
1 
 

                                

                                      KTH BYGGVETENSKAP 

 

 

 

                     Simulering av energieffektiviserande  

åtgärder i samband med ROT 

                                   -En studie av flerbostadshus från 50 talet med hjälp av IDA simulering. 

 

 

 

 

                                             Jie Gong 

 

 

                         
                       

                                 Master of Science Thesis  
                                                         Stockholm, Sweden 2010 

                                                                                                                                                                                



2 
 

 
                                Master of Science thesis ABE 2011/BYV /ITEK 118 
                                      

  
     KTH BYGGVETENSKAP 

 
                                                                         

                                                                                                           Jie Gong 
Approved 
  
2012-01-16 

Examiner 

Ivo Martinac 
Supervisor 

Ivo Martinac 

 Commissioner 

Ivo Martinac 
Contact person 

Ivo Martinac 

 

Abstract  

The building sector accounts for almost one third of total energy use in Sweden. A large 

amount of residential buildings which were built one half century ago are in urgent need 

of renovation in order to reduce energy consumption meanwhile improving the in-

house comfort. 

This paper demonstrates that the heating need of apartment building from 1950s could 

be lowered by carrying out suggested measures.  These include increasing the insulation 

layers on the roof and external wall, upgrade of windows in the building and 

reinstallation of ventilation system with heat exchange function.   

How much heating energy could potentially be cut down by implementation of each 

measure were examined by constructing and operating the model in the simulation 

program IDA Indoor Climate and Energy, which takes not only the indoor factors into 

account but also the external parameters like solar radiation , geographic location and 

surroundings. 

Finally the analysis on life cycle cost of each method has been performed based on 

reasonable assumptions in order to compare these measures in the term of cost-

effectiveness and give a more complete and sensible picture of energy effective means in 

the long run. 

Keywords:  apartment building, heating energy reduction buildings envelop, model 

simulation, life cycle cost analysis, cost effectiveness. 
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-En studie av flerbostadshus från 50 talet med 

hjälp av IDA simulering. 
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Sammanfattningar: 
ROT är förkortning till ” Reparation, Ombyggnader och Tillbyggnader ” som är avsedd 

för skatteavdrag för vidtagna energibesparande åtgärder inom byggnadsektorn. Syftet 

med det här examensarbetet är att undersöka olika slags besparingar med hänsyn till 

dagens befintliga flerbostadshus omständigheter. Byggnadens energianvändning skulle 

generellt kunna minskas genom att förbättra klimatskal som exempelvis 

byggnadstekniska åtgärder och utnyttja nya installationstekniska åtgärder bl.a. som FTX 

ventilation system eller värmepumpar. 

Med hjälp av IDA ICE energisimuleringsprogram ska två flerbostadshusmodeller byggas.  

Resultatet från energiberäkningen med IDA ska analyseras och jämföras med 

bostadshusets energistatus idag. Avsikten med jamförelsen är att anpassa byggmodell 

för att representera den befintliga byggnaden så gott som möjligt. 

Förbättringsåtgärder som tillförs i byggmodellen och beräknas med IDA skulle kunna 

påvisa olika potentialen av energibesparing. i olika förslagen. Även en 

ekonomiskbedömning av förbättringsåtgärder med valda åtgärder ska genomföras med 

ur livscykelkostnadssynpunkt som tar hänsyn till alla kostnader under kalkylperioden. 

Genom dessa kan fastigheter ägare få överblicka energikostnader för att avgöra ett 

rimligt och lönsamt beslut om energieffektiviseringsåtgärder.   

Nyckelord: åtgärder,befintliga flerbostadshus, IDA simulering,  livscykelkostnad analys 
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byggnader kunna fortsätta används med skäl att energianvändning skulle reduceras och 

inomhus klimat skulle förbättras.  

Syftet med exjobb är att ta reda på energibesparnings potential vid olika åtgärdsförslag 
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1INLEDNING 
Sverige har ett nationellt mål för energieffektivisering i byggnader. Målet är att 

energianvändningen ska sjunka med 20 % i befintliga bostäder till år 2020 och halveras 

till 2050 i jamförelse med energianvändning 1995.1För att kunna uppnå detta mål krävs 

det stor insats på att energieffektivisera de gamla flerbostadshusen på ett 

kostnadseffektivt sätt eftersom de står för mer än hälften av totalt 

flerbostadshusbestånd.2 

Syftet till att renovera flerbostadshus inte bara innebär att minska byggnadernas 

energibehov utan också bidra till förbättrade inomhusmiljön och minskade 

miljöpåverkan. Förutom kan det gynna fastigheters värde och förlänga deras brukstid 

genom energieffektiviseringsåtgärder. 

  1.1Generell energianvändningen i flerbostadshus 

Energianvändning till uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus 

2009 uppgick den totala energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i 

flerbostadshus till 25.6 TWh. Fjärrvärme är det dominerande uppvärmningssättet i 

flerbostadshus som använde 23.4TWh fjärrvärme under 2009,vilket svarar för 91 

procent av de totala energianvändningarna för uppvärmning och varmvatten.3 I det 

följande tabell redovisas den totala energianvändningar för uppvärmning och 

varmvatten i flerbostadshus uppdelat på olika energislag. 

Tabell 1.1.1 Total energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus år 2003-2009 TWh 

(Energistatistik för flerbostadshus 2009 www.energimyndigheten.se) 

 

 

                                                        
1 Energi Myndigheten www. energimyndigheten.se 
2 Renoverings handboken för hus byggda 1950-75, VVS Företagen Stockholm 
3 Energistatistik för flerbostadshus, www. energimyndigheten.se 
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Enligt tabell är det tydligt att fjärrvärme till flerbostadshus år 2009 har minskat cirka 6 

% i jämförelse med år 2003. Mellan år 2003 och år 2007 hade det skett minskning i stort 

sett på grund av omställningar som gäller energieffektiviseringar i flerbostadshus. 

Elvärme i flerbostadshus har reducerats påtagligt tack vare statligt investeringsstöd för 

att konvertera från elvärme.4 Samma spår gäller också med oljeanvändning i 

flerbostadshus, vilken minskade med 84 procent från år 2003 till år 2009 eftersom det 

finns konverteringsstöd för att avskaffa oljeanvändning inom byggnadssektorn 

kontinuerligt.5 

Samtidigt den totala uppvärmda arean i flerbostadshus med fjärrvärme har ökat från 75 

procent år 2001 till 84 procent år 2009 medan den totala uppvärmda arean i 

flerbostadshus har gått ned litet. 6 

Tabell 1.1.2 Andel av uppvärmd area i flerbostadshus fördelad efter uppvärmningssätt åren 2001-2009 
(Energistatistik för flerbostadshus 2009 ,www.energimyndigheten.se) 

 

 

Den genomsnittliga energianvändningen för uppvärmning och varmvatten per 

kvadratmeter i flerbostadshus nås till 148 KWh/m2 år 2009 som är högre än år 2008 

men lägre jämfört med åren 2005-2007.7 

Tabell 1.1.3 Genomsnittlig energianvändning i flerbostadshus 2005-2009 [ MWh per lägenhet, kWh per m2 ] 
(Energistatistik för flerbostadshus 2009, www. energimyndigheten.se) 

 

Om den totala energianvändning i flerbostadshus fördelas efter byggår då är det 

uppenbart att den genomsnittliga energianvändningen i flerbostadshus byggda efter år 

1980 är lägre medan flerbostadshus byggda före år 1980 eller tidigare är högre.8 Den 

trenden kan tydligöras i följande figur: 

                                                        
4 , 5 energiläget 2009, www.energimyndigheten.se 
 
6, 7, 8 Energistatistik för flerbostadshus, www. energimyndigheten.se 
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Figur 1.1.1  Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning och varmvatten i flerbostadshus år 2009, 
fördelad efter byggår (kWh per m2) (Energistatistik för flerbostadshus 2009, www.energimyndigheten.se) 

