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Sammanfattning 
 

Mitt examensarbete innefattar en fönsterutredning för radhusområdet Skeppsvägen i Bålsta. 

Fastighetsägare är Håbohus AB och examensarbetet har skrivits för Skanska Sverige AB. Arbetet har 

skrivits på plats i Bålsta där Skanska Direkt AB har eget kontor och erhåller idag totalentreprenaden 

för renovering av Skeppsvägen. Arbetets syfte är att klart och tydligt redovisa eventuell effekt och 

energibesparing vid byte av befintliga fönster och altandörrar.  

Undersökning av fönster och altandörrar har gjorts okulärt, med värmekamera och med 

fuktkvotsmätare. Vid den okulära besiktningen noterades färgsläpp på fönster. Fotografierna med 

värmekamera visar att fönstren och altandörrarna tätar väldigt dåligt mellan båge och karm och risk 

för drag finns. Fuktkvotsmätaren gav ett högsta utslag på 14 % i bågen trä vilket är anmärkningsvärt. 

Effekt och energiberäkningar har gjorts för att jämföra de befintliga värdena med de nya efter ett 

eventuellt byte. Beräkningarna visar att Håbohus kan minska sin energiförbrukning med 15400- 

16707 kWh/år beroende på vilka fönster och altandörrar de vill montera. De skulle även sänka 

effektbehovet med 16,5- 18,4%.   
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Abstract 
 

My graduate work is an evaluation of exchanging the existing windows for terrace houses on 

Skeppsvägen in Bålsta. Property owner is Håbohus AB and the assigner is written for Skanska Sweden 

AB. I’ve been working in Bålsta were Skanska Direct AB has their own office, Skanska also have the 

turnkey contract on the renovation job on Skeppsvägen. The intention of the work is to clearly report 

any power and energy savings when replacing existing windows and patio doors.  

Investigation of windows and patio doors has been made visually, with an infrared camera and a 

moisture meter. When the visual examination was made I recorded color release. The photograph of 

infrared camera shows that the windows and patio doors seals badly between sash and frame. 

Moisture content meter gave a maximum response of 14 % which is remarkable. 

Power and energy calculations have been done to compare the existing values with the new values 

after a possible replacement. The calculations shows that Håbohus can reduce their energy 

consumption by 15400-16707 kWh/year depending on which windows and patio doors they want to 

mount. They would also reduce the power requirement about 16,5 to 18,4 %. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Skanska Direkt AB renoverar idag radhusområdet Skeppsvägen i Bålsta. Radhusen är byggda 1962 

och i renoveringen ingår tilläggsisolering och omläggning av tak, byte av fasad och upprustning 

invändigt. Fönster och balkongdörrar byts inte ut och frågan har nu kommit på tal om dessa ska 

bytas. Håbohus AB har då rådfrågat Skanska Direkt eftersom de har kunskapen som inte Håbo Hus 

besitter.  

År 1979 har man satt dit ett extra isolerglas för att reducera värmeförlusten från fönstren och även 

tilläggsisolerat väggar och satt plåt som fasad. Nu vill Håbohus ha en utredning av fönstren och 

altandörrarna så de kan fatta beslut om de ska bytas ut eller inte. De har då bett Skanska Direkt, som 

jag har varit i kontakt med, att utreda saken. Jag ska göra denna utredning så de kan fatta ett beslut 

grundat på rapporten. Om beslut fattas så handlar det om ca 900 fönster inklusive altandörrar som 

kommer att bytas ut. 

Examensarbetet är en uppsats som skrivs i slutet av utbildningen Högskoleingenjör inom byggteknik 

och design vid Kungliga tekniska högskolan och omfattar 15 högskolepoäng.    
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1.2 Mål 
 

Målet är att tydligt redovisa de ekonomiska effekterna och förändringen av energibehovet vid ett 

fönster- och dörrbyte. Rapporten ska även skrivas på ett sådant sätt att Skanska ska ha nytta av den 

vid senare fönsterrenoveringar av hus byggda vid samma tid. 

Delmål: 

 Uppskatta nuvarande fönsters och altandörrars U-värden. 

 Beräkna U-värden för byggdelar som tak, väggar och golv.  

 Beräkna tidskonstant och bestämma Dimensionerande uteluft temperatur (DUT) 

 Beräkna värmeeffektbehovet och uppskatta energibehovet. 

 Ge förslag på nya fönster och altandörrar och göra kostnadsberäkningar.   
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1.3 Avgränsningar 
 

Kostnadskalkylen har gjorts med Skanskas egna kalkylblad. Kalkylens uppbyggnad har inte förklarats i 

denna rapport då det inte innefattas i examensarbetets fördjupning.  

Efter beräknat värmeeffektbehov för hela byggnaden görs en grov uppskattning av energibehovet. 

Energi från personer och apparater beaktas ej samt åtgång för uppvärmning av tappvarmvatten. När 

det är olika storlekar på lägenheterna i radhuslängorna och det inte bor lika många personer i varje 

lägenhet blir det svårt att göra en effektuppskattning som fås av personer och apparater i varje 

lägenhet. Detta medför att jag har beräknat en hel radhuslänga och inte lägenhetsvis. Radhuslängan 

som denna rapport innefattar är uppdelad i sju lägenheter och en tvättstuga på totalt 453 m2. 

Radhuset har ett våningsplan och benämningen på huskroppen är H.    

Köldbryggor har jag valt att försumma då jag inte ska räkna ut det specifika energibehovet för en 

byggnad utan påvisa hur mycket man kan minska energiförbrukningen.   

Stickprovsutredningar har gjorts på utvalda fönster, byggnaden har fönster och altandörrar riktade 

mot norr och syd. 
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1.4 Lösningsmetoder 
 

1.4.1 U-värde 

 

U-värdet på fönster och dörrar har inte beräknats utan uppskattats av Elitfönster, Idéglas och 

Ekstrands dörrar och fönster. Då tillgången till tekniska uppgifter inte funnits om dörrar och fönster 

så har inget arbete lagts ner på att försöka räkna ut dessa värden.  

För att beräkna U-värdet på ytterväggar har en konstruktionsritning använts för att identifiera de 

olika skikten i väggen. Ritningen är från Mats Jönsson konsult AB och ritad 2008 och visar hur 

långsidan och gavelväggen är uppbyggd. Denna ritning anser jag vara den som är mest lik 

verkligheten idag. För takets uppbyggnad har jag haft en konstruktionsritning från 1979 som 

underlag, jag har även fört en dialog med yrkesarbetare på plats för att få reda på hur mycket 

isolering som ligger på vindarna. Grundkonstruktionen är en grundkassun och det finns idag ingen 

färdig beräkningsmodell för denna konstruktion, jag har då valt att beräkna den som en krypgrund 

efter en konstruktionsritning från 1979.  

För värmekonduktiviteten på byggmaterial har Swedisols tabell över byggmaterial använts. Swedisol 

är en branschorganisation och deras värden är att lita på. 

1.4.2 Besiktning 

 

Besiktning av fönster och altandörrar har gjorts på plats. En okulär undersökning har gjorts samt 

fönster och altandörrar har fotograferats. Med hjälp av den okulära bedömning som görs kan man 

styrka de mätningsresultat som fås på samma fönster.   

1.4.3 Mätningar 

 

Mätningar av fuktkvoten i båge och karmar av trä har gjorts med en ”Protimeter mini”. Med denna 

apparat trycker man in två metallspetsar i träet för att få reda på procentandelen fukt i träet. Skalan 

går från 6 – 28 % och har ett grönt område mellan 6 och 17 %, allt över detta är i riskzon för mögel 

och röta.  

Värmeläckage kan mätas med en värmekamera.  I detta fall har en Flir b40 använts.  

1.4.4 Tidskonstant och energiberäkningar  

 

För att beräkna en radhuslängas energibehov har jag använt mig av formler och tabeller ur Catarina 

Warfinges studentlitteratur Installationsteknik AK för V. För att beräkna det specifika värmebehovet 

används de framräknade U-värdena på tak, väggar och golv och även de uppskattade värdena på 

fönster och dörrar. Luftflödesprotokoll över lägenheter används för att veta mer exakt hur stort 

luftflödet ut från byggnaden är. Schablonvärden används för att uppskatta luftläckaget. 

Schablonvärden används för att det är svårt att bestämma luftläckaget och det behövs 

provmätningar som jag inte kan göra. När det specifika värmebehovet är beräknat bestäms DUT för 
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byggnaden. DUT är dimensionerande uteluft temperatur och för att bestämma den behövs 

byggnadens tidskonstant och normaltemperaturen i januari för området. För att slutligen beräkna 

energibehovet för byggnaden så tas gradtimmarna ur en gradtimmetabell fram för området.  

1.4.5 Kalkyler 

 

Kostnadskalkylen utförs med hjälp av Skanskas egen mall där kostnader vid inköp, underhållsarbete 

och restvärdet för de olika alternativen tas med i beräkningarna. För att ta reda på vilket alternativ 

som är mest lönsamt används en förenklad livscykelmetod för de alternativen med lägst 

investeringskostnader. Utifrån detta dras slutsatser och förslag på fönster och altandörrar ges. 
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2. Nulägesbeskrivning 
 

Mitt examensarbete skriver jag för Skanska Sverige AB. Skanska har idag ca 51 000 anställda på 

utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika och är idag ett av världens största 

byggföretag1. Skanska är ett stort företag och har mycket kunskap inom byggteknik så har jag inte 

haft problem att få den hjälp jag behöver för att skriva mitt examensarbete.  

Skanska Direkt AB är en organisation som är inriktad mot byggservice. De har ett eget kontor beläget 

i Bålsta och det är där jag suttit och skrivit mitt arbete. Jag har hela tiden haft arbetsledare och 

produktionschef nära tillhands har det vart lätt att ställa frågor.   

Håbohus AB är ett kommunägt bostadsföretag som är beläget i Håbo kommun.  De har ca 1300 

lägenheter i Bålsta där Skeppsvägen är ett av områdena2. Skeppsvägen ligger centralt i Bålsta vilket 

gör det lätt att ta sig dit för att göra utredningar och prata med arbetarna. Skanska Direkt har idag 

totalentreprenaden på Skeppsvägen och en mycket god kontakt med Håbohus, på så vis har det inte 

vart svårt att få kontakt med dem angående frågor och liknande.  

 

 

 

 

 

                                                             
1 <http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Kort-om-Skanska/> 24 mars 2011 
2
 <http://www.habohus.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=906b1be4-873e-4ae1-b7e6-

3a1204719bb5 > 24 mars 2011 

http://www.skanska.se/sv/Om-Skanska/Kort-om-Skanska/
http://www.habohus.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=906b1be4-873e-4ae1-b7e6-3a1204719bb5
http://www.habohus.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=906b1be4-873e-4ae1-b7e6-3a1204719bb5
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3. Teoretisk referensram 
 

Vid slutet av högskolestudierna på Kungliga Tekniska Högskolan skrivs examensarbetet. I detta arbete 

har kursen ”Installationsteknik och energi” gett mig kunskaper i energiförbrukning och 

värmeeffektbehov i byggnader, genomförande av effektbehovsberäkningar och energiberäkningar. 

”Byggfysik med byggmateriallära” har gett mig förståelse för byggnadsmaterials egenskaper samt 

hjälpt mig vid U-värdeberäkningar. ”Projekt hus och installationer” har gett mig övergripande 

förståelse för hur ventilationen påverkar inomhusklimatet.    
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4. Faktainsamling 
 

4.1 U-värden 
 

För att ta reda på U-värden för ytterdörrar, befintliga fönster och befintliga altandörrar har jag 

kontaktat företag som Elitfönster, Idéglas och Ekstrands dörrar och fönster. Då Håbo hus inte har 

tillgång till tekniska uppgifter så har jag kontaktat dessa företag för att få uppskattade U-värden.  

Mats Jönsson, konstruktör, har ritat upp ytterväggens uppbyggnad, denna ritning har jag utgått ifrån 

när jag beräknat U-värdet. Ritningen visar att gavelväggen inte är likadant uppbyggd som långsidans 

yttervägg. Ytterväggarnas uppbyggnad kan ses i bilaga 6 figur 4.1.  

Efter en dialog med Christer Hermansson, VD för Håbohus AB, fick jag gamla upphandlingar från 1979 

där det fanns handritade K-ritningar på tak och grund, i bilaga 10 figur 4.2 och 4.3 kan konstruktionen 

för taket respektive grunden ses. Dessa ritningar har använts vid U-värdeberäkningar. Christer gav 

mig även tillgång till deras ritningsarkiv där jag har kunnat hämta ritningar över planlösningen för 

huskropp H och fönsteruppställningsritningar. Rumshöjden har måttats på plats och byggnadens 

totalarea har måttats på planritningen.  

