturer, inomhustemperatur, speciella 
”elslukare” etc. 

 
• Uppvärmningssystem: För uppvärmning: En eller två system plus eventuella solfångare. För 

tappvarmvatten: Ett system plus eventuella solfångare. 
 

• Åtgärder: Vilka åtgärder som är möjliga beror av indata som är given. 
 
Resultatet presenteras för hur mycket energi som används idag samt kostnaden för den och hur 
mycket energianvändningen och kostnaden kan minskas genom de valda åtgärderna samt 
återbetalningstid för dessa åtgärder.  
 
Programmet är utformat genom att ”indata-frågor” som har gul bakgrund (ljusgrått vid svart-vit 
utskrift) skall besvaras genom en 1:a och ibland en 2:a, i den vita rutan på samma rad och kolumnen 
efter ”indata-frågan”. Vissa celler har en röd bakgrund (mörkgrå i svart-vit utskrift), dessa visar på 
antingen direkt indata eller svar på ”indata-frågor” som programmet kommer utgå ifrån vid 
energiberäkningen. Programmet är utformat så att både de med begränsad kunskap och bristfällig 
information samt de med god kunskap och mycket information skall kunna använda sig av 
programmet för att göra en energiberäkning av sitt hus. I det senare fallet kan dock ett korrektare 
resultat förväntas.  
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7.1.1 Byggnadsidentifikation (Rad: 1-16). 
 

I Excelbladet ”Byggnads identifikation” har Rad 2-7 ingen betydelse för själva energisimuleringen 
(endast i en eventuell energideklaration). En tidig tanke var att koppla postnumret till en speciell 
klimatfil automatiskt. Någon sådan koppling finns emellertid inte i programmet. Klimatfil väljs 
manuellt.  
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7.1.2  Geometri och typ (Rad 1-115) 
 

I bladet ”Geometri och typ” beskrivs främst de geometriska förutsättningarna huset besitter. För att 
programmet skall kunna bilda sig en någorlunda bild av hur huset ser ut måste ”indata-frågorna” som 
berör, byggår, boarea, antalvåningar, hustyp, grundtyp, vindstyp besvaras. Resterande indata kan 
med fördel även den anges, i annat fall gör programmet antaganden. 
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7.1.3 Isolering (Rad 1-128) 
 

I bladet ”Isolering”, ges indata som främst syftar till att generera U-värden. Den enda obligatoriska 
”indata-frågan” är vilken väggkonstruktion husets ytterväggar har. Har huset två väggtyper fylls även 
kolumn C i av användaren. 
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7.1.4  Ventilation och beteende (Rad 1-79) 
 

I bladet ”Ventilation och beteende” måste ventilationssystem samt hur många som bor i huset anges. 
Rad 16-27 (radon och OVK) har ingen betydelse för energiberäkningen utan är endast för en 
eventuell energideklaration.  
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7.1.5  Värme (Rad 1-105) 
 

I bladet ”Värme” anges uppvärmningssystem. Det är viktigt att ange både grund-/spetssystem samt 
kompletterande uppvärmningssystem. Om något speciellt system används för varmvattnet måste 
även detta anges. Det är möjligt att välja upp till fem värmesystem för ett hus. Används ett vedeldat 
uppvärmningssystem måste användaren ange mängden ved som eldas per år.  
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7.1.6  Åtgärder och Resultat (Rad 1-62) 
 

Resultatet av energiberäkningen kan utläsas i bladet ”Åtgärder och Resultat”. För ett hus med indata 
enligt ovan ges en energikostnad för värme och hushållsel motsvarande 27596kr/år med en 
energiförbrukning på 28863kWh/år (cell B3), varav 22021kWh/år (cell B5) för uppvärmning och 
1542kWh/år (cell B6) för tappvarmvattenanvändning. Energin för varmvattenanvändningen är låg då 
huset har en frånluftsvärmepump för varmvattenuppvärmning. Vidare kan ett antal åtgärder utredas, 
besparing, Pay-back tid samt huruvida åtgärden är enskilt lönsam eller ej. I exemplet nedan har en av 
följande åtgärder valts: En roterande värmeväxlare, resurseffektiva engreppsblandare i kök, 5 cm 
tilläggsisolering i vägg, samt installation av 10 m2 solfångare för varmvatten. Alla åtgärder utan 
installation av solfångare visas vara enskilt lönsamma. Tillsammans ger de en besparing på 9971kWh 
(cell B10) köpt energi per år och en minskning av energibehov med 11715kWh/år (cell B11). 
(Energibehov är den mängd energi huset behöver oavsett uppvärmningssystem. T.ex. är ofta 
energibehovet för uppvärmning ungefär tre gånger så stort som mängden köpt energi vid 
användandet av värmepump.) 
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8 Känslighetsanalys 
 

Känslighetsanalysen har gjorts enligt en metod som beskrivs i ”Sensitivity analysis techniques for 
building thermal simulation programs”.298Metoden är analog med beräkningen av standardavvikelse, 
som är ett mått på hur mycket olika värden i en population avviker från medelvärdet, vilket används 
inom matematisk statistik och sannolikhetslära.299 
 
Applicerat på en teknisk modell innebär en sådan känslighetsanalys att ett basfall först simuleras, 
vilket ger ett basresultat Rbas, som kan liknas vid ett medelvärde eller väntevärde. Sedan görs 
simuleringen om, medans en parameter ID, vilket kan vara en indata, schablon eller antagande, 
ändras till ID + ΔID. Detta görs medan alla andra parametrar hålls lika som i bassimuleringen. 
Förändringen av resultatet då en parameter ändras, beräknas enligt Formel 69. 
 