 

Stora skillnader i genomsnittliga energianvändningar per kvadratmeter i flerbostadshus 

före 1980 och efter 1980 kan redogöras att en ny byggnorm trädde in 1980 som ställde 

mer krav på byggnader utförandet och sedan har maximal energianvändning i 

byggnader också kvantifierat. Det här införandet av byggnorm 1980 har förmodligen 

bidragit till förändringar av energianvändning inom byggnader.9 

Oljeanvändning i byggnadssektorn och service uppgick till 13,3 TWh 2009, vilken har 

minskat rejält sedan 1970s eftersom staten har ett mål att avveckla oljeberoende inom 

byggnadssektorn på framtiden och olja ersätts med elvärme eller fjärrvärme.10 

Flerbostadshus har använt i genomsnitt 15 liter per kvadratmeter till 

uppvärmningsändamål 2009.11 

Elvärme svarar för bara 5 % av totala energianvändningar för uppvärmning och 

varmvatten i flerbostadshusbeståndet 2009. Minskning av elvärme kan förklaras av att 

det finns statens bidrag för ersättning av elvärme med andra uppvärmningsätt som 

fjärrvärme, värmepump, eller förnybar energi eftersom det anses inte effektiv att 

konsumera el för att få värme. I energi statistiken ingås elvärme som hushållsel.12 

Elanvändning i flerbostadshus består generellt av fastighetsel och hushållsel. Idag finns 

det inte exakt statistiska siffror som kunde belysa vilken storleksordning de står för 

både fastighetsel och hushållsel i flerbostadshus eftersom det visar stor spridningen i 

undersökningen av elanvändning i olika hushåll. Siffror kan variera mellan 2000 och 

7000 KWh/ år för ett hus och mellan 1000 och 5000 KWh år för en lägenhet enligt 

                                                        
9 , 11 ,12  Energistatistik för flerbostadshus, www. energimyndigheten.se 
10 energiläget 2010, www.energimyndigheten.se 
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energimyndighetens undersökning13 medan fastighetsel från olika flerbostadshusen kan 

visas genom följande tabell14 

Tabell 1.1.4  Användning av fastighetsel för några olika flerbostadshusföretag  (Gunnar,B&Åsa,W. 
Energiandvändning i flerbostadhus och lokaler 2008) 

 

 

Medelvärde som kan räknas ur från denna tabell är 22 KWh/m2 vid fastighetsel i 

flerbostadshus medan hushållsel kan uppskattningsvis stå för 40 KWh/m2 i 

flerbostadshus enligt energimyndighetens rapport.15 Dessa hushållselen medverkar som 

värmeskott i energihushållning av flerbostadshus och det kan räknas med 70 % av 

hushållselen omvandlade till värme.16 Om hushållsel fördelas på olika 

användningsändamål är belysning största posten. Kyl och frys är den andra största 

posten som följas av underhållningsapparater i tredje plats.  

Värmepumpar har tilltagit mellan åren 2005-2009 eftersom det kan generellt producera 

tre gånger mängder värme än vad det krävs för elen. Berg, sjöar, även jordvärmepumpar 

förekommer. Antal värmepumpar räknas till 22900 år 2009. 17 

Tabell 1.1.5 Antal använda värmepumpar fördelade på år och typ [1000_tal] (Energistatistik för 
flerbostadshus 2009. www.energimyndigheten.se) 

 

                                                        
13 , 15 energiläget 2009, www.energimyndigheten.se 
14 (Gunnar Bröms, 2008) 
16 Brukarindata för energiberäkning 
17 Energistatistik för flerbostadshus, www. energimyndigheten.se 
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1.2Beskrivning av 1950-talshus egenskaper 

I det här kapitlet ska det 1950-talshus kännetecken sammanfattningsvis beskrivas i 

syftet med att dessa ska ligga till grund för val av åtgärdsförslag som åstadkommas sent i 

den här rapporten. Trots att det finns uppgifter om renoveringsåtgärder vid byggnader i 

allmänhet bevisar det att olika åtgärdslösningar tillämpade sig till olika typer av 

byggnader till följd av skillnader i byggnadstekniska och installationstekniska drag vid 

varje fall. Därför är det viktigt att ta hänsyn till byggnadsegenskaper som har stor 

inverkan på vilka åtgärder vidtas senare.18 

1950tals hus präglas av grannskapsenheter. Med dessa menas det att husen var 

uppbyggde nära varandra och i närheten planerades också skola, butiker, lekplatser och 

parker. Det vanligaste huset är ett lamell hus i tre eller två våningar med stomme av 

tegel eller gasbetong, men högt punkthus hade också börjat byggas.19 På den där tiden 

var byggmetoder var ganska traditionella och hantverksmässiga, vilket reflekteras på 

olika träslag använde på fönster, tak eller entré dörren.20 Lägenheters boarea blev större 

med mera rumsbildande . Kök och badrum var utformade med utrustningsstandard och 

grundfunktion. 

På 1950 talet blev lättbetong som mest användbara material i väggskontruktion av 

byggnader på grund av låg volymvikten och bättre värmeisoleringsförmåga jämförd med 

tegel. Ytterväggarna var vanligtvis murade lättbetongsblock med spritputs på utsidan 

och slätputs på insidan. Armerade lättbetongbalkar används som bärande enhet över 

fönsterskontruktion. Även hjärtväggar och lägenhetsskiljande väggar var utförda i 

massiva murblock av betong. 21 

Värmeisoleringskrav hos golv, väggar och tak hade redan införts i byggnormen BABS 

1946. Värmeisoleingsmaterial var vanligtvis 15cm kutterspån som lades på vinden eller 

träullsplattor på insidan av källarväggen.22 Värmeisoleringskrav på olika 

konstruktionsdelar från byggnorm BABS 1950 har omräknats till dagens U värde som 

fördelas på 4 zoner runt i landet, ses tabell nedan.23 

 

 

 

 

 

                                                        
18 , 20, 21,23  Renoverings handboken för hus byggda 1950-75, VVS Företagen Stockholm 
19, 22 (Cecilia Björk, 2002) 
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Tabell 1.2.1  krav på värmeisolering i klimatskärm mot det fria och mot mark från BABS 1950 

(Renoveringshandboken Stockholm, V. F. 2009) 

U värde 

krav  

W/m2.K  

Tak Vägg Golv 

Fönster 

Tak1 Tak2 vägg1 vägg2 vägg3 vägg4 

golv 

direkt 

på 

mark  

Zon1 0,52 0,41 0,99 0,87 0,76 0,52 0,52 3 

Zon2 0,52 0,41 1,10 0,99 0,87 0,52 0,52 3 

Zon3 0,64 0,52 1,22 1,10 0,99 0,76 0,64 3 

Zon4 0,64 0,52 1,34 1,22 1,10 0,87 0,64 3 

 

OBS: Tak1: Takbjälklag av stenmaterial; tak2: Takbjälklag av trämaterial; 

          Vägg1: Murtegelvägg volymvikt> 1.4 kg/ dm3,Vägg2: Murtegel med vv 1.1–1,4 kg/ dm3 eller betong och utvändig isolering ; 

          Vägg3: Annan tung vägg, sten, Vägg4: Trävägg 

Zon1: Norrbotten, Västerbotten, Jämtlands län; Zon2: Västernorrland, Gävleborgs, Kopparberg, Värmlands län  

Zon3: Stockholm, Uppsala, västmanland, Södermanland, Örebro, Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Skaraborg, 

           Älvsborg, Göteborg, Bohuslän 

Zon4: Gotland, Blekinge, Kristianstad, Malmöhus, Halland 

Uppvärmning ordnades genom oljepanna i kvarterscentral men värmekulvertarna i 

källare ofta isolerades dåligt. Ventilationen var självdrag typ som försåg rum med uteluft 

genom uteluftsintag under fönster.24 I väggarna vid badrum och kök fanns 

frånluftskanaler. I vissa fall hade fläktar installerats på frånluftskanaler. Sådan typ har 

senare blivit F ventilation system. Den totala energiåtgångar (ingår hushållsel) i 1950-

talshus är cirka 220kwh/kvm Atemp.år om inga åtgärder hade utförts. 25I tabell nedan 

visar det krav på ventilation från byggnorm 1950 

 