Produktionsledare Christer Eklund gav mig uppgifter om hur mycket lösull som lagts på vinden.   

Beräkningsprincip för att bestämma U-värdet på en krypgrund och värmekonduktiviteten för olika 

byggmaterial har tagits från Swedisols hemsida. Formler för bestämmande av U-värden på 

ytterväggar och tak har tagits från studentlitteraturen Värme och fukt (Sandin, Kenneth 1997). 

 

4.2 Besiktning 
 

Besiktning på plats har gjorts och bilder av fönster och altandörrar har tagits med hjälp av en 

digitalkamera. 

 

4.3 Värmekamera 
 

Mätningar på plats har skett med hjälp av en värmekamera (Flir b40). Denna har använts för att 

identifiera värmeläckage i konstruktionen runt omkring fönster och altandörrar. En kortare 

introduktion och grundlig genomläsning av instruktionerna för kameran har gjorts för att på bästa 

sätt kunna använda den.   
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4.4 Fuktmätning 
 

Fuktmätning i bågar, fönsterkarmar, dörrkarm och dörrblad har skett med en fuktmätare av märket 

”Protimeter mini”. Hur denna fungerar kan läsas i avsnitt 1.4.3 Mätningar.   

 

4.5 Effekt och energiberäkningar 
 

Efter dialogen med Christer på Håbohus så tog han fram senaste fakturan för uppvärmning av hela 

området Skeppsvägen. Där fanns information om hur mycket de betalar idag för en kWh, denna 

information behövs vid uppskattning av kostnader för uppvärmning. Mats Norrbrand, fastighetschef 

på Håbohus, uppsöktes och gav information om att de har en skyldighet att hålla en 

inomhustemperatur på 20-21°C.    

Luftflödesprotokoll av två lägenheter har Anders Gabrielsson på Skanska Direkt tagit fram. Dessa 

protokoll visar hur mycket frånluft som sugs ut vid varje don i lägenheterna. Dessa värden har 

jämförts med det projekterade flödet som finns i de tekniska beskrivningarna för huskropp H.   

Schablonvärdet för luftläckaget har hittats efter sökning på internet. Per-Olof Carlsson m fl har gjort 

en delrapport av energideklarationer av bostadsbyggnader och här i finns tabellen för 

schablonvärden.  

Temperaturkartor över Sverige är från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). 

Formler, gradtimmetabellen och figuren för bestämning av DUT är från studentlitteraturen 

Installationsteknik Ak för V (Warfinge, Catarina 2007).  

 

4.6 Kalkyler 
 

För fönster och altandörrstyper har Elitfönster och SP-fönsters prislistor laddats ner från respektives 

hemsidor. Dessa värden har jämförts med Skanskas egna priser som jag erhållit ur inköpssystemet. 

Måtten på fönster och altandörrar har tagits på plats och jämförts med 

fönsteruppställningsritningens mått. För att kunna uppskatta montagekostnader har en dialog förts 

med produktionschef Anders Gabrielsson.  
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5. Genomförande 
 

5.1 U-värden 
 

U-värdet är en beteckning för värmegenomgångskoefficient och den definieras som ”den 

värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av väggen då skillnaden i lufttemperatur 

på ömse sidor om väggen är en grad”.3 För beräkning av värmemotståndet R i homogena skikt 

används formel [5:1] där tjockleken av materialet divideras med värmekonduktiviteten, λ , för 

materialet. Denna definieras som den värmemängd som per sekund passerar genom en m2 av ett 

material med en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en grad4. Värmekonduktiviteten är ett 

värde som mäts fram på torra material, värdet korrigeras senare till ett tillämpbart värde där man tar 

hänsyn till spridning i mätresultatet, fukt och åldring5. Värdet på λ finns tabellerat i Bilaga 4, tabell 5.2 

redovisar byggmaterials värmekonduktivitet och tabell 5.1 redovisar olika marktypers 

värmekonduktivitet.  

Vid beräkning av sammansatta skikt som finns i t.ex. träregelväggar där isolering fyller tomrummet 

mellan reglarna används två metoder för att bestämma det slutliga U-värdet.  De olika metoderna 

heter ”U-värdesmetoden” och ” λ-värdesmetoden”. Vid U-värdesmetoden antar man att värmeflödet 

sker vinkelrätt mot väggen, värmeflödet sker således i båda materialen helt oberoende av varandra. 

UU värdet för väggen beräknas då enligt formel [5:5]. Vid λ-värdesmetoden antar man att de olika 

materialen inte har något hinder i tvärled för värmekonduktiviteten. Med detta menas att flödet 

genom väggen kommer att vara lika överallt. Vid en beräkning viktas då ett medelvärde av 

materialens olika λ-värden6. Detta görs med hjälp av formel [5:2]. Med det framräknade λmedel-värdet 

beräknas sedan U-värdet med hjälp av formel [5:3]. Det slutliga U-värdet ligger någonstans emellan 

dessa två värden, då UU-värdesmetoden bortser från all tvärströmning blir detta värde för lågt och 

vid λ-värdesmetoden fås ett för högt värde. Det slutliga värdet på U-värdet beräknas då med hjälp av 

formel [5:6].        

För att en värmetransport i väggen ska kunna ske så måste värmen först komma in i väggen och 

sedan ut igen, detta kallas för värmeövergångsmotstånd och styrs helt av strålnings- och 

konvektionsmekanismer7. När man beräknar U-värdet så adderas ett värmeövergångsmotstånd 

utvändigt och invändigt där Rsi är det inre motståndet och Rse är det yttre. Värden på dessa 

värmemotstånd finns i Bilaga 4 tabell 5.3, dessa värden anses vara medelvärden under en 

uppvärmningssäsong8. Vid en väl ventilerad vind inklusive yttertaket men bortsett från Rse är ett 

normalt tillägg för svenska konstruktioner 0,2 m2
°C/W.  När man har en väl ventilerad luftspalt så 

kan Rse sättas lika med Rsi och sedan räknar man inte med de material som befinner sig på utsidan 

av luftspalten9, värmetransporten till uteluften sker då i luftspalten. Luftspalter som ej är ventilerade 

som tillexempel området mellan det gipsade innertaket och takstolen gäller värden för R enligt Bilaga 

                                                             
3 Sandin 1996 s. 18. 
4 Sandin 1996 s. 18. 
5
 Sandin 1996 s. 18. 

6
 Sandin 1996 s. 28. 

7 Sandin 1996 s. 15. 
8
 Sandin 1996 s. 20. 

9 <http://www.swedisol.se/sw887.asp> 20 april 2011 

http://www.swedisol.se/sw887.asp
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4 tabell 5.4. I dessa luftspalter står luften stilla och värmeöverföringen sker via strålning och 

konvektion. 

5.1.1 Värmemotstånd 

  

  
 

 
 (m2

°C/W) 10     [5:1] 

 

Där  d = tjocklek på materialet (m) 

λ = värmekonduktivitet (W/m°C)  

5.1.2 U-värden (sammansatta skikt) 

 

λmedel = %1· λ1+%2 · λ2        (W/m°C) 11      [5:2] 

Uλ 
 

  λ
  (W/ m2

°C)12      [5:3] 

     
 

    
    

 
     
     

        (m2
°C/W) 13    [5:4] 

UU   
 

  
 (W/ m2

°C) 14     [5:5] 

U 
  Uλ UU
Uλ UU

 (W/ m2
°C) 15     [5:6] 

 

När alla U-värden är bestämda så beräknas transmissionsförlusterna (Qt). Transmissionsförlusterna är 

det totala värmeflödet genom klimatskalet och beräknas enligt formel [5:7]. Arean på 

byggnadsdelarna måttas antingen på plats eller på en ritning.  

Qt     Uj ·Aj (W/°C) 16     [5:7] 

Där  A = Arean för den byggdel som U-värdet representerar (m2) 

 U = U-värdet för byggdelen (W/m2
°C)  

 

                                                             
10 Sandin 1996 s. 14. 
11 Sandin 1996 s. 28. 
12

 Sandin 1996 s. 18. 
13

 Sandin 1996 s. 28. 
14 Sandin 1996 s. 18.  
15

 Sandin 1996 s. 29. 
16 Warfvinge 2007 s. 6:43.  
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U-värdeberäkningar för grundkonstruktionen har beräknats enligt Swedisol beräkningsprincip, 

principen och beräkningen kan följas i bilaga 1. Grundkonstruktionen har jag valt att klassa som en 

krypgrund då den beräkningsmodellen är mest lik den befintliga grundkassunen. Grunden är 

grundlagd på lera17 och λ värde för det har jag tagit ur tabell 5.1.  

Arean av grundplattan har måttats på planritningen där uteplatser och entréer borträknats då de inte 

ingår i grundkonstruktionen. Perimetern har även den måttats på planritning. Höjden på den del av 

krypgrunden som exponeras mot atmosfären har måttats på plats. Då marken är ojämn har jag valt 

att mäta höjden på fyra platser och tagit ett medelvärde av dessa. Som kan ses på 

beräkningsprincipen i Bilaga 1 så finns en parameter med vindfaktor och ventilationsarea. Dessa 

parametrar har jag valt att bortse ifrån då man på senare tid fått fuktproblem i grunden och tätat alla 

ventilationsventiler och monterat en avfuktare. Detta betyder att grunden är oventilerad. 

Då huset är byggt 1962 så uppskattar jag centrumavståndet mellan träreglarna i väggen till 600 mm 

och det ger en procentandel i trä på 12 % och 88% isolering. Takstolarna har ett centrumavstånd på 

1200 mm och uppskattat värde blir då 5 % trä och 95% isolering18. Dessa procentandelar behöver 

man veta för att kunna beräkna λmedel enligt formel [5:3]. Väggens uppbyggnad kan ses i Bilaga 6, här 

finns en väl ventilerad luftspalt då kan vi sätta Rse lika med Rsi och räkna bort panelen utanför. 

Tilläggsisolering i form av 300 mm lössull19 på vinden och har tagits med i beräkningarna.  

Beräkningarna kan följas i Bilaga 2. 

För att ta reda på U-värdet på befintliga fönster och dörrar har jag varit i kontakt med Elitfönster, 

Astral, Idéglas och Ekstrands dörrar och fönster. Samtliga företag berättade att det är svårt att räkna 

ut U-värdet på fönster och dörrar då inga tekniska uppgifter finns tillgängliga. De kunde dock hjälpa 

till med att uppskatta U-värden. Då Håbohus AB inte har tillgång till tekniska uppgifter om varken 

ytterdörrar, fönster eller altandörrar så har jag litat på de uppgifter jag fått. 

5.2 Besiktning 
 

Besiktningen av fönster och altandörrar har gjorts på åtta fönster och tre altandörrar. Fyra fönster 

riktade mot norr, fyra mot syd och tre altandörrar riktade mot norr. Bilder av fönstren och 

altandörrarna har tagits och sökning efter eventuella synliga skador som exempelvis färgsläpp har 

gjorts.  

5.3 Värmekamera 
 

För att identifiera köldbryggor i konstruktionen runt fönster och altandörrar används en 

värmekamera (Flir b40). Bilder av 11 fönster och 3 altandörrar har tagits för att hitta eventuella 

värmeläckage. Enligt föreskrifter på kameran ska det helst vara 10 °C skillnad i temperatur mellan 

inne och ute när man gör mätningarna. Vid mätningstillfället var det 5 °C ute och 16 -21 °C inne. 

Skillnaden i innetemperatur berodde på att jag var inne i 3 olika lägenheter.   

                                                             
17 Gabrielsson, A. (2011) 
18

 <http://www.swedisol.se/sw887.asp> 20 april 2011 
19 Eklund, C. (2011) 

http://www.swedisol.se/sw887.asp
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Med hjälp av en inställning på kameran så kan man mäta eventuella värmeläckage i drevningen. För 

att mäta detta så ställer man in kameran på den isoleringsandel som är befintlig i väggen. Som 

framgår i bilaga 6 är det ca 70% isolering i väggen. Med hjälp av denna inställning så varnar kameran 

för eventuella drevningsmissar och läckage.  Kameran har även en bild i bild funktion där en bild av 

platsen sammanfogas med värmeläckage bilden, denna funktion har använts för att lättare förstå 

vart bilderna är tagna.   