 
Formel 69300 

ΔRID = Förändring av basresultatet [kWh/år] 
Rbas = Resultatet av bassimuleringen, då ingen parameter var störd [kWh/år] 
RID+ ΔID= Resultatet från den modifierade parametern [kWh/år] 
 
Den totala känsligheten ΔRTOT beror på osäkerheten i alla n ändrade parametrar och beräknas enligt 
ekvation Formel 70. 
 

 
Formel 70301 

ΔRTOT= Den totala känsligheten i modellen [kWh/år] 
 
Då en viktig del i utvecklandet av modellen har varit att den från få indata, själv ska beräkna de övriga 
”nödvändiga indatan”. Till exempel beräknar den väggarean genom matematiska och statistiska 
modeller som beror på boarea, antal våningar, byggår, kvalificerade antaganden samt hustyp. 
Simuleringen som har legat till grund för känslighetsanalysen har gjorts utifrån ett fall där 
användaren ger få indata, detta borde ge en bra bild av hur känslig modellen är för sina egna 
beräknade indata och schabloner.  Bassimuleringen har skett genom ett fall där huset har givits 
indata som presenteras enligt Tabell 49. 

 

 

 
                                                           
298Sensitivity analysis techniques for building thermal simulation programs, K.J Lomas (1992). Scholl of the Built Environment, De Montfort 
University.  
299 Standardavvikelse, Wikipedia (2010). Hämtad 2010-04-18 på; http://sv.wikipedia.org/wiki/Standardavvikelse 
300Sensitivity analysis techniques for building thermal simulation programs, K.J Lomas (1992). Scholl of the Built Environment, De Montfort 
University. 
301Sensitivity analysis techniques for building thermal simulation programs, K.J Lomas (1992). Scholl of the Built Environment, De 
Montfort University. 
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Typ av indata Värde på indata 
Klimatfil: Stockholm 
Ny byggnads år: 1980 
Boarea: 140m2 
Antal våningar: 2 
Hustyp: A-format, se Figur 19 
Typ av grund: Plintgrund 
Typ av vind/tak: Varmtak 
Väggkonstruktion: Lösvirke/Regelvägg 
Ventilationssystem: Självdrag 
Antal vuxna: 2 
Antal barn: 2 
Värmesystem för uppvärmning: Direktverkande el 
Värmesystem för tappvarmvatten: Elpanna 
Tabell 49 Indata för simuleringen för känslighetsanalysen. 

 

Figur 19 Olika typer av husgeometrier 

Ändringen av varje parameter har skett genom en uppräkning med 10 procent. Hur ändringen har 
slagit igenom i resultatet för varje parameter presenteras i Tabell 50. 

 
 
 
Ändrad parameter: 

Total energi- 
användning 
(ej hushållsel) 
RID+ ΔID 
[kWh/år] 

 
Känslighet 
ΔR [kWh/år] 

 
KänslighetΔR 
[%] 

Ingen, basfall Rbas: 20460   
Väggarea exklusive fönster, dörrar etc:                                          

21003 
543 

 
2,65 

 
Area för grund: 20590 

 
130 

 
0,64 

 
Area för vind/tak: 20606 

 
146 

 
0,71 

 
Area för dörrar: 20516 

 
56 

 
0,27 

 
Area för fönster: 20483 

 
23 

 
0,11 
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Omkrets på husets omslutning: 20508 
 

48 
 

0,23 
 

Total längd på ytterväggshörn: 20473 
 

13 
 

0,06 
 

Total längd på fönster och dörranslutningar:  20473 
 

13 
 

0,06 
 

Total längd på takfot: 20470 
 

10 
 

0,05 
 

U-värde dörrar: 20529 
 

69 
 

0,34 
 

U-värde fönster: 20957 
 

497 
 

2,43 
 

Totalsoltransmissionsfaktor på fönster: 20100 
 

-360 
 

-1,76 
 

U-värde vind/tak: 20606 
 

146 
 

0,71 
 

U-värde grund: 20589 
 

129 
 

0,63 
 

U-värde väggar: 21003 
 

543 
 

2,65 
 

Ψ-värde kantbalk: 20460 
 

0 
 

0,00 
 

Ψ-värde bjälklag: 20478 
 

18 
 

0,09 
 

Ψ-värde takfot: 20470 
 

10 
 

0,05 
 

Ψ-värde ytterväggshörn: 20493 
 

33 
 

0,16 
 

Ψ-värde fönster och dörranslutningar: 20473 
 

13 
 

0,06 
 

Ventilations omsättningar: 21272 
 

812 
 

3,97 
 

Läckage omsättningar: 20568 
 

108 
 

0,53 
 

Inomhustemperatur: 23401 
 
 