 

 

 

                                                        
24,25 Renoverings handboken för hus byggda 1950-75, VVS Företagen Stockholm 
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Tabell 1.2.2 Krav på ventilation i BABS 1950 (Renoveringshandboken Stockholm, V. F. 2009) 

Ventilation (självdrag) Mått på till-och frånluft 

Bostadsrum Frånluft/Tilluft 150 cm2/30cm2 

Kök 225 cm2 

Bad Frånluft/ Tilluft 150cm2/150cm2 

WC 100 cm2 

Ventilation (självdrag) Mått på till-och frånluft  

Bostadsrum 45m3/h 

Kök 80m3/h 

Bad 60m3/h 

WC 30m3/h 

 

Sammanfattningsvis kan brister på konstruktioner och ventilationssystem i 1950-

talshus generaliseras i det följande figur  

 

Figur 1.2.1  brister vid konstruktioner och Ventilation system vid 1950tals hus. (Renoveringshandboken 
Stockholm, V. F. 2009) 

Konstruktioner 

 

 

•Fuktproblem kan uppstår i källare eller 
krypgrund 

•Radonhalt är hög i källare och krypgrund 

•Läckagerisk uppkommer i huset 

•Tätskikt saknas på väggar 

 

Ventilationssystem 

 

 

•Självdragssystems funktion försämras och 
luftflöde inom hus kan inte uppfylla de krav 

•Klimatstyrande kontroll saknas 

•Fläktar eller cirkulationspumpar s 
verkningsgrad är låg. 
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Utöver dessa befinner vanliga brister sig i 1950 tals hus som dålig isoleringen i våtrum 

och olämpligt placerade rörgenomföringar för värmerör, korroderade rörinstallationer 

samtidigt det förefaller att omoderna vattenblandare och sanitetsutrustningar ledde till 

stora vattenflöden och medförde större vatten och energiåtgång. Elinstallationer är 

omoderna och lägenheter finns det mindre eluttag som kanske saknar jordning och 

barnsäkring. Åskskyddet kan vara också dåligt. Mer genomgående uppgifter om brister 

vid 1950-talshus finns i renoveringshandboken.26 

  

 1.3 Metod och avgränsningen 

Syftet med exjobb är att utreda energieffektiviseringspotential hos flerbostadshus och 

studera framtagna åtgärders konsekvenser och kostnader. Framför allt är fokus på 

åtgärder som kan förbättra klimatskärmen, vilket medför minskade 

transmissionsförluster. Samtidigt ombyggnad ventilationssystem från F system till FTX 

system analyseras med avsikt att minska uppvärmningsbehov och samt förstärka krav 

på luftkvalitet med ökande inomhus komfort . 

Exjobb utgår från byggnaders energianvändning 2009 statistik med antaganden att 

värmesystem i byggnader idag har redan justerats optimalt.  

Energibesparande beräkning görs med hjälp av IDA ICE simulering programmen med 

förutsättningen som är baserad på hus energistatus 2009 och byggnorm 1950s. De 

övriga uppgifter samlades in genom samtal med fastighetsskötare och rapport från 

Björn Sjöholm och Anna Sundman från ÅF konsult. 

Resultatet från IDA ICE simulering är baserad på grundmodell som skulle representera 

hela byggnaders värmebehov 2009 i verkligheten så gott som möjligt. Köldbryggor , som 

alltid uppstår med anslutningar mellan konstruktions olika delar, kunde inte undersökas 

i detaljer utan anta direkt från schablonvärde från IDA eller rekommendationsvärde 

från swedisol.  

Ekonomiska beräkningar använder livcykelsmodell som är gynnsamt att jämföra olika 

val. Resultatet ska avspegla vilka åtgärder är lönsam att vidta med antagande att 

marginal investering skulle uppvägs med sparade driftkostnader. Även 

underhållskostnad som medförs med enskild åtgärd ska inkluderas in i beräkningen . 

 1.4 Objektet i exjobb 

1.4.1 Fastighetsägare – Einar Mattssons Byggnads AB 

Einar Mattson AB var grundades av byggmästare Einar Mattson 1935. Idag utgörs det av 

fyra dotterbolagen som inriktar sig mot olika linje i fastigheter bransch.  Hela 

verksamheter baserar på omkring Stockholm områden.  Under det senaste året har hela 

                                                        
26  Renoverings handboken för hus byggda 1950-75, VVS Företagen Stockholm 
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koncernen struktur omorganiserats för att ytterligare förstärka Einar Mattssons 

varumärk. Långsiktiga omtänkande mål finns i varje steg av företags utveckling. 

Huvudaffärer inom bolag består av två delar, en del om fastighetsförvaltning under 

längre tid; andra del om byggnadsprojektering. 27 

 

                         

Figur 1.4.1.1 Einar Mattsons Bolag. (Einar Mattsson årsredovisningar 2010, www.einarmattsson.se) 

Einar Mattsson Fastighets AB är ett av dotterbolagen som fokuserar på köp och 

försäljning av fastigheter med långsiktigt perspektiv.  Med noggrann analys om bostäder 

utveckling omkring Stockholm satsar bolag på att bygga upp 150 nya bostäder om 

året.28 

Einar Mattsson projekts AB är ett av dotterbolagen som arbetar med bostads och 

äganderätter för försäljning samt samarbetar med Einar Mattsson Fastighets AB om 

hyresrätter.29 

Einar Mattsson Byggnads AB är ett av dotterbolagen som ansvar för att bygga och 

förvalta kommersiella lokaler och bostäder. 30 

Heirloom Asset Management AB är ett av dotterbolagen som investerar i andra områden 

såsom aktier och fonder. Investeringar placeras runt om i världen.31 

 Hela fastighetsbestånd hos Einar Mattsson 2010 ser ut som följande: 

                                                        
27,28,29,30,31 Einar Mattsson årsredovisningar 2010 
 
 
 
 

Einar Mattson 

Einar 
mattson 

projekts AB 

Einar 
mattson 

byggnads AB 

Heirloom 
Asset 

Management 
AB 

Einar 
mattson 

fastighets AB 



18 
 

 

Figur 1.4.1.2 fastighetsbestånd hos Einar Mattson 2010 (Einar Mattsson årsredovisningar 
2010,www.einarmattsson.se) 

 

Intäkter från bostäder svarar för nästan 81 av alla hyresvärde och den resten kommer 

från lokaler och garage/parkering. 

Landfogden 4 & 6 som examensarbetet ska undersökas ingår i fastighetsbeståndet i 

södra om Stockholm. 

 

1.4.2 Landsfogden4 & 6 egenskaper 

Det här arbetet fokuserar på flerbostadshus som kallas landsfogden 4 & 6 och de ingås 

till Einar Mattsons fastighetsbestånd. 

Huset är beläget i bostadsområde Bagarmossen i södra om Stockholm. Avstånd mellan 

Stockholm centra och huset är cirka 7 km. I omgivningen finns det olika typer av huset 

såsom punkhus, lamellhus, och tegelhus som var mest byggde före eller under 

miljonprogrammet.  Huset består av två betecknande delar landsfogden 4 och 

landsfogden 6 som var uppförda (Anna Sundman, 2010) 1952 och 1953 var för sig .  
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Figur 1.4.2 visar hur hela byggnaden delas upp (www. enrio.se ) 

 

Huset är typiskt tre våningar lamellhus med låglutande sadeltaket. Huset omgärdar en 

innegård och ligger nära vid trafikvägen. Bottenvåning ligger en halv trappa upp. Varje 

trapphus betjänar två lägenheter. Antal lägenheter uppgår till 88 med olika varierade 

boareor från 70kvm till 20kvm beroende av om det är 1a, 2aeller3a. En del 1a har 

bundits till 2a då räknas det som en lägenhet ihop nuvarande. Det finns två uppvärmde 

garage som ligger i källarplan i trapphus 25 och 39. Dessutom har en del källarplan är 

uthyrda nutida.  