5.4 Fuktmätning  
 

För att se om det finns eventuella fuktskador i träet så mäts fuktkvoten i båge och karm med hjälp av 

en ”Protimeter mini”.  Fönstren och altandörrarna i husen är delbara, på så sätt har fuktkvoten mätts 

på insida och utsida. På utsidan av fönstren har man satt dit plåt på fönsterbåge och karm och denna 

har skruvats bort för att mäta fukten bakom. Diagram har gjorts för att visa hur mycket utslag 

fuktmätaren gav vid olika delar av fönstren och altandörrarna. Mätning har gjorts på fyra fönster och 

två altandörrar. Två av fönstren är riktade mot norr och två riktade mot syd. Altandörrarna är riktade 

mot norr. Mot väst och öst sitter det inga fönster. 

  

5.5 Effekt och energiberäkning 
 

5.5.1 Effekt beräkningar 

 

För att beräkna byggnadens specifika värmeeffektförlust behövs parametrar som 

transmissionsförluster (Qt), ventilationsförluster (Qv) och luftläckagesförluster (Qov). Beräkningen 

görs med formel [5:8]. Den specifika värmeeffektförlusten är ett värde på hur mycket av den tillförda 

värmen som försvinner från konstruktionen.  

Qtot = Qt + Qv + Qov                          (W/°C)20  [5:8] 

För ventilationsförluster skiljer man mellan luftläckage och kontrollerad ventilation. Den 

kontrollerade ventilationen är det som sker när ventilationen är igång, när varm luft sugs ut måste 

den ersättas med kall luft utifrån.  Här erhålls en värmeförlust och den beräknas med formel [5:9]. 

Luftläckaget som finns är den kalla luft som tränger in genom otätheter i klimatskalet och måste då 

värmas till rumstemperatur. Även här erhålls en värmeförlust och beräknas enligt formel [5:10]. 

Qv = qv·ρ·cp·(1-v) för ventilation (W/°C)21   [5:9] 

Qov = qov·ρ·cp för luftläckaget  (W/°C) 22   [5:10] 

Där  qv = luftflöde (m3/s)    

 qov = okontrollerat luftflöde (m3/s)   
                                                             
20

 Warfvinge 2007 s. 6:43 
21 Warfvinge 2007 s. 6:43 
21

 Warfvinge 2007 s. 6:43 
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 ρ   luftens densitet  .  kg/m3   

 cp = specifik värmekapacitet för luft 1000 Ws/kg°C  

 v = ventilationsåterviningens verkningsgrad 

Om byggnaden har ett värmeåtervinningsaggregat där den varma frånluften värmer den kalla 

uteluften innan den förs in i rummet så reduceras värmeförlusterna med (1-v). När den kalla 

uteluften värms innan den förs in i byggnaden minskas ventilationsförlusterna, när den tillförda 

luften håller en högre temperatur åtgår inte lika mycket effekt för att värma den till behaglig 

rumstemperatur. Ventilationsluftflödet finns antingen i den tekniska beskrivningen för huset eller så 

kan mätningar av varje frånluftdon göras.    

För att beräkna luftläckaget används ett schablonvärde som kan utläsas i Bilaga 5 tabell 5.5, då det är 

svårt att mäta luftläckaget så är denna metod ett bra alternativ. Tabellen visar omsättningen luft per 

timme som läcker ut beroende på ett antal parametrar. Beräkningar av qov enligt [5:11]  

 

q = V · nh · 1/3600 (m3/s)    [5:11] 

Där  V = invändig volym i byggnaden (m3)   

 q = okontrollerat luftflöde (m3/s)    

 nh = luftomsättning per timme (1/h) 

 

För att beräkna byggnadens dimensionerande effektbehov måste även byggnadens tidskonstant, 

DUT och inomhustemperaturen bestämmas. Tidskonstanten som också är byggnadens värmetröghet 

är ett mått på hur fort byggnadens temperatur förändras när utomhustemperaturen slår om. 

Tidskonstanten påverkar det DUT som används vid beräkningarna, vid en låg tidskonstant används 

ett lägre DUT då denna byggnad kräver mer värmeeffekt för att bibehålla inomhustemperaturen. 

Tidskonstanten mäts i timmar och kan ses som ett tidsmått för byggnadens avkylning23. För 

beräkning av tidskonstanten används formel [5:12]. 

 

 b 
∑m c

  ρ c ∑     
 

 

 6  
     (h) 24    [5:12]

    

Där    m · c = summan av byggnadsdelarnas värmekapacitet (Ws/°C)                           

q · ρ · c = värmeeffektförluster pga ventilation (W/°C)                         

 Uj · Aj = Summan av transmissionsförlusterna (W/°C)  

Endast de byggnadsdelar som är innanför isoleringen skall tas med i beräkningen25. Ytterväggen tas ej 

med i beräkningarna då den från början har en temperaturgradient och väggens olika skikt får olika 

                                                             
23 Warfvinge 2007 s. 6:39 
24

 Warfvinge 2007 s. 6:40 
25 Warfvinge 2007 s. 6:40 
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inverkan på temperaturen. Innerväggarna har från början samma temperatur och ”hela” 

värmekapaciteten medverkar26. Parametern c är ett värde på den specifika värmekapaciteten, 

värmekapaciteten definieras som den värmemängd som åtgår för att höja kroppens temperatur med 

en grad hos ett material27. Den specifika värmekapaciteten tillsammans med materialets densitet kan 

utläsas i bilaga 5 tabell 5.6. För beräkning av DUT behövs tidskonstanten samt normaltemperaturen 

för januari i området. Normaltemperaturen hämtas ur figur 5.1 i Bilaga 5, tillsammans med 

tidskonstanten kan man avläsa DUT i figur 5.3 bilaga 5.   

Inomhustemperaturen har betydelse då det krävs mer värmeeffekt för att bibehålla en hög 

inomhustemperatur. Det slutliga effektbehovet för byggnaden beräknas enligt formel [5:13].  

P = Qtot(Tinne-DUT) (W) 28    [5:13]  

Där Qtot= Specifik värmeeffektförlust (W/°C)   

 Tinne= Inomhustemperaturen  (°C)   

 DUT= Dimensionerande uteluft temperatur  (°C) 

 

I byggnaden sitter det ett rent frånluftssystem, så det finns ingen återvinning av luften därav utgår 

parentesen (1-v) och ingen reducering av förlusten förekommer i [5:9]. Byggnadens projekterade 

frånluftsflöde är 140 l/s, genom att se på flödesprotokollet i Bilaga 3, där man ser om frånluftflödena 

ställs in efter det projekterade flödet kan jag utgå från att dagens flöde är detsamma som det 

projekterade.    

Schablonvärde för luftläckaget på den befintliga byggnaden har jag uppskattat till 0,4 oms/h, här har 

jag uppskattat vindhastigheten mellan 2-5 m/s, vindavskärmning till medel och byggnadens lufttäthet 

till låg. Anslutningar kommer att bli tätare efter ett eventuellt fönsterbyte och då kan lufttätheten 

uppskattas till medel. Täthet kring fönster redovisas i kapitel 6.3. Det nya schablonvärdet blir 0,3 

oms/h.  

Innetemperaturen ska hålla 20-21°C29. Den gratisvärme som fås av personer och apparater i huset 

har jag valt att inte ha med i beräkningen då detta inte är av intresse när jag ska visa på en 

effektbesparing av att byta fönster och altandörrar.  

När det befintliga dimensionerande effektbehovet är uträknat ska detta värde jämföras med det 

effektbehov som krävs när det eventuella fönster och altandörrsbytet ägt rum. När U-värdena ändras 

på fönster och dörrar krävs det att man räknar om tidskonstanten för byggnaden och bestämmer ett 

nytt DUT. När värmeförlusterna blir mindre så blir tidskonstanten större, detta betyder att det tar 

längre tid för byggnadens temperatur att minska och vi kan dimensionera efter en högre temperatur. 

Beräkningarna för den befintliga byggnaden kan följas i bilaga 7. Beräkningar för byggnaden med nya 

fönster och altandörrar kan följas i bilaga 8 och 9. 

 

                                                             
26

 Sandin 1996 s. 44 
27 Burström 2007 s. 49 
28

 Warfvinge 2007 s. 6:43 
29 Norrbrand, M. (2011) 
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5.5.2 Energi och kostnadsberäkningar 

 

Energiberäkningen går ut på att beräkna antal kWh byggnaden kommer att förbruka på ett år. 

Formel som används vid beräkning av detta är [5:14]. 

E = Qtot · Gt · 1/1000  (kWh)30   [5:14] 

Där Gt står för gradtimmar som bestäms från tabell och Qtot för specifika värmeeffektförlusten som 

förklaras i kapitel 5.5.1 Effektberäkning. Gradtimmarna är beroende av inomhustemperaturens 

gränsvärde och årets normaltemperatur. Ett gränsvärde för inomhustemperaturen är det man 

normalt räknar med, då tar man hänsyn till den ”gratisenergi” som fås av människor och apparater i 

byggnaden. Årets normaltemperatur är inte riktigt samma sak som årsmedeltemperaturen men kan 

sättas som en god approximation till årets medianvärde31. Årets medeltemperatur fås ur bilaga 5 

figur 5.2 och med hjälp av gränsvärdet får man ut gradtimmarna i bilaga 5 tabell 5.7.    

När energiförbrukningen är känd så kan kostnaden för den förbrukade energin beräknas genom att 

multiplicera det pris man betalar per kWh med energiförbrukningen på ett år.  

För att sedan jämföra det befintliga värdet med det nya beräknas allt på nytt. När U-värdet på 

fönster och altandörrar ändras kommer även Qtot förändras.  

Då fönstren och altandörrarna tätar dåligt finns risk för drag och försämrat inomhusklimat, Håbohus 

har krav på sig att hålla en inomhustemperatur mellan 20-21°C. Vid ett eventuellt byte kommer 

inomhusklimatet att stabiliseras då fönstren och altandörrarna tätar bättre. Med ett Stabilare 

inomhusklimat uppskattar jag att de endast behöver värma inomhustemperaturen till 20°C då risken 

för drag minskar. Jämfört med de befintliga komponenterna som tätar mycket dåligt så måste de 

värma byggnaden till 21°C för att bibehålla ett bra inomhusklimat. Beräkningarna för den befintliga 

byggnaden kan följas i bilaga 7. Beräkningar för byggnaden med nya fönster och altandörrar kan 

följas i bilaga 8 och 9. Beräkningar med ett grovt uppskattat gränsvärde för inomhustemperaturen på 

17°C har även gjorts för att kunna jämföra BBR-kraven för klimatzon III.   

5.6 Kalkyler 
 

Kalkylerna har gjorts med hjälp av Skanskas mall. I mallen fylls investeringskostnader för fönster och 

altandörrar, värdet som produkten beräknas ha när den ska ersättas, underhållskostnader och priset 

för att demontering. Dessa värden leder till ett totalt pris för produkten under de år som man 

beräknar ha kvar fönstren och altandörrarna. För att veta om investeringen är lönsam används 

formel [5:15]. Denna formel anses vara en förenklad modell av livscykelkostnadskalkylen (LCC). 

Denna modell motsvara en LCC-kalkyl med en real kalkylränta på 4 procent och en årlig 

energiprishöjning på 1 procent. 32 

 

                                                             
30 Warfvinge 2007 s. 6:45 
31

 Warfvinge 2007 s. 6:45. 
32 Sandberg 2005 s. 6. 



 

20 
 

 ivslängd    rlig besparing

Investering
    ,   33    [5:15]

  

 

För att få fram ett pris på nya fönster och altandörrar så behövs måtten på de befintliga. Dessa tas 

enklast från uppställningsritningar, alternativt måttas de på plats. I detta fall stämde inte 

uppställningsritningarna och fönster och altandörrarna fick mätas på plats. 

Kostnader inklusive montage för nya fönster och altandörrar har sedan jämförts med 

energibesparingen.  

Jag har valt att göra beräkningarna på SP-fönster och Elitfönster då Skanska idag har avtal med dessa. 

Elitfönsters modell som jag beräknat på är Elit Complete ALU med ett U-värde på 1,1 W/m2
°C. På 

Elitfönster så kan man lägga till en summa för att sänka U-värdet på fönstren och altandörrarna till 

0,9 W/m2
°C. SP-fönsters modell heter Balans och har U-värdet 1,2 W/m2

°C. Lägger man på en 

kostnad på priset så uppgraderas fönster och altandörrar till Balans+. Då får öppningsbara fönster U-

värdet 0,9 W/m2
°C, fasta fönster 0,8 W/m2

°C och altandörrar 1,0 W/m2
°C. De olika alternativen har 

tabellerats i tabell 5.8. 