2941 
 

14,37 
 

Varmvattentemperatur: 20893 
 

433 
 

2,12 
 

Volymvarmvatten: 20893 
 

433 
 

2,12 
 

Hushållsel: 20164 
 

-296 
 

-1,45 
 

Andel hushållsel som går till gratisvärme: 20164 
 

-296 
 

-1,45 
 

Total personvärme: 20326 
 

-134 
 

-0,65 
 

Vistelsetid vardag för de boende: 20372 
 

-88 
 

-0,43 
 

Vistelsetid helgdag för de boende: 20414 
 

-46 
 

-0,22 
 

Verkningsgrad för uppvärmningssystemet: 19030 
 

-1430 
 

-6,99 
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Verkningsgrad för tappvarmvattensystemet: 20031 
 

-429 
 

-2,10 
 

Boarea: 20759 
 

299 
 

1,46 
 

Antal vuxna: 20443 
 

-17 
 

-0,08 
 

Antal barn: 20488 
 

28 
 

0,14 
 

Total känslighet ΔRTOT:  
 

3643 
 

17,81 

Tabell 50 Känsligheten i modellen [kWh/år] och [%]. 

Känslighetsanalysen visar att parametrarna som har mest påverkan på modellen är 
inomhustemperatur och verkningsgrad på uppvärmningssystem. Tillsammans så motsvarar det ca: 56 
procent (10 procentenheter)av de den totala känsligheten på 17,81 procent. I ljuset av detta kan nog 
modellens 17,81 procents känslighet anses som godkänt, då både inomhustemperatur och 
verkningsgrad på uppvärmningssystemet torde vara en stor känslighetsfaktor i vilket 
energiberäkningsprogram som helst. Olyckligtvis är dessa parametrar två av de svåraste att 
uppskatta vid en energiberäkning.302Kanske skulle även utomhustemperaturen ingå i 
känslighetsanalysen. Denna har ju samma påverkan på resultatet som inomhustemperaturen. 
Emellertid varierar klimatet väldigt mycket mellan olika uppvärmningssäsonger. Vid jämförelse 
mellan två hus utsatta för liknande klimat är det viktigare att använda samma klimatdata än den 
rätta klimatdatan.303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
302 Egen 
303 Egen 
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9 Diskussion och slutsats 
 

Målsättningen med att göra en modell som kan förbättra och effektivisera energiberäkningar på 
småhus på Företags B’s energiavdelning kan anses vara uppnådd med denna modell. Det tidigare 
arbetsförfarandet bestod i handberäkning, som var både tidsödande och oexakt. I modellen 
utvecklad i detta projekt kan en simulering utföras inom loppet av mindre än en minut och då kan 
även effektiviseringsåtgärder utredas. Styrkan med denna modell, förutom snabbheten och 
flexibiliteten i indata, är att alla effektiviseringsåtgärder kan utredas i samband med varandra. Någon 
överskattning av besparingspotential av flera åtgärder kan inte göras, då en åtgärd påverkar 
besparingsutrymmet för en annan åtgärd i denna modell. Att många inte tar hänsyn till detta har 
varit en återkommande iakttagelse i samband med litteraturstudien. En annan iakttagelse har varit 
att en sänkning av tappvarmvattentemperatur räknas som en direkt besparing i proportion till hur 
mycket temperaturen sänks. Här glömmer man alltså att detta inte kommer att påverka 
temperaturen som användaren har på vattnet under t.ex. en dusch.   

Att modellen har en stor känslighet för inomhustemperatur och verkningsgrad bör inte vara 
förvånande. Dessa parametrar torde ge en hög känslighet i vilken energiberäkningsmodell som helst, 
då det är de parametrar som påverkar energianvändningen kraftigast. Vidare så valdes endast ett 
uppvärmningssystem för uppvärmningsbehovet, vilket borde ge en högre känslighet än om fler 
system hade valts i det simulerade fallet. Det är emellertid troligt att simulering med flera 
uppvärmningssystem ger stora fel i förhållande till verkligheten, då de schabloner som används som 
täckningsgrader för olika system omöjligt kan träffa rätt för alla småhus. Önskvärt hade varit att 
testat modellen för ett antal småhus och jämföra resultaten med den köpta energin. Dessvärre har 
någon sådan möjlighet inte funnits inom ramen för detta examensarbete.  

En brist i modellen är att inte någon statistisk undersökning (likt den som har studerats för 
hushållselsanvändningen) för hur användningen av tappvarmvatten ser ut för olika hushåll har 
hittats. Detta för att utveckla en mer exakt modell för tappvarmvattenanvändning, då den som 
används nu är väldigt enkel. En utvecklad modell skulle troligen göra en uppräkning av 
tappvarmvattenförbrukningen i de hushåll där ungdomar bor, då dessa kan tänkas duscha längre än 
t.ex. pensionärer.    
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