Huset ytterväggarna är lättbetongblock med spritputs på utsidan och slätputs på insidan 

medan inneväggarna omfattas dels massiva betongblock och dels stenstegel murades av 

kalkbruk. Fönster i lägenheter antas som 2 glas fönster med kopplade bågar enligt 

byggnorm 1950 eftersom uppgifter om fönster saknades i tillgängligt dokument. 

Vindbjälklag utgörs av 15 cm mineralullplattor, 5 cm koksaska, pappmellanlägg och 

10cm kutterspån och 15cm tjock betong. Skillnad på bottenvåningsbjälklag och övrigt 

våningsbjälklag är att det ligger en skikt mineralullsmatta på bottenvåningsgolv om 

avskiljer sig från källarplan. Källargolv mot mark utgörs av 20 mm beläggning, 10cm 

lättbetong, 6cm armerad betong med 15 cm skärv och grus. 

Landsfogden6 

Landsfogden4 garage 

garage 
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Tidigare fanns det oljepanna i källare som producerade värme till hela huset men idag 

hela fastigheten är anslutna till fjärrvärmenätet som tillhörs energibolag Fortum i 

Stockholm. Radiatorer som finns i varje lägenhet hade dimensionerades vid byggandes 

tillfälle från början, vilket innebär att ny dimensionering inte har skett vid tidpunkt när 

de bytte värmeförsörjningssätt. Radiatorer idag installeras inte med termostatventiler 

utan bara enkel handvred som inte kan justera flöde enligt temperatursvängning. 

Ventilationen i huset är F _system som har 5 frånluftfläktar som sitter i vinden.32 Tilluft 

tillkommer in i huset genom monterade springventiler vid fönster i vardagsrum och 

sovrum. Frånluft sugs ur från lägenheter genom frånluftsdon hängande i badrum och 

WC s väggarna. 

 1.4.3 Landsfogden 4 & 6energi status idag  

Examensarbete utgår från fastigheters energistatistik 2009 som kan hämtas från 

Fortums webbsida www.fortum/ energikonto.  Det finns två uppmätta punkter för 

fjärrvärme i var och en fastighet och tre uppmätta punkter för fastighetsel. Hushållsel 

ingår inte till energistatistik utan med enskilda mätare för varje hushåll. 

Nedanstående tabell visade total energianvändning hos landsfogden 4 & 6: 

Tabell 1.4.3.1  energistatus hos landsfogden 4 & 6 

Uppmätta  totala värmeanvändning 1282 MWh 

Totala korrigerade värmeanvändning 

2009 
1345 MWh 

Total vatten förbrukning 7313 m3 

Total elanvändning 79 MWh 

BOA+LOA 5177 m2 

A temp 6981 m2 

Specifik energianvändning 204 kWh/ Atemp 

                                                        
32 (Anna Sundman, 2010) 

http://www.fortum/
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2 ENERGIHUSHÅLLNING I BOSTÄDER 
2.1 Energihushållning i bostäder 

I detta avsnitt ska teorier som handlar om energiänvandning i ett bostadshus tas upp. 

Dessa är också en grund till energisimulering i en byggnad.  

Energibehov av ett bostadshus i synnerhet består av tillförd och bortförd energi . En 

energibalans uttryck nedan kan beskriva energibehov av bostadshusen.33 

Q energi = Q värme + W = Q t+Qv+Ql+Qtvv+Qdr+(Wf+Wh-Qvä)-Qtillskott          [1] 

Q energi: energibehov av ett bostadshus vid normalårs brukande 

Q värme: värmebehov av ett bostadshus vid normalårs brukande 

W: elbehov vid normalårs brukande. Det utgörs förmodligen av fastighetsel Wf och 

hushållsel Wh 

Q t: transmissions förluster 

Qv: ventilations förluster 

Ql: infiltrations förluster 

Qtvv: värmebehov för tappvarmvatten 

Qdr: distributions och reglerförluster inne i bostadshus 

Qvä: värmetillskott från värmeväxlare, frånluftsvärmepump etc. 

Qtillskott: internet värme från personer, apparater och solinstrålning 

I Boverkets byggregler har man definierat byggnads energianvändning som inte räknar 

in hushållsel utan att avse det som bidrag till värmeöverskott inom huset. 34 Därmed har 

det en del påverkan på energibalans i ett bostadshus. 

Det är värdefullt att urskilja energianvändning i bostäder från i lokaler. Den största 

differensen är att det inte brukar ställa krav på hur hög temperatur inom bostäder inte 

bör stiga över. Det innebär att det inte finns kylbehov i varma sommartider i bostäder 

utan att det kan lösas genom fönsteröppningen och solavskärmningen på enkelt sätt i 

det här klimatet.  Men i lokaler finns det alltid behov av att tillföra och bortföra värme så 

                                                        
33 (Enno Abel, 2008) 
34 (Boverket, Regelsamling för byggande, 2009) 
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länge som temperatur inte sjunker eller stiger över gränsvärden.   Figurer 2.1.1 nedan 

illustrerar skillnad i energibehov mellan ett bostadshus och en lokal  

Med den här rapporten ska fokus riktas på förluster genom klimatskärmen, vilka ska 

förklaras lite djupare i följande medan andra poster i ekvation ovanpå inte ska 

diskuteras mer här dels för de inte har direkt påverkan på värmeanvändning av 

byggnader, dels för vissa som kallade förluster kan egentligen tillgodogöra sig som 

värmetillförsel till byggnader beroende på hur system gräns definieras. 

 

                                                                                                                                                
Figur 2.1.1  skillnader i värmebehov av bostäder (till vänster) och av lokaler (till höger) (Elmroth,A &Abel, E. 

2008. Byggnaden som system,Formas, Stockholm) 

 

2.2 Transmissionsförluster 

Vid transmissions förluster menar det att värme strömmar ut genom omslutande 

klimatskärmen exempelvis som vägg, golv, tak eller fönster och dörrar om det finns 

temperaturskillnader mellan inomhuset och utemiljön. Hur stora transmissionsförluster 

är beror dels på olika byggnadskomponenters ytorarea dels på deras 

värmegenomgångstal samt temperaturskillnader som drivkraft.  Formel nedan visar upp 

deras relationer 

Qt = ∑(U*A )*            
  

  
dt       [2] 

Qt: transmissions förluster (W) 

U: värmegenomgångstal (W/m2*K) 

A: ytorarea (m2) 

Tin: innetemperatur  

Tout: utetemperatur  

Därför kan man konstatera att transmissons förluster skulle minskas genom att 

reducera antingen värmegenomgångstal, omslutande ytorarea eller temperatur 

skillnader. I praktiken är det i första hand att styra temperaturskillnader genom 

temperaturreglering eftersom man kan justera värmeflödet som tillförs till hus enligt 

utetemperatur ändringen. Vad beträffar det med ytorarea är att det är vanligtvis 

 

 

värmeun

derskott 

värmeun

derskott 

värmeöve

rskott 
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Tout 
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begränsad till följde av estetiskt perspektiv. Sista kan värmegenomgångstal också lättare 

att bemästra om byggnader klimatskal skulle förbättras för att minska 

transmissionsförluster 

 

2.3 Ventilations förluster 

Ventilation förluster sker när kalla luft som tas in i bostadshus genom 

luftbehandlingsapparat och behövs värma upp till rums temperatur  

Qv =Vv*ρ*Cp*           
  

  
*dt         [3] 

Qv: Ventilation förluster (W) 

V: luftflöde i ventilation system (m3/s) 

ρ: luftdensitet (kg/m3) 

Cp: luftvärmekapacitet (J/g/K ) 

Tin: innetemperatur  

Tout: utetemperatur  

Vid byggnadstekniska tillämpningar tillgripas begrepp luftomsättning istället . 