  

   
  U-värde   

Alternativ Tillverkare Typ Fönster, fast Fönster, öppningsbart Altandörrar 

1 Elitfönster Elit Complete Alu 1,1 1,1 1,1 

2 Elitfönster Elit Complete Alu 0,9 0,9 0,9 

3 SP-fönster  Balans 1,1 1,2 1,1 

4 SP-fönster  Balans + 0,8 0,9 1,0 

  Tabell 5.8 fönster och altandörrs alternativ.  

                                                             
33 Sandberg 2005 s. 6. 
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6. Analys 

 

6.1 U-värden 

6.1.1Befintlig byggnad 

U-värden på byggdelarna som jag själv inte beräknat är uppskattade till 1,8 W/m2
°C 34på befintliga 

fönster, 1,5 W/m2
°C35 på ytterdörrarna, 2,5 W/m2

°C36 på altandörrarna, 1,9 W/m2
°C37 på 

fönsterpartierna bredvid ytterdörren och 1,2 W/m2
°C38 på fönster vid tvättstugan. Samtliga värden 

är uppskattade av personer som jobbar i branschen. Det sistnämnda värdet är på nyinsatta fönster, 

här satt det äldre 2-glas fönster men som man nu bytt ut under tiden jag skrivit mitt exjobb. U-värdet 

1,8 W/m2
°C följer Svensk byggnorm 75’s högsta U-värde för fönster på 2,0 W/m2

°C39. Svensk 

byggnorm 80 började inte gälla förens 1 januari 198240 och renoveringen som gjordes 1979 omfattas 

ej av dessa krav.   

U-värden på byggdelar som jag beräknat är 0,225 W/m2
°C på gavelväggen, 0,204 W/m2

°C på 

långsidans yttervägg, 0,079 W/m2
°C på taket och 0,17 W/m2

°C på grundkassunen.  

Radhuset är uppdelat i sex lägenheter och en tvättstuga i ett våningsplan och betecknas som 

huskropp H, en plan- och situationsritning av huskroppen kan ses i bilaga 11. På situationsplanen har 

huskroppen benämningen 1 då detta är en situationsplan ritad idag, den äldre banämningen av 

huskroppen är H. Ytterväggens uppbyggnad kan ses i bilaga 6. Väggen har en 45x120 trästomme med 

mellanliggande mineralull, utanpå denna träregel sitter den gamla träfasaden. 1979 tilläggsisolerade 

man väggarna och byggde på med en 45x95 träregel med mellanliggande mineralull. Idag byter man 

ut den tidigare plåtfasaden till en liggande träpanel. Gavelväggarna skiljer sig från långsidans 

yttervägg, istället för en 45x120 trästomme så är stommen gjord i lättbetong. Grundkassunen är en 

gjuten låda av betong som är grundlagd direkt på leran. Golvbjälklaget är ett träbjälklag med 

mellanliggande mineralull. Konstruktionen påminner om en krypgrund. Det som skiljer dem är att 

grundkassunen har en gjuten låda av betong som klimatskydd mot leran, konstruktionen kan ses i 

bilaga 10 figur 4.3. Taket tilläggsisoleras och de lägger upp ca 300 mm ny lösull på den befintliga 

isoleringen. Vinden är ventilerad via takfoten och blir således en ventilerad kallvind.      

En sammanställning av areorna och U-värdena för den befintliga byggnaden kan utläsas i tabell 6.1, 

areor för fönster och altandörrar kan ses som en ganska liten del av det totala klimatskyddet.  

Det totala värdet av transmissionsförlusterna Qt för byggnaden H är 305,1 W/°C.    

 

                                                             
34

 Wernersson, R. (2011) 
35 Ekstrand, B. (2011) 
36 Wernersson, R. (2011) 
37

 Karlsson, T. (2011) 
38

 Gabrielsson, A. (2011) 
39 Bülow-Hübe 2002 s. 71.  
40

 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/aldre-byggregler/SBN/ 17 maj 
2011 

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/aldre-byggregler/SBN/
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6.1.2 Byggnad med nya fönster och altandörrar. 

 

Om alternativ 1 används och beräkningarna görs på nytt fås Qt 258 W/°C. Detta är det nya värdet för 

transmissionsförlusterna från byggnaden och skillnaden jämfört med det gamla värdet är 47,1 W/°C. 

Areorna har inte förändrats. Om beräkningarna görs med alternativ 2 för altandörrar och fönster fås 

Qt 247,4 W/°C. Detta är en reducering av transmissionsförlusterna med 57,7 W/°C. Om 

beräkningarna görs med alternativ 3 fås Qt 261,5 W/°C. Detta är en reducering med 43,6 W/°C. Görs 

beräkningarna sedan om med alternativ 4 fås Qt 248,4 W/°C. Detta är en reducering med 56,7 W/°C. 

Areor 
      

 
b  h  Area  Antal Tot Area U-värde 

 
(mm) (mm) (m2)   (m2) W/m2°C 

Ytterdörr typ 1 910 2100 1,911 7 13,38 1,5 

Ytterdörr typ 2 810 2100 1,701 5 8,51 1,5 

Glasparti bredvid ytterdörr 520 2100 1,092 7 7,64 1,9 

Fönstertyp 1 Stort 1180 1180 1,3924 18 25,06 1,8 

Fönstertyp 2 Vädring 1490 1080 1,6092 6 9,66 1,8 

Fönstertyp 3 litet 870 1180 1,0266 4 4,11 1,8 

Fönstertyp 4 Tvätt 2400 700 1,68 1 1,68 1,2 

Fönstertyp 5 Tvätt 700 1080 0,756 3 2,27 1,2 

Altandörr 845 2100 1,7745 8 14,20 2,5 

Yttervägg         122,62 0,204 

Gavel         48,23 0,225 

Tak         453 0,079 

Golv         453 0,17 

Tabell 6.1 sammanställning av klimatskyddets areor.  

6.2 Besiktning  
  

Vid besiktning har synliga skador på fönster och altandörrar i båda väderstrecken noterats. I figur 6.1 

ses exempel på färgsläpp mellan glaspartierna på ett fönster riktad mot söder. 

 

Figur 6.1 Färgsläpp mellan glaspartierna.  

Detta är tecken på att det kan finnas fukt i konstruktionen eller att underhåll av fönstren inte skett 

korrekt. I figur 6.2 och 6.3 ses exempel på att kittet utvändigt är skadat, kittet ska hålla tätt mellan 
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fönster och båge och är det skadat leder det till att fönstren och altandörrarna inte håller tätt. Då 

man tidigare monterat plåt för fönstren har vatten runnit innanför plåten och skadat kittet när det 

inte kunnat rinna av eller avdunsta. Plåten har man monterat för att minska underhållet av fönstren 

och altandörrarnas utsida.  I figur 6.4 ses hur denna plåtbeklädnad ser ut.   

 

 

 Figur 6.2 skadat kitt fönster mot norr.       Figur 6.3 skadat kitt altandörr mot norr. 

 

Figur 6.4 plåtbeklädnad.  

Av de 8 fönster och 3 altandörrar jag besiktigat håller alla ungefär samma skick. Det finns färgsläpp 

på samtliga fönster och kittet är skadat på samtliga dörrar och fönster. 

6.3 Värmekamera 
 

På de bilder som tagits med värmekamera ser man vilka värmeläckage som uppstår i tätningar mellan 

båge och karm och även mellan glas och båge. I figur 6.5 ser man det stora värmeläckaget som blir 

mellan båge och karm där fönstret inte tätar ordentligt.  
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Figur 6.5 Värmeläckage mellan båge och karm. 

Bilden är tagen då det var 5°C ute och 21°C inne. Läckaget ledet till att kall luft med en temperatur 

av 11.5°C tränger in genom otätheter. Byggnaden har ett frånluftssystem som bygger på att det 

bildas ett undertryck i byggnaden där luft tas in via ventiler, när det är ett undertryck i huset kommer 

den kalla luften att leta sig in via otätheter. Vid 7 av 11 fönster så kunde man även känna hur det 

fanns ett drag runt fönstren.  Värmeläckage mellan dörrblad och dörrkarm fanns även det, i figur 6.6 

ser man ett stort läckage mellan dessa.  

  

Figur 6.6 värmeläckage mellan dörrblad och dörrkarm. 

Bilden togs då det var 5°C ute och 18°C inne och visar att det uppstår drag vid dörrens nederkant, 

vilket kan uppfattas som obehagligt.  Av de 3 dörrarna som jag undersökte hade samtliga läckage 

mellan dörrblad och dörrkarm.  

Samtliga dörrar och fönster tätar dåligt mellan båge och glas och detta ses i figur 6.7.  

 

Figur 6.7 värmeläckage mellan båge och glas. 
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Bilden är tagen då det var 5°C ute och 21°C inne. Bilden visar att värmeläckaget inte är lika stort här 

som mellan båge och karm men att det ändå finns ett läckage. 

Endast ett av de fönster som jag undersökte med värmekameran visar på värmeläckage vid 

drevningen. I figur 6.8 ses det tydligt vart drevningsmissen skett. Att endast ett fönster av 11 

undersökta indikerar värmeläckage innebär att drevning utförts korrekt efter fönstermontering.     

  

Figur 6.8 värmeläckage vid drevning. 

6.4 Fuktmätning 
  

Fuktmätningsproverna som tagits visar på att det finns fukt i träet men att det inte överskrider 

gränsen på 17 % fuktkvot41. Hade fuktkvoten varit större så hade mögelsvampen kunnat växa. I tabell 

6.1 kan mätningarna avläsas.  

  

Fuktmätning      Fuktkvot 
% 

      

  Insida Utsida Mellan  Underkant Karm bakom Ventil- 

Fönster/altandörr Väderstreck båge båge glaspartier båge plåt hål 

Fönster 1 Norr 0 9 0 13 0 11 

Fönster 2 Norr 0 10 0 12 0 11 

Fönster 3 Syd 0 11 2 9 6 - 

Fönster 4 Syd 0 11 1 7 0 - 

Altandörr 1 Norr 0 12 1 14 0 - 

Altandörr 2 Norr 0 11 2 14 0 - 

 Tabell 6.1 uppmätta värden för fuktkvoten.  

De platser som givit störst utslag är vid underkant båge där vatten samlats då plåten monterats på 

ett sådant sätt att vattnet inte har haft någonstans att ta vägen. 

 

 

                                                             
41 Burström 2007 s. 388. 
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6.5 Effekt och energiberäkningar 
 

6.5.1 Effektberäkningar 

 

Vid beräkning av den befintliga byggnaden blir byggnadens specifika värmeeffektförlust 618 W/°C. 

Beräkningarna har gjorts med ett luftläckage på 0,4 oms/h och ett frånluftsflöde på 0,140 m3/s. Med 

en inomhustemperatur på 21°C och DUT på -19,2°C fås ett dimensionerande effektbehov på 24845 

W.  

Beräkningar av effektbehovet med fönster och altandörrar från Elitfönster med ett U-värde på 1,1 

W/m2
°C ger ett beräknat värde för den specifika värmeeffektförlusten på 535 W/°C. Beräkningarna 

har gjorts med luftläckaget 0,3 oms/h och ett oförändrat frånluftflöde. Med inomhustemperatur 

20°C och DUT -18,8°C fås ett dimensionerande effektbehov på 20748 W. Jämfört med det befintliga 

värdet är det en reducering med 4097 W. En likadan beräkning med SP-fönster ger en specifik 

värmeeffektförlust på 538 W/°C och ett dimensionerande effektbehov på 20883 W. Detta är en 

reducering med 3962 W. 

Beräkningar med fönster och altandörrar från Elitfönster med ett U-värde på 0,9 W/m2
°C ger en 

specifik värmeeffektförlust på 524 W/°C. Beräkningen har gjorts med luftläckaget 0,3 oms/h och 

oförändrat frånluftsflöde. Med inomhustemperatur 20 °C och DUT -18,7 °C fås ett dimensionerande 

effektbehov på 20284 W. Detta är en reducering av det befintliga värdet med 4561 W. SP-fönster 

Balans + ger en specifik värmeffektförlust på 525 W/°C. Det dimensionerande effektbehovet blir 

således 20323 W och är en reducering av det befintliga värdet med 4522 W.   

Dessa värden representerar den uppvärmningseffekt som krävs då utetemperaturen är som lägst.  

6.5.2 Energi och kostnadsberäkningar 

 

Vid beräkning av den befintliga byggnadens energiförbrukning har 131600 °Ch använts. Beräkningen 

gav att den befintliga byggnaden förbrukar 81334 kWh/år.  Håbohus betalar idag 41,40 öre/kWh för 

fjärrvärme och årskostnaden för byggnaden blir då 33 672kr/år.  