Förhållande mellan luftflöde och luftomsättning definieras som: 

N = (Vv/V )*3600       [4] 

N: luftomsättning (1/ h) 

Vv: luftflöde (m3/s ) 

V: rums volym (m3) 

2.4  Luftläckage förluster 

Infiltration förluster inträffar om kalla lufter tränger in i bostadshus genom otätheter i 

byggnadskonstruktioner utöver ventilation. Den här mängd kall luft måste värmas upp 

till önskade innetemperatur. Det kan beräknas på samma sätt som ventilation förluster 

men då används luftläckage flöde istället. 

Qv =Vi*ρ*Cp*           
  

  
*dt  [5] 

Vi: ofrivilligt luftflöde (m3/s) 

ρ: luftdensitet (kg/m3) 

Cp: luftvärmekapacitet (J/g/K ) 
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Tin: innetemperatur  

Tout :utetemperatur  

Luftläckage kan inte bara leda till högre värmebehov utan att också medföra obehagligt 

drag problem och fuktskador.  Till praktiska tillämpningar har luftläckage angivits med 

annan enhet som L/s m2 vid tryckfallskillnad på 50 Pa. Där har klimatskärmens 

omslutande area räknats in. 

 

2.5 Tappvarma vatten 

Tappvarmvatten är också en del av poster vid energianvändning inom bostäder. 

Värmebehov till tappvarmvatten påverkas i stort sett av boendes vanor och beteende, 

men kan också vara beroende på byggnaders ålder och installerade utrustningar. Ett 

vanligt tappvarmvatten system i bostäder innefattas av bl.a. varmvattenberedning, 

temperaturreglering, distributionssystem, VVC (varmvattencirkulation) och pumpar 

eller dylikt.35 

Det finns ingen enskild statistik som gäller varmvattenförbrukning utan det ingås till 

statistik för värmeanvändningen för byggnad. Därför antas det att en tredje del av 

vattenförbrukning går till varmvatten. För flerbostadshus gäller det att 20-25% av den 

totala värmemängd används för varmvattensändamål.36Även genom erfarenhetsmässiga 

utredningar har vissa schablonberäkningsmodeller tas fram: 

Schablonvärden per person  

Tabell 2.5.1 schablonvärden av tappvattenanvändning (Innemiljön svensk, energihandboken) 

 

 

 

 

 

 

Energibehov för att värma upp en viss mängd kallvatten från 10°C till 55°C kan beräknas 

ut enligt följande uttryck:37 

Q = ρ*Cp( tvv-tkv) V/3600      [6] 

                                                        
35 Energihandboken,innemiljön svensk 
36,37 Tappvarmvatten i flerbostadshus, Daniel Olsson 
 

Byggnadskategori Schablon för tappvattenanvändning  

Småhus Vw=10m3/ lägenhet +15m3/person  

Flerbostadshus Vw=12m3/ lägenhet +18m3/person  
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ρ : Vattnets densitet 1000 kg/m3 

Cp: Vattnets specifika värmekapacitet 4.18 kJ/(kg *°C) 

tvv, tkv: kallvattens utgående temperatur respektive inkommande temperatur  

V: vattenvolym m3 

Det finns också beräkningsmodell för att överslagsmässigt räkna ut total 

varmvattenanvändning i enhet KWh som följande:38 

Qv= (5 *antal lägenheter+0,05*lägenhetsgolvarea)*365      [7] 

Sammantaget visar det att det finns stora variationer i mätningar av 

varmvattenförbrukningen, vilket kan i huvudsak förklaras av två anledningar: 

användning av varmvatten varierar mellan sommar och vinter; temperatur för 

inkommande kallvatten är olika.  På grund av dessa variationer har varmvattens 

maximala effektbehov dimensioneras genom varmvattenflöde i kombination med antal 

lägenheter enligt Svensk Fjärrvärmes rekommendation.39 

2.6 Värmetillskott 

Med värmetillskott menar det den mängden värme som härstammar från människor 

belysningar, apparater och solinstrålning inom byggnad.  Detta värme kan ersätta en del 

av värmetillförsel som skulle kräva för att bibehålla klimathushållning i byggnad. I 

bostäders fall finns det inga bekymra över om värmetillskott som skulle behövs ta hand 

om. Tvärtom när dimensionering av värmebehov hos bostäder ska göras då brukar man 

uppskatta att dess värme kan bidra till en del värmetillförsel som kan motsvara för ett 

temperaturmått som 3°C. 

Hur mycket värmeavgivning en person alstrar beror i stort sett på persons aktivitets 

nivå och persons ålder. Den kan kallas ämnesomsättning som kan kvantifieras med 

enhet met.  1 met motsvarar för värmealstringen 58,2 W/m2 kroppsyta när en person 

sitter i vila.40 

Värmeavgivning från belysningar och apparater bestäms framför allt av deras el 

effekter.  Men ju mindre el effekt är desto blir värmeavgivning mindre. 

Solinstrålning kan också medverka värmetillskott inom hus på två sättet . På ett sätt kan 

solvärme lagras in i byggnadskonstruktioner och återges när det finns en temperatur 

skillnad mellan inneytan och inomhusluft. Hur mycket solvärme kan lagras beror på 

konstruktionsmaterials egenskaper. På andra sättet kan solvärme strålar in direkt 

genom fönster, vilket kan höja temperatur direkt.  Hur mycket solvärme kan komma in 

beror på fönsters egenskaper samtidigt deras area och orienteringar. 

                                                        
38 (Berg, 2008) 
39 Tappvarmvatten i flerbostadshus, Daniel Olsson 
40 (Enno Abel, 2008) 
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2.7Gradtimmar 

En total energiåtgång i byggnad per år kan motsvara för effekt per timme multiplicerad 

av en årstid som omfattar 8760 timmar. När det gäller värmebehov då blir 

uppvärmningstimmar som används. Uppvärmningssäsong varierar i olika orter som har 

också skiftande årsmedeltemperaturer ute . Gradtimmar är ett begrepp som införs för 

att karaktärisera uppvärmningsperiod och årsmedeltemperatur ute i en ort där byggnad 

besätter sig. Gradtimmar kan definieras genom följande sätt41: 

∆Tm =
 

     
           

  

  
dt    [8] 

∆Tm : medeltemperatur differens 

S =(t2-t1) *∆Tm    [9] 

Vid praktiska tillämpningar kan gradtimmar hämtas direkt från tabell. I bilaga 1 finns 

det tabell som visar relation mellan utetemperatur och gradtimmar.  Alternativ kan 

graddaggar metod användas för att göra korrigering av energianvändning.  

2.8 BBR krav på energianvändning i byggnader 

Boverket är myndigheter som ansvarar för att skapa lagstiftningar som berör sig om 

byggd miljön, mark och vatten område, planering, uppförande, förvaltning av bebyggelse 

och dylikt. Boverkets byggregler (BBR) är bestämmelser som trädde i kraft 2008 och 

Dessa har ställt krav på olika skede av byggnadsprocesser med allmänt råd. Krav på 

energihushållning har införts februari 2009, vilket innehåller regler om 

energianvändning i olike typer byggnader.42 

BBR krav egentligen tillämpas sig till nybyggnation med vissa undantag som anges i BBR 

krav på energihushållning. Vid gamla byggnader borde tidigare byggnorm användas till 

riktlinje eftersom omständigheter omkring uppförande av byggnader skiljer åt sig. Men 

det vore värdefullt att använda dagens krav som en referens till att observera hur 

mycket utrymmet finns att sänka energianvändning av gamla byggnader som 

genomföras olika åtgärder. 

En av viktigaste krav i BBR är specifika energianvändningar som anges till den maximala 

tillåten energimängd per golvarea och år (kWh/m2,år) vid enbart elvärmd byggnader 

respektive byggnader med annat uppvärmningssätt.43 Definition av specifik 

energianvändning kan används som ett mått till byggnaders energiprestanda och 

samtidigt gynnar jämförelser mellan samma typer byggnaders energianvändningar.   

Specifik energianvändning på byggnad alltså har definierats för tre olika klimatzoner 

som följer landskapsgränserna, ses i figur(2.8.1) . Syftet att specifik energianvändning 

                                                        
41 (Hans Jonsson) 
42,43 (Boverket, www.boverket.se) 
44 (Boverket, ByggaBoDialogen, 2010) 
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fördelas på klimatzoner är att energianvändning av byggnad påverkas av uteklimat som 

kan varierar med geografi och landskaps altitud.44 

                                   

Figur 2.8.1 klimatzons uppdelning (ByggaBoDialogen,www.boverket.se) 

     

Kravet på värmeisolering av byggnader anges som genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient Um för byggnaden som ingår köldbryggor. Specifikt krav 

på olika klimatskärmens värmegenomgångskoefficient har inte ställs på byggnader som 

har högre Atemp än 100 m2. Krav på Um är samma för alla tre klimatzoner som visas i 

tabell(2.8.1) och det innebär att resultat av sämre isoleringar kan förekomma om sådana 

gränsvärden används vid projektering. Därför beräkning av Um borde göras om vid 

hänsyn till optimala ekonomiska övervägande 
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Tabell 2.8 Krav på specifik energianvändning och totala medel U värde för bostäder som har annat 
uppvärmningssätt än elvärme (BBR regelsamling för byggande,www.boverket.se) 

 

 

 

 

3 IDA ICE SIMULERING 

3.1 IDA simulering av byggnader 

I föregående avsnitt har energibalans om bostäder tagits upp. Det är tydligt att 

energianvändning av bostäder är i stor proportionell mot temperaturdifferens mellan 

inne och ute. Inne temperatur är den önskade temperatur som kan erhålls genom 

tekniska installationer. Ute temperatur bestäms av uteklimat som varierar runt i 

årstider. Därför är ute temperatur inte konstant utan variabelt med 

uteklimatsförhållande.  Detta kan innebära att energianvändning av byggnader kommer 

också skiftar när ute temperatur varierar. Således måste beräkning av energibehov i 

byggnader göras på dynamiskt sätt d.v.s. på timmesvärde minst.  Sådana beräkningar 

kräver tillgång till goda beräkningsprogram som kan ta hänsyn till variation på 

utetemperatur och andra klimatsföhållande faktorer. 

I det här examensarbete används IDA Indoor climate and energy 4 till simulering och 

beräkning av energibehov i flerbostadshus. IDA Indoor climate and energy är en generell 

simulering program som kan tillämpas både bostäder och kontorshus fall . Inte ens 

energi och effektbehov beräkning av byggnad kan göra i IDA simulering miljön även 

andra aspekter såsom termiskt inomhusklimat, C02 halter och fuktbalanser kan också 

fås från simuleringar. 45Det finns tre nivåer simulering i IDAs miljö. Först är det IDA 

rooms wizard som kan göra simulering på ett rums nivå.  Maximum värmebehov eller 

kylbehov kan dimensioneras på IDA rooms wizard nivå om andra parameter är angivna.  

                                                        
45 (EQUA Simulation, 2009) 

Klimatzon 
I II III 

Byggnadens specifika 

energianvändning (kWh per 

m2 Atemp och år) 
150 130 110 

Genomsnittlig 

värmegenomgångskoefficient 

(W /m2*k)  
0.5 0.5 0.5 
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Figur 3.1.1 room wizard  ( IDA ICE Manual 4.0) 

 

Det finns övergången från room wizard nivå till den andra nivå som kallas standard nivå 

som är mer avancerade och förses med möjlighet att göra simulering på en byggnad. I 

den här nivån kan mer parameter läggas in för att kunna definiera byggnadsmodell på 

mer detaljerat sätt.46 

                                                        
46 ,47 (EQUA Simulation, 2009) 
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Figur 3.1.2 standard byggnad modell (IDA ICE Manual 4.0) 

Den tredje nivå är avancerade nivå som tillhandahålla möjligheter att skapa egna 

beräkningsmodeller för speciella komponenter eller subsystem som definieras av olika 

ekvationer. På den här nivån kan alla parameter, faktorer undersökas.47 

 

Figur 3.1.3 avancerad byggnad modell (IDA ICE Manual 4.0) 
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3.2 Zoner i IDA simulering 

I den här examen används standard nivå i IDA ICE som kan hjälpa att beräkna ut hur 

mycket energi byggnad konsumerar under ett specifikt år med medtagna indata. 

Byggmodeller i IDA har fördelats upp i två delar med anledning att det ska underlätta 

simulerning i IDA ICE samtidigt jämförelser med de två byggnadsdelar vars har egna 

uppmätta punkter i verkligheten.  Modellers uppbyggnad är baserad på fasadritning och 

planritningar som finns idag. Landsfogden 4 som består av tre byggnadkroppar 

betecknas här som modell 1 och landsfogden 6 betecknas som modell 2.  Eftersom de 

har samma byggtekniska egenskaper och förutsättningar med parameter ska en modell 

tas med till följande förklaringar. 

 

 

 

Figur 3.2.1planlösning för landsfogden 4 från IDA ICE 4 

I IDA simulering har zoner fördelats upp inte enligt antal rum i en lägenhet utan enligt 

deras funktions karaktär d.v.s. till exempel ett sovrum och ett vardagsrum kan bindas 

ihop som en zon i IDA simulering om de placeras bredvid varandra på grund av att båda 
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två är utrymme där uteluft tas in genom springventiler. Ur ventilationssynpunkter är de 

samma. På motsvarande sätt kan ett badrum och ett kök läggas in som en zon i IDA 

simulering med samma resonemang. Samtidigt Ju mindre zoner en byggnadsmodell har 

ju snabbare simulations hastighet blivit. 

Det finns fem typer lägenheter i landsfogden 4 som har tre våningar och en källareplan. 

Varje typ lägenhet upprepar minst tre gånger. Därför samma zoner i samma typ lägenhet 

behövs inte sätta in varje plan i byggnadsmodell utan det kan multipliceras med antal 

nummer i IDA simuleringar. I modell har zoner uppförts in i våningsplan 1 & 3 som 

synes i 3D bild nere i figur. (3.2.2) Tänkarna är att plan 1 urskiljer sig från källareplan 

som har lägre temperatur således kan värmeöverföring ske genom lägenheters golvarea 

i plan 1. Samtidigt lägenheters takarea i plan 3 kopplar med vindutrymme som inte 

uppvärms alls och en stor mängd värme kan strömma ut genom lägenheters tak till 

vinden i plan 3. Alla zoner utom zoner i källare antas med samma önskade inne 

temperatur intervall med resonemang att värmeöverföring bara infaller vid 

klimatskärmen som är gränskanten mot uteklimat.  

 
Figur 3.2.2 3D överblick av landsfogden 4 

I källare plan har zon fördelning förenklats enligt deras användningsändamål. Utrymme 

för tvättstugor och garage har enskilda zoner medan övriga zoner bildas av andra 

utrymmen som finns kvar i källare.  I figur 3.1.6 åskådliggör hur zoner fördelningar ser 

ur i källarplan. 
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Figur 3.2.3 zoner uppdelning för källare i landsfogden 4 i IDA ICE 

Som beskrivs i föregående i den här examen används standard nivå i IDA ICE 4 för att 

simulera och beräkna energibehov för flerbostadshus. Vid modeller av landsfogden 4 

och 6 ser standard nivå fönster ut som följande: 

 

 
Figur 3.2.4 standard nivå fönster från IDA simulering 

tvättstugo

r 

garage 
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Här kan övergripande syn på modell redovisas med olika intagen av parameter som är 

medtagna från tillgängliga uppgifter för att specificera simulerings objekt. Framför allt 

kan simulering objekts förläggning, klimat och vind profiler väljs i det här fönstret 

medan andra parameter kan sättas in genom att gå in till olika kategorier som syns i det 

här generellt fönster. Detaljerade information för zoner i byggnadsmodell kan också 

påvisas i den nedre platsen i standard nivå fönster.  