Energiförbrukningen för byggnaden med Elitfönsters dörrar och fönster med U-värdet 1,1 W/m2
°C är 

65934 kWh/år. Beräkningarna har gjorts med en innetemperatur av 20 °C vilket gör att 

gradtimmarna blir färre. Antalet gradtimmar har uppskattats till 123300 °Ch. Luftläckaget har 

beräknats som 0,3 oms/h och frånluftflödet oförändrat. Årskostnaden för byggnaden blir då 27 296 

kr/år och är en reducering med 6 375 kr/år. Liknande beräkning med Sp-fönster med U-värden 1,2 

W/m2
°C ger en energiförbrukning på 66363 kWh/år och en årskostnad på 27 474 kronor. Detta ger 

en kostnadsbesparing med 6198 kr/år. 

Energiförbrukningen för byggnaden med samma beräkningsförutsättningar som tidigare fast med 

Elitfönsters dörrar och fönster med U-värdet 0,9 W/m2
°C ger 64627 kWh/år. Detta ger en total 

årskostnad på 26 755 kr/år och är en reducering av den befintliga kostnaden med 6 916 kr/år. Sp-
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fönster med U-värden 0,9 W/m2
°C ger en energiförbrukning på 64751 kWh/år och en årskostnad på 

26 806 kronor. Detta ger en kostnadsbesparing med 6866 kr/år 

I tabell 6.2 är resultaten av energi och effektberäkningarna sammanställda. 

 

 

 
Qt Qv Qov Tidskonstant DUT Effektbehov Gradtimmar Energibehov 

Alternativ W/°C W/°C W/°C h °C W °Ch kwh/år 

Befintligt 305,1 168 144,96 25 -19,2 24845 131600 81334 

1 258 168 108,72 28 -18,8 20748 123300 65934 

2 247,4 168 108,72 29 -18,7 20284 123300 64627 

3 261,5 168 108,72 28 -18,8 20883 123300 66363 

4 248,4 168 108,72 29 -18,7 20323 123300 64751 

Tabell 6.2 sammanställning effekt och energiberäkningar.  

6.5.3 Jämförelse mot BBR 

 

När beräkningarna med ett grovt uppskattat gränsvärde gjordes blev den totala energiförbrukningen 

för byggnaden 61495 kWh/år. Energiförbrukningen dividerat med boarean blir 136 kWh/m2 år. 

Jämfört med BBRs krav på 110 kWh/m2 år42 för klimatzon III så är det 26 kWh/m2 år för mycket.   

Med fönster och altandörrar med U-värdet 1,2 W/m2
°C blir energiförbrukningen 53735 kWh/år och 

byggnadens specifika energianvändning 119 kWh/ m2 år. Detta är 9 kWh/ m2 år mer förbrukning än 

kravet i BBR.  

Med fönster och altandörrar med U-värdet 0,9 W/m2
°C blir energiförbrukningen 52152 kWh/år och 

byggnadens specifika energianvändning 115 kWh/m2 år. Detta är 5 kWh/m2 år mer förbrukning än 

kravet i BBR.  

6.6 Kalkyler 
 

De fönster och altandörrstyper jag valt att föreslå är Elitfönsters, Elit Complete Alu och SP Fönsters, 

Balans. Modulmåtten på fönstren är 12 x 12, 15 x 11 och 9 x 12, de två förstnämnda är öppningsbara 

vridfönster och det sista är med fast karm. Modulmåtten är i decimeter och för att få karmens 

yttermått reduceras måtten med 20 mm. Altandörrens mått är inte standard och dörren måste då 

beställas med ett pristillägg för avvikande mått. Altandörrens mått är 845 x 2100. Alternativ 2 och 4 

som kan läsas i tabell 6.2 är uppgraderade fönster och altandörrar. Det är samma modell som 

alternativ 1 och 3 fast med ett energiglas och argon mellan fönstren som gör att U-värdet reduceras. 

På huskropp H sitter det 18 stycken fönster med modulmåtten 12 x 12, 6 stycken 15 x 11, 4 stycken 9 

x 12 och 8 stycken altandörrar.  

                                                             
42

 <http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/9%20Energihushallning%20-
%20BBR%2018.pdf> 1 maj 2011. 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/9%20Energihushallning%20-%20BBR%2018.pdf
http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BBR%2018/9%20Energihushallning%20-%20BBR%2018.pdf
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I tabell 6.3 ses kostnader inklusive montage för respektive produkt där Elitfönster är billigast. 

Priser 
   

Alternativ Fönster och altandörrar 
Kostnader med 
montage 

1 Elit Complete Alu 199651 kronor 

2 Elit Complete Alu 222855 kronor 

3 SP-fönster Balans 207692 kronor 

4 SP-fönster Balans+ 227306 kronor 

 Tabell 6.3 kostnader med montage.   

Jämför man alternativ 1 med alternativ 3 som har ungefär samma U-värden är det 2 år som skiljer 

innan bytet börjar löna sig. Alternativ 1 börjar löna sig efter 31 år och alternativ 3 efter 33 år. Jämför 

man alternativ 2 och 4 är det 1 år som skiljer innan bytet börjar löna sig. Alternativ 2 börjar löna sig 

efter 32 år och alternativ 4 efter 33 år. Fönstren och altandörrarna har en teknisk livslängd på över 50 

år43. Alternativ 1 är det alternativ som är mest lönsamt enligt lönsamhetskalkylen, kalkylen ger 

1,6>1,33 jämfört med alternativ 3 som ger 1,5>1,33. Lönsamhetsberäkning för alternativ 2 och 4 ger 

1,55>1,33 respektive 1,5>1,33. Lönsamhetskalkylen visar att det är lönsamt att byta fönster och 

altandörrar oavsett vilket alternativ som väljs.    

                                                             
43 Wernersson, R. (2011) 
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7. Felkällor 

 

7.1 U-värden 
 

Uppskattade värden på byggdelar kan ha en viss felmarginal då personerna som uppskattat värdena 

inte varit på plats själva. De har fått en beskrivning i text och bilder över hur dörrar och fönster ser ut 

och sedan uppskattat värden efter det. Värmekonduktiviteten för de olika byggmaterialen skiljer 

beroende på litteratur och hade beräkningarna gjorts med andra värden hade resultatet blivit 

annorlunda.  

 

7.2 Besiktning 
 

Då besiktningen inte gjorts på fönster i alla väderstreck och vissa byggnader i området har fönster 

riktade mot väst och öst så kan dessa fönster ha andra skador som inte upptäckts vid besiktningen. 

7.3 Värmekamera 
 

Undersökningen med värmekameran har gjorts på 11 fönster av totalt 28 som uppgiften innefattat. 

Resterande 17 fönster har ej granskats med värmekamera och kan avvika från resultatet. 3 av 8 

altandörrar har granskats och resterande kan avvika från resultatet.  

7.4 Fuktmätning 
 

Fuktmätningarna har gjorts på de fönster och altandörrar som rent visuellt såg mest fuktangripna ut. 

Resterande fönster och altandörrar kan avvika från resultatet.   

7.5 Effekt och energiberäkningar 
 

Gradtimme tabellen som använts är en i mängden av tabeller som finns, tabellerna skiljer sig mot 

varandra och vid användning av en annan tabell så blir slutresultatet annorlunda vid 

energiberäkningarna.   
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8. Slutsatser 
 

8.1 U-värden 
 

U-värden på altandörrar och fönster går att beräkna men det är svårt när inga tekniska detaljer om 

glas och uppbyggnad finns. Därav har uppskattade värden från branschpersoner tagits in för att 

reducerat ungefärligt värde på fönster och altandörrar. Då en fönsterrenovering gjorts 1979 så har 

man fått ner U-värdena på fönster till 1,8 W/m2
°C och altandörrar till 2,5 W/m2

°C. Detta medför att 

besparingen i slutresultatet inte blir lika stor som om originalfönstren suttit kvar.  

Rockwool rekommenderar 0,13 W/m2
°C44 U-värde på ytterväggar vilket betyder att väggarna på 

Skeppsvägen inte uppfyller deras rekommendation. Grundkonstruktionen uppfyller inte heller deras 

rekommendationer för klimatzon III. Taket klarar deras rekommendationer på 0,09 W/m2
°C45, detta 

tack vare att man tilläggsisolerar vinden. Ytterväggarna och grunden är inget Skanska Direkt har 

beställning på att förbättra men om värdena skulle förbättras så skulle energiförbrukningen sänkas 

ytterligare.  

 

8.2 Fönster och altandörrar 
 

Alternativ 1 

 

Alternativ 1 innehåller dörrar och fönster från Elitfönster med ett U-värde på 1,1 W/m2
°C. Med detta 

alternativ skulle effektbehovet för uppvärmning sänkas med 16,5 % av det befintliga värdet. När 

effekten för uppvärmning av byggnaden minskar så bör en kontroll av värmesystemet göras, detta 

för att inte försämra inomhusklimatet. Detta innebär att man inte behöver värma byggnaden lika 

mycket under den kallaste perioden på året. Energibehovet skulle sänkas med 15400 kWh/år och 

kostnaden skulle reduceras med 6375 kr/år. Med en livslängd på över 50 år och en lönsamhetskalkyl 

som ger 1,6>1,33 så är det lönsamt att byta fönster. Idag står fönster och altandörrar för ca 35 % av 

transmissionsförlusterna, vid byte till alternativ 1 skulle det sänkas till 23 % av de nya 

transmissionsförlusterna.   

Alternativ 2 

 

Alternativ 2 innehåller även det fönster och dörrar från Elitfönster, skillnaden är att dessa har ett U-

värde på 0,9 W/m2
°C. Skulle alternativ 2 väljas skulle effektbehovet sänkas med 18,4 %, detta är 

ytterligare en reducering av det befintliga effektbehovet.  Energibehovet skulle sänkas med 16707 

kWh/år och kostanden skulle reduceras med 6916 kr/år. Detta alternativ medför att besparingen blir 

                                                             
44

 http://www.rockwool.se/r%c3%a5d+och+anvisningar/din+bbr-
guide/hur+bygger+vi+f%c3%b6r+att+uppfylla+kraven 10 maj 2011. 
45

 http://www.rockwool.se/r%c3%a5d+och+anvisningar/din+bbr-
guide/hur+bygger+vi+f%c3%b6r+att+uppfylla+kraven 10 maj 2011. 

http://www.rockwool.se/r%c3%a5d+och+anvisningar/din+bbr-guide/hur+bygger+vi+f%c3%b6r+att+uppfylla+kraven
http://www.rockwool.se/r%c3%a5d+och+anvisningar/din+bbr-guide/hur+bygger+vi+f%c3%b6r+att+uppfylla+kraven
http://www.rockwool.se/r%c3%a5d+och+anvisningar/din+bbr-guide/hur+bygger+vi+f%c3%b6r+att+uppfylla+kraven
http://www.rockwool.se/r%c3%a5d+och+anvisningar/din+bbr-guide/hur+bygger+vi+f%c3%b6r+att+uppfylla+kraven
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större men enligt lönsamhetskalkylen så är det mindre lönsamt att installera dessa fönster jämfört 

med alternativ 1. Dock är det mer lönsamt att installera dessa fönster och altandörrar jämfört med 

alternativ 3 och 4. Man skulle även sänka transmissionsförluster från fönstren till 19 % av det nya 

värdet.  

 

Alternativ 3 

 

Alternativ 3 består av fönster och altandörrar från SP-fönster med ett U-värde på 1,2 W/m2
°C. Vid 

val av detta alternativ skulle effektbehovet sänkas med 15,9 %. Detta är ingen reducering jämfört 

med alternativ 1. Energibehovet skulle sänkas med 14971 kWh/år och kostnaden skulle reduceras 

med 6198 kr/år. Även detta är inte en reducering av alternativ 1. Detta beror på att U-värden skiljer 

sig, Elitfönster har ett lägre U-värde på fönster och altandörrar och detta visar sig i resultatet. Även 

lönsamhetskalkylen är sämre än för alternativ 1, detta på grund av det dyrare priset med montage 

och lägre energibesparing. Transmissionsförluster från fönster och altandörrar skulle sänkas till 25 %.  

   

Alternativ 4 

 

Alternativ 4 består av fönster och altandörrar från SP-fönster, denna modell heter SP-fönster Balans+ 

och har reducerade U-värden jämfört med alternativ 3. Vid ett val av detta alternativ skulle 

effektbehovet sänkas med 18,2 %. Detta är ingen reducering av alternativ 2.  Energibehovet skulle 

sänkas med 16583 kWh/år och kostnaden skulle reduceras med 6866 kr/år. Lönsamhetskalkylen visar 

att det är lika lönsamt att installera alternativ 4 som alternativ 3, båda är dock mindre lönsamma än 

alternativ 1 och 2. Transmissionsförlusterna skulle reduceras till 21 % av det nya värdet.  