När det gäller luftbehandlingsaggregat i byggnader finns det en rad av inbyggdade 

modellen I IDA ICE 4 som kan utnyttjas direkt. Dessutom finns det möjligheter att skapa 

egen luftbehandlingsmodell genom att knyta ihop olika komponenter som förses i IDA 

simulerings miljö. I de flesta fall kan luftbehandlingsmodell väljas direkt vid 

energiberäkning tillämpningar. Vid byggnadsmodell har luftbehandlingsaggregat från 

början valts i simulation som illustreras i följande figur (3.2.5) här visar det att det finns 

bara frånluftfläktar i luftbehandlingsaggregatmodell som givetvis representerar det 

verkliga situation att hela byggnaden är utrustad med F-system idag. 

 

 
Figur 3.2.5 luftbehandling unit från IDA simulering 

När det gäller energitillförseln till byggnadsmodell IDA ICE 4 finne det driftcentral 

modell som kan utnyttjas och justeras direkt på Standard Plant fönster som visas i fgur 

nere: 
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Figur 3.2.6 central plant in IDA model simulering 

På standard plant finns det panna och kylare med maximum kapacitet som definieras 

redan i modell. Värmeenergi i form av varmvatten kan förses både till vattenburna 

radiatorer i rummet och till eftervärmare i luftbehandlingsaggregat vid begäran i plant 

modell här; Framledningstemperatur kan läggas in enligt given funktion av ute 

temperatur.          

 

Figur 3.2.7 temperatur kontroll för central plant från IDA ICE 4 
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Värmebortförseln från byggnader kan ske genom att vatten med mindre temperatur 

tillförs både till vattenburna radiatorer och till kylbatterier från kylare. I modell antas 

temperaturer av vatten både till radiator och kylbatterier konstanta. Eftersom vid 

bostäder fall finns det normal inga krav på hur hög temperatur inte få överskridas då 

blir det ingen användning av kylmodell i den här examen. 

Zoners karaktär kan definieras på den zon form fönster i IDA ICE 4 som belysas här i 

figur nedan 

 

 

Figur 3.2.8 fönster som framställer zoners egenskaper i IDA ICE 4 

En zons geometri kan visas här med zons höjd och omslutade ytterväggar och 

inneväggar. Samma zoner behövs inte rita upp utan att bara ange antal nummer här för 

att IDA ICE program kan igenkänna hur många zoner har samma förutsättningar och 

inkludera dem till beräkningar. Ventilationstyp för zoner kan väljas här vid två tillfället: 

CAV (konstant luftvolym flöde) och VAV (variabel luftvolym flöde). I modell har CAV 

valts som ventilationstyp eftersom undersökta flerbostadshus har utrustats med 

mekaniskt F system som har konstant frånluftflöde. Mått på luftflöde i zoner anges här 

som l/s m2 baserad på golvarea. I verkligheten strömmar uteluft in i vardagsrum och 

sovrum genom monterande springventiler vid fönster därför det finns inget mekaniskt 

styrde tilluft då tilluft flöde inte behövs sätta vid zoner av vardagsrum och sovrum i 

modell. Springventiler i modell beräkningar har symboliserats som luftläckage vid 

fönster som visas enligt följande bild. 
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Figur 3.2.9 ett fönster med springventil från IDA ICE modell 

 Frånluft flöde från köket och badrummen som styras av frånluftfläktar kan tas in i 

modell medan det finns inga springventiler vid fönster i badrummen och köket då det 

behövs inga springventiler symboler vid fönster i badrummen och köket i modell . 

I figur 3.2.9 som visar en zon form fönster finns det också möjligheter att sätta in 

internlaster som råder inom rummet och välja olika typer av apparater som tillför 

energi för uppvärmning och kylningsändamål vid behov. Men i bostäder fall behövs det 

inte att välja in några kylapparater i modell för kylbehov brukar inte tas hänsyn till .  

I modell kan kontroll genomföras in i Set Point Collection fönster där kan olika 

parameters gränsvärden sättas på för att beräkna energibehov med olika krav. När det 

gäller med flerbostadshus fall endast temperatur och luftflöde uppgifter lades in. För 

kök och badrumszoner angavs bara frånluftflöde enligt OVK protocol medan 

andrarumszoner inte har till-frånluft flöde alls. Zoner i källare har en lägre temperatur 

kontrollsgräns eftersom de är uppvärmdade till mindre temperatur än rummenszoner i 

våningsplan. Andra parameter skulle kunna används om det finns ytterligare skäl att 

beakta andra parameter när energibehov simuleras i program.  I figur(3.2.10) visar Set 

Point Collection fönster 

 

 

 

Springventiler 
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Figur 3.2.10 Set Point Collection Fönster från IDA ICE 4 

 

3.3 Indata av modell i IDA simulering  

Som beskrivs tidigare att energiberäkning behövs utföra på ett dynamiskt sätt till följd 

av att energianvändning är i stort sett proportionell mot temperaturdifferens som själv i 

sig varierar med tider. Även det finns tillgängliga program som kan hjälpa till sådana 

beräkningar finns det ändå behov att bestämma vilka indata sätta in i 

simuleringsprogram för att begränsa system beläggning. Val av indata har direkt 

inverkan på simuleringsresultat därmed är det viktigt att använda indata som kan 

representera den verkliga situationen av byggnader. Rätt val av indata skulle leda till att 

resultat från byggnadsmodell överensstämmer väl med resultat i verkligheten under 

rimliga antaganden. 

Indata till modell i IDA ICE ursprungligen fås från fastighetsägare – Einar Mattson som 

försåg med de flesta uppgifter såsom ritningsunderlag, konstruktionsinformation, OVK 

protocol. Information om vissa dimensioner saknas därför används litteratur[] 

information till antagande. 

 Övriga indata är baserade på Sveby projektrapport som gäller Brukarindata för 

energiberäkningar i bostäder eftersom de formulerade indata grundades genom 
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omfattande utredning och projekt som Sveby organiserad och de införda indata 

uppskattas inom fastighetsbranschen och ligger till grund för energiberäkningar om 

inga pålitliga indata finns.48  

De mest okända indata är internlaster som har inverkan på total energibalans i en 

byggnad. Det kräver stor resurs insatser att göra uttömmande mätningen i varje 

lägenhet i byggnad. Sådana möjligheter sällan finns i kort tid . Därför indata som gäller 

internlaster hämtas från Svebys projekt rapport som förmodligen reflekterar i viss mån 

verkligheten under rimliga förutsättningar.49 

Tabell 3.3.1(brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Sveby 2009) 

Rekommenderad personvärme  

Effekt per person                            80W  

Närvarotid per dygn                           14 tim  

Antal personer per lägenhet                    Se tabell nedan  

I Svebys rapport förklaras det att det är medelvärde som räknas ut när personvärme 

från vuxen och barn ingås.50 Den personvärme kan variera beroende av kön och 

aktivitetsnivå som är också utgångssynpunkt i IDA modell där aktivitetsnivå i enhet met 

och klädsel i enhet clo ska anges för att räkna värmesavgivning från personer. Clo är ett 

mätt som beskriver människors klädsels värmemotstånd. I vanliga fall används 

0,85±0,25 CLO som anges redan i IDA modell eftersom det brukar vara svårt att ta reda 

på varje persons klädsel i vistelsezoner. Met kan anges enligt aktivitetsnivå som kan 

sannolikt ske enligt zonstyper. 