Oavsett vilket alternativ som väljs kommer inte BBR:s krav klaras. För att klara kraven måste 

ytterligare åtgärder göras.  

 

8.3 Mätningar 
 

Oavsett vilket alternativ som väljs kommer fönstren och altandörrarna täta bättre än de befintliga, 

detta medför att risk för drag minskar och luftläckaget reduceras. Detta visas i beräkningarna där jag 

antagit att lufttätheten på huset blivit medel istället för låg. Kittet på fönster och altandörrar är 

skadat, detta resulterar i att tätningen mellan glaset och bågen försämras och blir en källa till 

värmeläckage. Även tätningen mellan båge och karm är dålig på alla dörrar och fönster och leder till 

ett stort värmeläckage. Att jag gjort mina beräkningar med olika inomhustemperaturer beror på de 

stora otätheterna, jag vill påstå att med den stora risken för drag och kallras som finns behöver de 

värma innetemperaturen till 21°C, vid byte av fönster och altandörrar skulle man då kunna sänka 

den här temperaturen, i detta fall till 20°C. När kallras och drag förhindras kan man sänka 
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inomhustemperaturen någon grad för att spara in på energikostnaderna46. Tätare fönster medför att 

ventilation i huset minskar. När fönstren och altandörrarna tätar bättre så reduceras den 

okontrollerade ventilationen. En ventilationskontroll bör göras för att minimera riskerna för fukt och 

mögel inomhus47.  

Fuktkvotsmätaren ger tecken på att det finns fukt i konstruktionen, ett högsta värde på 14 % fuktkvot 

är anmärkningsvärt men är ändå inte över gränsen för mögel och röta. Av de 11 fönster som 

undersöktes indikerade endast ett fönster på att det finns värmeläckage i drevningen, detta medför 

att jag kan dra slutsatsen att drevning är gjord på ett ordentligt sätt.  

Vid den okulära besiktningen noterades färgsläpp på fönster och altandörrar. Detta kan bero på att 

underhåll av fönstren ej skötts korrekt eller att det finns fukt i konstruktionen. Av mätningarna att 

döma finns det fukt i konstruktionen, detta kan bidra till att färgen släpper från träet. 

8.4 Kostnader 
 

Då den tekniska livslängden för fönster och altandörrar från Elitfönster är över 50 år kommer 

fönstren och altandörrarna att vara avbetalade efter ca 30 år, då är det minst 20 år som Håbohus 

kommer att spara på energikostnaderna. Börjar man dessutom byta fönster i samband med 

fasadrenoveringen så är etablering och personal redan på plats, då spar man in på kostnader för det. 

Fönstren och altandörrarna som sitter där idag har suttit sedan huset byggdes 1962, 

fönsterrenoveringen gjordes 1979 vilket betyder att originaldelarna på fönstren är 49 år gamla och 

de nya delarna är 32 år. Ytterbågen är den del som är äldst och mest sliten, med en livslängd på 

30år48  så är det nu dags för ett fönsterbyte.  Då är det bra att de göra det nu när Skanska Direkt 

redan är etablerade.  

Då Håbohus tidigare satt plåt på fönstren så anser jag att ett fönster med en aluminium utsida passar 

väl in i omgivningen och försämrar inte byggnadernas utförande.  

Under den tid jag skrivit mitt examensjobb har man bytt ut gamla tvåglas- fönster som satt vid 

tvättstugan, dessa fönster har suttit sedan huset byggdes. Man bytte då till Elitfönster med ett U-

värde på 1,2 W/m2
°C, vill man då ha enhetliga fönster på resterande hus är elitfönster ett bra val. 

Priserna på fönstren varierar med tiden och vid beslut från Håbohus om byte måste en ny 

kostnadskalkyl göras.      

 

 

 

 

 

                                                             
46 Krögerström (2007) s. 6. 
47

 Krögerström (2007) s. 5. 
48 Sandberg 2005 s. 59.  
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8.5 Checklista vid fönsterutredning 
 

 Ta reda på så mycket teknisk information som möjligt om fönstren och fastigheten som ska 

utredas. Exempel på teknisk information är ventilationsflöden, befintliga U-värden på fönster 

och fönstrens uppbyggnad m.m. 

 Beräkna eller uppskatta U-värdet för fönstren. 

 Beräkna U-värdet för de olika byggdelarna och ta reda på U-värdet för ytterdörrar.  

 Gör en besiktning av fönstren, kolla fuktkvoten vid trä fönster och besikta gärna med en 

värmekamera. 

 Beräkna byggnadens tidskonstant och bestäm DUT. 

 Beräkna byggnadens specifika värmeeffektförlust och beräkna det dimensionerande 

effektbehovet. 

 Ta fram gradtimmar för området och beräkna energibehovet för byggnaden.  

 Ta fram nya förslag på fönster och gör om beräkningarna.  
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9. Rekommendationer 
 

Jag rekommenderar Håbohus att byta fönster och altandörr med anledning till att de fönster och 

altandörrar som är befintliga är över 30 år. Om de bestämmer sig för att ersätta de gamla fönstren 

och altandörrarna med nya så är Skanska Direkt redan där och kan byta dessa i samband med 

fasadrenoveringen, detta medför att de slipper extra etableringskostnader och personalen är redan 

på plats.  

Håbohus kommer även att göra en energibesparing vid ett fönster och altandörrsbyte. Utbytet 

kommer ha betalat sig själv efter ca 31 år, med en livslängd på över 50 år så är det fortfarande ca 20 

år kvar av livslängden som de kommer spara pengar i driftkostnader. 

Då fönstren och altandörrarna tätar dåligt finns en stor risk för drag och kallras, detta elimineras vid 

ett byte, detta gör att inomhusklimatet blir bättre och risken för att få klagomål över drag i 

fastigheten minskar.    
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Bilaga 1 
 

 

Swedisols beräkningsprincip för krypgrunder49.  

                                                             
49 <http://www.swedisol.se/sw969.asp> 25 mars 2011. 

http://www.swedisol.se/sw969.asp


 

 

 

R-värde grund 
     

 
Procent andelar % 

    

 
Trä 12 

    

 
Isolering 88 

    

       

 
Bjäklag 

       λ-värdesmetoden         
   Material d (m) λ R   
 

1. 45x225 Golvregel med 100 MU 0,125 0,14 0,89 m2*°C/W 
 

2. 
100 Trä och MU 
λmedel=0,12*0,14+0,88*0,036 0,1 0,048 2,08 m2*°C/W 

 
3. 22 Råspont 0,022 0,14 0,16 m2*°C/W 

 
4. 12 Golvspånskiva 0,012 0,18 0,07 m2*°C/W 

 
  Summa R (ΣRλ)     3,20 m2*°C/W 

 

       

         U-värdesmetoden           

  Material d (m) λ Trä Isolering   

1. 45x225 Golvregel 0,225 0,14 1,61 0,00 m2*°C/W 

2. 100 Mineralull 0,1 0,036 2,78 2,78 m2*°C/W 

3. 22 Råspont 0,022 0,14 0,16 0,16 m2*°C/W 

4. 12 Golvspånskiva 0,012 0,18 0,07 0,07 m2*°C/W 

  Summa R (ΣRUträ,  Uisol)     4,61 3,00 m2*°C/W 

       
  RU = 1/((%-trä/RUträ)+(%-isol/Ruisol) 3,13 

    

       
  Rf-medel = (RU+Rλ)/2 3,17 

    

       

 

Rw = grundvägg 
       Material d (m) λ R   

 
1. 300 Betong 0,3 1,7 0,18 m2*°C/W 

 
2. 40 isolering 0,04 0,036 1,11 m2*°C/W 

 
  Summa Rw     1,29 m2*°C/W 

 

       

 

Rg = grundbotten  
       Material d (m) λ R   

 
1. 200 Betong 0,2 1,7 0,12 m2*°C/W 

 
  Summa Rw     0,12 m2*°C/W 

  



 

 

Grund beräkning 
   
A 453 m2 

P 113 m 

h 0,2 m 

λ för  era 1,5 W/m°C 

w 0,306 m  

Rf 3,17 m2
°C/W 

Rw 1,29 m2
°C/W 

Rg 0,12 m2
°C/W 

      

B' 8,0177 m 

      

Uw 0,6861 W/m2
°C 

      

dg 0,7975 m 

      

Ux 0,0342 W/m2
°C 

      

Uf 0,2852 W/m2
°C 

      

Ug 0,4023 W/m2
°C 

      

U 0,17 W/m2
°C 

   



 

 

Bilaga 2 

 

U-värde gavelvägg 
     

 
Procent andelar % 

    

 
Trä 12 

    

 
Isolering 88 

    

         λ-värdesmetoden         
   Material d (m) λ R   
 

1. Rse väl ventilerad luftspalt     0,13 m2*°C/W 
 

2. 22 Liggande träpanel     0,00 m2*°C/W 
 

3. Vindskydd     0,00 m2*°C/W 
 

4. 95 MU och trä λ  ,  * , 4  ,88* ,  7 0,095 0,049 1,94 m2*°C/W 
 

5. 250 Lättbetong (Siporex) 0,25 0,12 2,08 m2*°C/W 
 

6. 13 Gips 0,013 0,25 0,05 m2*°C/W 
 

7. Rsi     0,13 m2*°C/W 
 

  Summa R (ΣRλ)     4,33 m2*°C/W 
 

    
Uλ 

  
  Uλ   /  λ     0,23 W/m2*°C 

 

         U-värdesmetoden           

  Material d (m) λ Trä Isolering   

1. Rse väl ventilerad luftspalt     0,13 0,04 m2*°C/W 

2. 22 Liggande träpanel     0,00 0,00 m2*°C/W 

3. Vindskydd     0,00 0,00 m2*°C/W 

4. 95 Träregel 0,095 0,14 0,68 0,00 m2*°C/W 

5. 95 Mineralull 0,095 0,037 0,00 2,57 m2*°C/W 

6. 250 Lättbetong (siporex) 0,25 0,12 2,08 2,08 m2*°C/W 

7. 13 Gips 0,013 0,25 0,05 0,05 m2*°C/W 

8. Rsi     0,13 0,13 m2*°C/W 

  Summa R (ΣRUträ,  Uisol)     3,07 4,87 m2*°C/W 

    
UU 

  

 
Uträdel = 1/ΣRUträ     0,33   W/m2*°C 

 
Uisolerdel = 1/ΣRUisol       0,21 W/m2*°C 

       

 
UU baserat på %-andelarna     0,220   W/m2*°C 

       

 
U = 2*Uλ*UU/Uλ+UU 0,225 W/m2*°C 

   



 

 

 

 

  

 

U-värde yttervägg 
långsida 

     
 

Procent andelar % 
    

 
Trä 12 

    
 

Isolering 88 
    

         λ-värdesmetoden         
   Material d (m) λ R   
 1. Rse väl ventilerad luftspalt     0,13 m2*°C/W 
 2. 22 Liggande träpanel     0,00 m2*°C/W 
 3. Vindskydd     0,00 m2*°C/W 
 

4. 
95 MU och trä 
λ  ,  * , 4  ,88* ,  7 0,095 0,049 1,94 m2*°C/W 

 5. 22 Panel 0,022 0,14 0,16 m2*°C/W 
 6. Vindskydd     0,00 m2*°C/W 
 

7. 
120 MU och trä 
λ  ,  * , 4  ,88* ,  7 0,12 0,049 2,45 m2*°C/W 

 8. 13 Gips 0,013 0,25 0,05 m2*°C/W 
 9. Rsi     0,13 m2*°C/W 
 

  Summa R (ΣRλ)     4,86 m2*°C/W 
 

    
Uλ 

    Uλ   /  λ     0,21 W/m2*°C 
 

         U-värdesmetoden           

  Material d (m) λ Trä Isolering   

1. Rse väl ventilerad luftspalt     0,13 0,04 m2*°C/W 

2. 22 Liggande träpanel     0,00 0,00 m2*°C/W 

3. Vindskydd     0,00 0,00 m2*°C/W 

4. 95 Träregel 0,095 0,14 0,68 0,00 m2*°C/W 

5. 95 Mineralull 0,095 0,037 0,00 2,57 m2*°C/W 

6. 22 Panel 0,022 0,14 0,16 0,16 m2*°C/W 

7. Vindskydd     0,00 0,00 m2*°C/W 

8. 120 träregel 0,12 0,14 0,86 0,00 m2*°C/W 

9. 120 Mineralull 0,12 0,037 0,00 3,24 m2*°C/W 

10. 13 Gips 0,013 0,25 0,05 0,05 m2*°C/W 

11. Rsi     0,13 0,13 m2*°C/W 

  Summa R (ΣRUträ,  Uisol)     2,00 6,19 m2*°C/W 

    
UU 

  

 
Uträdel = 1/ΣRUträ     0,50   W/m2*°C 

 
Uisolerdel = 1/ΣRUisol       0,16 W/m2*°C 

       

 
UU baserat på %-andelarna     0,202   W/m2*°C 

       

 
U = 2*Uλ*UU/Uλ+UU 0,204 W/m2*°C 

   



 

 

 

  

 

U-värde tak 
     

 
Procent andelar % 

    
 

Trä 5 
    

 
Isolering 95 

    
         λ-värdesmetoden         

   Material d (m) λ R   
 1. Rse     0,04 m2*°C/W 
 2. Ru     0,20 m2*°C/W 
 3. 300 Lösull 0,3 0,042 7,14 m2*°C/W 
 4. 40 Mineralull 0,04 0,037 1,08 m2*°C/W 
 

5. 
160 MU och trä λ  
0,05x0,14+0,95x0,037 0,16 0,04215 3,80 m2*°C/W 

 6. 22 oventilerad luftspalt     0,16 m2*°C/W 
 7. 13 Gips 0,013 0,25 0,05 m2*°C/W 
 8. Rsi     0,10 m2*°C/W 
 

  Summa R (ΣRλ)     12,57 m2*°C/W 
 

    
Uλ 

    Uλ   /  λ     0,08 W/m2*°C 
 

         U-värdesmetoden           

  Material d (m) λ Trä Isolering   

1. Rse     0,04 0,04 m2*°C/W 

2. Ru     0,20 0,20 m2*°C/W 

3. 300 Lösull 0,3 0,042 7,14 7,14 m2*°C/W 

4. 40 Mineralull 0,04 0,037 1,08 1,08 m2*°C/W 

5. 160 Mineralull 0,16 0,037 0,00 4,32 m2*°C/W 

6. 160 Trä 0,16 0,14 1,14 0,00 m2*°C/W 

7. 22 oventilerad luftspalt     0,16 0,16 m2*°C/W 

8. 13 Gips 0,013 0,25 0,05 0,05 m2*°C/W 

9. Rsi     0,10 0,10 m2*°C/W 

  Summa R (ΣRUträ,  Uisol)     9,92 13,10 m2*°C/W 

    
UU 

  

 
Uträdel = 1/ΣRUträ     0,10   W/m2*°C 

 
Uisolerdel = 1/ΣRUisol       0,08 W/m2*°C 

       

 
UU baserat på %-andelarna     0,078   W/m2*°C 

       

 
U = 2*Uλ*UU/Uλ+UU 0,079 W/m2*°C 
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                  Tabell 5.1 λ värden för mark51 

 

 

 

 

 

Tabell 5.2 λ värden52                                               Tabell 5.3 Värmeövergångskoefficienter53 

 

Tabell 5.4 R-värden oventilerad luftspalt54  

                                                             
50

Bodin 2010 s. 220. 
51

 <http://www.swedisol.se/sw887.asp> 26 mars 2011 
52 <http://www.swedisol.se/sw887.asp> 26 mars 2011 
53

 <http://www.swedisol.se/sw887.asp> 26 mars 2011 
54 SS-EN ISO 6946:2007 

  Beräkningsvärde 

Material λ  W/m°C 

Trä 0,14 

Plywood 0,14 

Betong 1,7 

Lättbetong 0,12 

Gipsskiva 0,25 

Spånskiva 0,14 

Golvspånskiva 0,18 

Träfiberskiva 0,14 

Stål 50 

Rostfritt stål 17 

Puts 1 

Fasadtegel 0,6 

Mineralull 0,037 

Lösull50 0,042 

  Beräkningsvärde 

Marktyp λ  W/m°C 

Lera, silt, dränerad sand och grus 1,5 

Morän, icke dränerad sand och grus 2 

Berg 3,5 

  Rsi Rse   

Väggar  0,13 0,04 m2
°C/W 

Tak 0,10 0,04 m2
°C/W 

Golv 0,17 0,04 m2
°C/W 

http://www.swedisol.se/sw887.asp
http://www.swedisol.se/sw887.asp
http://www.swedisol.se/sw887.asp
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Tabell 5.5 schablonvärde för luftläckage55  

 

 

Tabell 5.6 densitet och specifik värmekapacitet56 

  

                                                             
55

 <http://www.energiradgivarna.com/siteadmin/upload/pdfarkiv/delrapport_klimatskarm.pdf> 1 april 2011 
56 Sandin 1997 s. 117 



 

 

   

Figur 5.1 normaltemperatur för januari 57             Figur 5.2 årets medeltemperatur58 

  

                                                             
57 <http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-januari-1.3976> 10 
april 2011 
58 <http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.3973> 10 april 2011 

http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/normal-medeltemperatur-for-januari-1.3976
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/1.3973


 

 

      
Figur 5.3 Diagram för bestämning av DUT59 

                                                             
59 Warfinge 2007 s. 6:41 



 

 

   

Tabell 5.7 gradtimmar 60 

  

                                                             
60 Warfinge 2007 s. 6:45 
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Figur 4.1 Ytterväggen uppbyggnad ej skalenlig. 61 

  

                                                             
61 Jönsson, M. (2008). 
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Effektberäkning befintlig byggnad 
  

       Värmekapacitet 
      

 
Tjocklek Densitet Area Värmekapacitet Värmekapacitet 

 

Material d (m) 
Q 
(kg/m3) A (m2) c (J/kg°C) c*m (J/°C) 

 Gips yttervägg 0,013 900 266,76 800 2496874 
 Gips innerväggar 0,013 900 799,44 800 7482758 
 Gips Tak 0,013 900 453 800 4240080 
 Siporex (Lättbetong) 0,25 500 139,68 1000 17460000 
 Råspont golv 0,022 500 453 1500 7474500 
 Spånskiva golv 0,012 500 453 1500 4077000 
 

    
Summa Σ 43231212 J/°C 

       Transmissionsförluster Qt 
    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 
Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 

 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 1,8     45,108 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 1,8     17,388 
 Fönster typ 3 litet 4,11 1,8     7,398 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 2,5     35,490 
 

    
Summa Σ 305,1 W/°C 

       Ventilationsförlust Qv 
     

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
 

    q (m3/s) 
ρ 
(kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 

 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 



 

 

       

       Tidskonstant 
       

 
 

      

    
 b = 25 h 

       Normaltemperatur 
     Januari 

 
-3 °C 

   

       

       

       

       DUT enligt diagram -19,2 °C 
   Temperatur inne 

 
21 °C 

   

       Luftläckage Qov 
      

       Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 
   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,4 oms/h 
  q = V* oms/h     434,88 m3/h 
  

   
0,1208 m3/s 

  

       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
 

    q (m3/s) 
ρ 
(kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 

 H   0,1208 1,2 1000 144,96 
 

    
Summa Σ 144,96 W/°C 

       

       
Qtot = Qt+Qv+Qov     618 W/°C 

  

       
P = Qtot(Tinne-DUT)     24845 W 

   

 

  

𝜏𝑏  
∑𝑚 ∙ 𝑐

𝑞 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 +∑𝑈 ∙ 𝐴
∙
1

3600
 



 

 

Energiberäkning befintlig byggnad 
  

       Transmissionsförluster Qt 
    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 
 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 1,8     45,108 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 1,8     17,388 
 Fönster typ 3 litet 4,11 1,8     7,398 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 2,5     35,490 
 

    
Summa Σ 305,1 W/°C 

Ventilation Qv 
      Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 

     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 

Luftläckage Qov 
      Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 

   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,4 oms/h 
  q = V* oms/h     434,88 m3/h 
  

   
0,1208 m3/s 

  
       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,1208 1,2 1000 144,96 
 

    
Summa Σ 144,96 W/°C 

       Qtot = Qt+Qv+Qov     618 W/°C 
  

       Årets normaltemperatur 
 

6 °C 
  Temperatur inne 

  
21 °C 

  
       Gt 

  
131600 °Ch 

  E = Qtot*Gt/1000     81334 kWh 
  

       Kostnad 
      Á pris kWh 
  

0,414 kr/kWh 
  Energikostand     33672,48 kr/år 
   



 

 

Energiberäkning befintlig byggnad Tgräns 
  

       Transmissionsförluster Qt 
    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 
 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 1,8     45,108 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 1,8     17,388 
 Fönster typ 3 litet 4,11 1,8     7,398 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 2,5     35,490 
 

    
Summa Σ 305,1 W/°C 

Ventilation Qv 
      Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 

     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 

Luftläckage Qov 
      Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 

   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,4 oms/h 
  q = V* oms/h     434,88 m3/h 
  

   
0,1208 m3/s 

  
       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,1208 1,2 1000 144,96 
 

    
Summa Σ 144,96 W/°C 

       Qtot = Qt+Qv+Qov     618 W/°C 
  

       Årets normaltemperatur 
 

6 °C 
  Temperatur inne 

  
17 °C 

  
       Gt 

  
99500 °Ch 

  E = Qtot*Gt/1000     61495 kWh 
  

       Kostnad 
      Á pris kWh 
  

0,414 kr/kWh 
  Energikostand     25459,06 kr/år 
  



 

 

Bilaga 8 
 

Effektberäkning Elitfönster U 1,1 
  

       Värmekapacitet 
      

 
Tjocklek Densitet Area Värmekapacitet Värmekapacitet 

 

Material d (m) 
Q 
(kg/m3) A (m2) c (J/kg°C) c*m (J/°C) 

 Gips yttervägg 0,013 900 266,76 800 2496874 
 Gips innerväggar 0,013 900 799,44 800 7482758 
 Gips Tak 0,013 900 453 800 4240080 
 Siporex (Lättbetong) 0,25 500 139,68 1000 17460000 
 Råspont golv 0,022 500 453 1500 7474500 
 Spånskiva golv 0,012 500 453 1500 4077000 
 

    
Summa Σ 43231212 J/°C 

       Transmissionsförluster Qt 
    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 
Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 

 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 1,1     27,566 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 1,1     10,626 
 Fönster typ 3 litet 4,11 1,1     4,521 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 1,1     15,616 
 

    
Summa Σ 258,0 W/°C 

       Ventilationsförlust Qv 
     

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
 

    q (m3/s) 
ρ 
(kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 

 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 



 

 

       

       Tidskonstant 
       

 
 

      

    
 b = 28 h 

       Normaltemperatur 
     Januari 

 
-3 °C 

   

       

       

       

       DUT enligt diagram -18,8 °C 
   Temperatur inne 

 
20 °C 

   

       Luftläckage Qov 
      

       Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 
   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,3 oms/h 
  q = V* oms/h     326,16 m3/h 
  

   
0,0906 m3/s 

  

       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
 

    q (m3/s) 
ρ 
(kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 

 H   0,0906 1,2 1000 108,72 
 

    
Summa Σ 108,72 W/°C 

       

       
Qtot = Qt+Qv+Qov     535 W/°C 

  

       
P = Qtot(Tinne-DUT)     20748 W 

   

 
 

𝜏𝑏  
∑𝑚 ∙ 𝑐

𝑞 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 +∑𝑈 ∙ 𝐴
∙
1

3600
 



 

 

Effektberäkning SP-fönster U 1,2 
   

       Värmekapacitet 
      

 
Tjocklek Densitet Area Värmekapacitet Värmekapacitet 

 

Material d (m) 
Q 
(kg/m3) A (m2) c (J/kg°C) c*m (J/°C) 

 Gips yttervägg 0,013 900 266,76 800 2496874 
 Gips innerväggar 0,013 900 799,44 800 7482758 
 Gips Tak 0,013 900 453 800 4240080 
 Siporex (Lättbetong) 0,25 500 139,68 1000 17460000 
 Råspont golv 0,022 500 453 1500 7474500 
 Spånskiva golv 0,012 500 453 1500 4077000 
 

    
Summa Σ 43231212 J/°C 

       
Transmissionsförluster Qt 

    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 
Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 

 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 1,2     30,072 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 1,2     11,592 
 Fönster typ 3 litet 4,11 1,1     4,521 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 1,1     15,616 
 

    
Summa Σ 261,5 W/°C 

       
Ventilationsförlust Qv 

     

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
 

    q (m3/s) 
ρ 
(kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 

 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 

       



 

 

       Tidskonstant 
       

 
 

      

    
 b = 28 h 

       Normaltemperatur 
     Januari 

 
-3 °C 

   

       

       

       

       DUT enligt diagram -18,8 °C 
   Temperatur inne 

 
20 °C 

   

       
Luftläckage Qov 

      

       Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 
   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,3 oms/h 
  

q = V* oms/h     326,16 m3/h 
  

   
0,0906 m3/s 

  

       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
 

    q (m3/s) 
ρ 
(kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 

 H   0,0906 1,2 1000 108,72 
 

    
Summa Σ 108,72 W/°C 

       

       
Qtot = Qt+Qv+Qov     538 W/°C 

  

       
P = Qtot(Tinne-DUT)     20883 W 

   

 

 

𝜏𝑏  
∑𝑚 ∙ 𝑐

𝑞 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 +∑𝑈 ∙ 𝐴
∙
1

3600
 



 

 

 

Energiberäkning Elitfönster U 1,1 
          Transmissionsförluster Qt 

    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 
 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 1,1     27,566 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 1,1     10,626 
 Fönster typ 3 litet 4,11 1,1     4,521 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 1,1     15,616 
 

    
Summa Σ 258,0 W/°C 

Ventilation Qv 
      Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 

     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 

Luftläckage Qov 
      Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 

   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,3 oms/h 
  q = V* oms/h     326,16 m3/h 
  

   
0,0906 m3/s 

  
       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,0906 1,2 1000 108,72 
 

    
Summa Σ 108,72 W/°C 

       Qtot = Qt+Qv+Qov     535 W/°C 
  

       Årets normaltemperatur 
 

6 °C 
  Temperatur inne 

  
20 °C 

         Gt 
  

123300 °Ch 
  E = Qtot*Gt/1000     65934 kWh 
  

       Kostnad 
      Á pris kWh 
  

0,414 kr/kWh 
  Energikostand     27296,85 kr/år 
   



 

 

Energiberäkning Sp-fönster U 1,2 
   

       Transmissionsförluster Qt 
    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 
 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 1,2     30,072 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 1,2     11,592 
 Fönster typ 3 litet 4,11 1,1     4,521 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 1,1     15,616 
 

    
Summa Σ 261,5 W/°C 

Ventilation Qv 
      Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 

     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 

Luftläckage Qov 
      Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 

   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,3 oms/h 
  q = V* oms/h     326,16 m3/h 
  

   
0,0906 m3/s 

  
       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,0906 1,2 1000 108,72 
 

    
Summa Σ 108,72 W/°C 

       Qtot = Qt+Qv+Qov     538 W/°C 
  

       Årets normaltemperatur 
 

6 °C 
  Temperatur inne 

  
20 °C 

  
       Gt 

  
123300 °Ch 

  E = Qtot*Gt/1000     66363 kWh 
  

       Kostnad 
      Á pris kWh 
  

0,414 kr/kWh 
  Energikostand     27474,08 kr/år 
   



 

 

Energiberäkning Tgräns U 1,2 
   

       Transmissionsförluster Qt 
    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 
 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 1,2     30,072 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 1,2     11,592 
 Fönster typ 3 litet 4,11 1,2     4,932 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 1,2     17,035 
 

    
Summa Σ 263,3 W/°C 

Ventilation Qv 
      Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 

     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 

Luftläckage Qov 
      Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 

   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,3 oms/h 
  q = V* oms/h     326,16 m3/h 
  

   
0,0906 m3/s 

  
       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,0906 1,2 1000 108,72 
 

    
Summa Σ 108,72 W/°C 

       Qtot = Qt+Qv+Qov     540 W/°C 
  

       Årets normaltemperatur 
 

6 °C 
  Temperatur inne 

  
17 °C 

  
       Gt 

  
99500 °Ch 

  E = Qtot*Gt/1000     53735 kWh 
  

       Kostnad 
      Á pris kWh 
  

0,414 kr/kWh 
  Energikostand     22246,30 kr/år 
  



 

 

Bilaga 9 
 

Effektberäkning Elitfönster U 0,9 
  

       Värmekapacitet 
      

 
Tjocklek Densitet Area Värmekapacitet Värmekapacitet 

 

Material d (m) 
Q 
(kg/m3) A (m2) c (J/kg°C) c*m (J/°C) 

 Gips yttervägg 0,013 900 266,76 800 2496874 
 Gips innerväggar 0,013 900 799,44 800 7482758 
 Gips Tak 0,013 900 453 800 4240080 
 Siporex (Lättbetong) 0,25 500 139,68 1000 17460000 
 Råspont golv 0,022 500 453 1500 7474500 
 Spånskiva golv 0,012 500 453 1500 4077000 
 

    
Summa Σ 43231212 J/°C 

       Transmissionsförluster Qt 
    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 
Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 

 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 0,9     22,554 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 0,9     8,694 
 Fönster typ 3 litet 4,11 0,9     3,699 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 0,9     12,776 
 

    
Summa Σ 247,4 W/°C 

       Ventilationsförlust Qv 
     

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
 

    q (m3/s) 
ρ 
(kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 

 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 



 

 

       

       Tidskonstant 
       

 
 

      

    
 b = 29 h 

       Normaltemperatur 
     Januari 

 
-3 °C 

   

       

       

       

       DUT enligt diagram -18,7 °C 
   Temperatur inne 

 
20 °C 

   

       Luftläckage Qov 
      

       Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 
   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,3 oms/h 
  q = V* oms/h     326,16 m3/h 
  

   
0,0906 m3/s 

  

       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
 

    q (m3/s) 
ρ 
(kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 

 H   0,0906 1,2 1000 108,72 
 

    
Summa Σ 108,72 W/°C 

       

       
Qtot = Qt+Qv+Qov     524 W/°C 

  

       
P = Qtot(Tinne-DUT)     20284 W 

   

 
 
 

𝜏𝑏  
∑𝑚 ∙ 𝑐

𝑞 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 +∑𝑈 ∙ 𝐴
∙
1

3600
 



 

 

Effektberäkning SP-fönster U 0,9 
   

       Värmekapacitet 
      

 
Tjocklek Densitet Area Värmekapacitet Värmekapacitet 

 

Material d (m) 
Q 
(kg/m3) A (m2) c (J/kg°C) c*m (J/°C) 

 Gips yttervägg 0,013 900 266,76 800 2496874 
 Gips innerväggar 0,013 900 799,44 800 7482758 
 Gips Tak 0,013 900 453 800 4240080 
 Siporex (Lättbetong) 0,25 500 139,68 1000 17460000 
 Råspont golv 0,022 500 453 1500 7474500 
 Spånskiva golv 0,012 500 453 1500 4077000 
 

    
Summa Σ 43231212 J/°C 

       
Transmissionsförluster Qt 

    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 
Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 

 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 0,9     22,554 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 0,9     8,694 
 Fönster typ 3 litet 4,11 0,8     3,288 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 1     14,196 
 

    
Summa Σ 248,4 W/°C 

       
Ventilationsförlust Qv 

     

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
 

    q (m3/s) 
ρ 
(kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 

 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 



 

 

       

       Tidskonstant 
       

 
 

      

    
 b = 29 h 

       Normaltemperatur 
     Januari 

 
-3 °C 

   

       

       

       

       DUT enligt diagram -18,7 °C 
   Temperatur inne 

 
20 °C 

   

       
Luftläckage Qov 

      

       
Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 

   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,3 oms/h 
  

q = V* oms/h     326,16 m3/h 
  

   
0,0906 m3/s 

  

       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
 

    q (m3/s) 
ρ 
(kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 

 H   0,0906 1,2 1000 108,72 
 

    
Summa Σ 108,72 W/°C 

       

       
Qtot = Qt+Qv+Qov     525 W/°C 

  

       
P = Qtot(Tinne-DUT)     20323 W 

   
 

𝜏𝑏  
∑𝑚 ∙ 𝑐

𝑞 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐 +∑𝑈 ∙ 𝐴
∙
1

3600
 



 

 

Energiberäkning Elitfönster U 0,9 
   

       Transmissionsförluster Qt 
    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 
 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 0,9     22,554 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 0,9     8,694 
 Fönster typ 3 litet 4,11 0,9     3,699 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 0,9     12,776 
 

    
Summa Σ 247,4 W/°C 

Ventilation Qv 
      Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 

     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 

Luftläckage Qov 
      Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 

   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,3 oms/h 
  q = V* oms/h     326,16 m3/h 
  

   
0,0906 m3/s 

  
       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,0906 1,2 1000 108,72 
 

    
Summa Σ 108,72 W/°C 

       Qtot = Qt+Qv+Qov     524 W/°C 
  

       Årets normaltemperatur 
 

6 °C 
  Temperatur inne 

  
20 °C 

  
       Gt 

  
123300 °Ch 

  E = Qtot*Gt/1000     64627 kWh 
  

       Kostnad 
      Á pris kWh 
  

0,414 kr/kWh 
  Energikostand     26755,49 kr/år 
   



 

 

Energiberäkning SP-fönster U 0,9 
   

       Transmissionsförluster Qt 
    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 
 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 0,9     22,554 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 0,9     8,694 
 Fönster typ 3 litet 4,11 0,8     3,288 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 1     14,196 
 

    
Summa Σ 248,4 W/°C 

Ventilation Qv 
      Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 

     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 

Luftläckage Qov 
      Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 

   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,3 oms/h 
  q = V* oms/h     326,16 m3/h 
  

   
0,0906 m3/s 

  
       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,0906 1,2 1000 108,72 
 

    
Summa Σ 108,72 W/°C 

       Qtot = Qt+Qv+Qov     525 W/°C 
  

       Årets normaltemperatur 
 

6 °C 
  Temperatur inne 

  
20 °C 

         Gt 
  

123300 °Ch 
  E = Qtot*Gt/1000     64751 kWh 
  

       Kostnad 
      Á pris kWh 
  

0,414 kr/kWh 
  Energikostand     26806,98 kr/år 
   



 

 

Energiberäkning Tgräns U 0,9 
   

       Transmissionsförluster Qt 
    

 
Area U-värde     Transmissionsförlust 

 Byggdel m2 W/m2°C     W/°C 
 Yttervägg 122,62 0,2     24,524 
 Gavel 48,23 0,223     10,755 
 Tak 453 0,078     35,334 
 Golv 453 0,17     77,010 
 Fönster typ 1 Stort 25,06 0,9     22,554 
 Fönster typ 2 vädring 9,66 0,9     8,694 
 Fönster typ 3 litet 4,11 0,9     3,699 
 Fönster typ 4 1,68 1,2     2,016 
 Fönster typ 5 2,27 1,2     2,724 
 Glasparti b. ytterdörr 7,64 1,9     14,516 
 Ytterdörr typ 1 13,38 1,5     20,070 
 Ytterdörr typ 2 8,5 1,5     12,750 
 Altandörr 14,20 0,9     12,776 
 

    
Summa Σ 247,4 W/°C 

Ventilation Qv 
      Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 

     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,14 1,2 1000 168 
 

    
Summa Σ 168 W/°C 

Luftläckage Qov 
      Byggnad A (m2) h (m) V (m3) 

   H 453 2,4 1087,2 
   

       Schablonvärde     0,3 oms/h 
  q = V* oms/h     326,16 m3/h 
  

   
0,0906 m3/s 

  
       

  
  Luftens  Specifik   

 Byggnad   Luftflöde densitet värmekapacitet Förlust 
     q (m3/s) ρ (kg/m3) c (J/kg°C)  *ρ*c (W/°C) 
 H   0,0906 1,2 1000 108,72 
 

    
Summa Σ 108,72 W/°C 

       Qtot = Qt+Qv+Qov     524 W/°C 
  

       Årets normaltemperatur 
 

6 °C 
  Temperatur inne 

  
17 °C 

         Gt 
  

99500 °Ch 
  E = Qtot*Gt/1000     52152 kWh 
  

       Kostnad 
      Á pris kWh 
  

0,414 kr/kWh 
  Energikostand     21591,01 kr/år 
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Figur 4.2 konstruktionsritning över yttertaket62. 

 

 

Figur 4.3 konstruktionsritning över golvet och en bit av kassun.63  

  

                                                             
62

 Brunsberg (1979) 
63 Brunsberg (1979) 
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Figur 6.8 Situationsritning64 

 

Figur 6.9 Plan ritning huskropp H ej skalenlig, altandörrar igensatt vid vardagsrummen i 2:orna.65 

                                                             
64

 Olli&Dunge (2009) 
65 Småhusbyrån (1962) 