Tabell 3.3.2 ( Sustainable energy utilization, Hans,J,Paulina,B) Hans Jonsson, P. B. Sustainable Energi 

Utilisation. Energi Teknologi, KTH 2005 

 

Zon typer Aktivitet Met 

 Heat 

generation 

( W / m2 )  

bostadszoner 
Skrivning; 

läsning, vila 
1.0 55-60 

                                                        
48,49,50 (Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, 2009) 
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kökszoner Laga mat 1.8 100-110 

badrumszoner 
Rakning; 

tvättning 
1.7 100 

 

Antal personer som vistas i en lägenhet har räknats ut enligt lägenhets storlek . detaljer 

om indatasberäkningar till modell kan redovisas i bilaga 2 

Tabell 3.3.3 Rekommenderat antal boende per lägenhet av olika storlek(brukarindata för energiberäkningar 
i bostäder, Sveby 2009) 

Lgh storlek  1rkv  1rk  2rk  3rk  4rk  5rk  6+rk  

Antal 

boende 
1,42 1,42 1,63 2,18 2,79 3,51 3,51 

   

När det gäller hushållsel i flerbostadshus har Sveby rekommenderat som följande: 

Tabell 3.3.4(brukarindata för energiberäkningar i bostäder, Sveby 2009) 

Rekommenderat inmatningsalternativ  Värde ( FH/SH)  

Årsschablon i KWh/m2 ( Atemp)  30/30  

Beteende-och utrustningsstyrda indata 

för vitvaror, brunvaror m.m. 

(stockholmsmodellen)  

byggnadsanpassat  

FH= Flerbostadshus; SH=Småhus 

Alternativ kan hushållselanvändning räknas med standardvärden som tas från olika 

projekt. 51 

2000 kWh per hushåll+ 800 kWh per person och år för flerbostadshus. 

Men internvärme som alstras av hushållselanvändning ska omräknas med 70 % av 

hushållsel på grund av att inte all el som används omvandlas till värme utan en del 

                                                        
51 (Brukarindata för energiberäkningar i bostäder, 2009) 
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försvinner direkt. Samtidigt antas apparaters användningstid den samma som persons 

närvarotid eftersom det inte finns anvisningar om användningstid vid beräkningar. 

I modell beräkningar används 22 grader till inomhustemperatur som betraktas den 

lägsta temperatur som rumsluftens temperatur inte få sjunka ner enligt Svebys 

rekommendationer. Övriga indata som innehåller information om 

konstruktionsmaterialen och deras dimensioner kan hänvisas till bilaga 2.  

3.4 Jamförelser mellan modellsresultat och aktuell energistatus i 2009 

Aktuell energistatus av landsfogden 4 och 6 2009 kan räknas från energistatistik som fås 

från leverantör Fortums webbsida.  Uppmättade uppvärmningsbehov anges i 

MWh/dygn som inkluderade både värmning och varmvatten.  Totala 

uppvärmningsbehov kan räknas ut genom att summera varje dygns värde. 

Tabell 3.4.1 de totala uppvärmningarna för landsfogden 4 &6 2009  

      Landsfogden 4  Landsfogden 6 

Uppmättade 

uppvärmningsbehov 

(MWh) 2009 

           782                 500  

 

För att kunna räkna ut hur mycket energi enbart går till värmebehov måste 

varmvattenförbrukning subtraheras från totala uppvärmningsbehov.  

Överslagberäkningen om varmvattenanvändning har beskrivits i föregående kapitel . 

Generellt svarar varmvattenförbrukning för 20-25 % total uppvärmningsbehov när det 

gäller flerbostadshus. Men ändå finns det risk att uppskatta eller överskatta 

varmvattenförbrukning på grund av att det saknas exakt mättning om varmvatten 

användning idag.  Det vanliga tillvägagångssättet att förutspå varmvattenförbrukning 

från energistatistik är att utreda energianvändning under sommartid, vilket antar alla 

värmetillförsel går endast till varmvatten. Då kan ett genomsnittligt värde av 

varmvattenförbrukningen fås från varefter totalt värmningsbehov kan räknas ut.   

I bilaga 3 finns det figurer som visar totala uppvärmningsbehov 2009 både för 

landsfogden 4 och landsfogden 6. Där en uppenbar minskning av uppvärmning syns 

under sommartider, vilket visserligen förklaras av det inte finns värmningsbehov när 

utetemperatur stiger men samtidigt orsak kan också vara förknippad med att människor 

använder mindre varmvatten under varma dagarna. 

I det här arbetet har uppvärmningsbehov från månad maj till september räknats ur, 

vilken troligen avses som varmvattenförbrukning. Skäl till valet av fem månader istället 

bara tre månader är att det är högsemestertid under juni till augusti då människor reser 

bort och stannar inte alls hemma.  Användning av statistik under de här tre månader kan 
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missvisa hur mycket varmvatten används på normalt sett runt året om det förutsätts att 

det inte finns stor skillnad i varmvattenförbrukningen mellan vinter och sommar. 

Tabell 3.4.2 energistatistik 2009 för landsfogden 4 & 6 från maj till september 

 Varmvattenförbrukning MWh 

                          Månad  Landsfogden 4  Landsfogden 6  

                             maj              50             27  

                             juni              31             16  

                              juli              15              7  

                           augusti              19              9  

                         september              40             18  

 

 

I ovanstående tabell visar varmvattenförbrukning under fem månader. Genomsnittliga 

varmvattenförbrukningen är 31 MWh/månad för landsfogden 4 och 15 MWh/månad för 

landsfogden 6.  Total varmvattenförbrukning kan vara 372MWh för landsfogden 4 och 

180MWh för landsfogden 6 år 2009.  Resultat är baserat på antagande om genomsnittlig 

varmvattenförbrukning per månad. 

Energibehov till radiatorsvärmning kan fås från genom att dra bort den delen av 

varmvattenförbrukning från totalt uppvärmningsbehov. Då blir det 410 MWh av 

värmningen till landsfogden 4 och 320MWh av värmningen till landsfogden 6. 

De här värmningsbehoven för landsfogden 4 & 6 representerar enbart total 

värmningsenergi som bestäms mest av hur den uteklimat varierade och de kan inte 

avspegla hur mycket värmningsenergi behövs i normal situation.  Därför måste de 

normalårskorrigeras för att kunna jämföra med resultat av normalårsvärmningsbehov 

från IDA modell simulering.  

Normalårskorrigering genomföras med hjälp av normalårskorrigering faktor som är en 

kvot mellan summerande aktuella graddaggar och totala normala graddaggar på ett år. 

Det kan plockas ut från SMH (Sverige meteorologiska och hydrologiska institut) som 

uppdaterar och beräknar ut graddaggar genom att beteckna medelutetemperatur per 
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månad på sina klimatstationer. I Stockholm region gäller den normalårskorrigering 

faktor 92 % 2009, vilket innebär att år 2009 är värmare än normal år. 

Vid normalårskorrigering faktor 92 % kan värmningsbehov korrigeras till 446 MWh för 

landsfogden 4 och 347 MWh för landsfogden 6 ett normalt år. Varmvattenanvändning 

betraktas som oberoende av förändring av uteklimat och således ingås det inte till 

normalårskorrigering. 

Resultatet från IDA modell simulering bevisas i det följande tabell: 

 

Tabell 3.4.3 de resultat av värmebehov från IDA simulering 

 Landsfogden 4 Landsfogden 6 

Värmningsbehov 

från IDA 

simulering 

( MWh) 

             491                 359 

 

När resultatet av IDA simulering och normalårskorrigering värde jämförs uppstår 

avvikelser 10 procent och 3 procent för landsfogden 4 respektive landsfogden 6. Det är 

alltså resultatet av IDA simulering som ligger högre än normalårskorrigeringsresultatet.  

Orsaker till skillnader kan förklaras av att det finns a rader av osäkerheter omkring 

indata. Dels kan vara att varmvattenförbrukning kan vara högre än vad det antas i 

beräkning då påverkar det den totala värmningen. Dels handlar det om oklarheter 

omkring indata som internlaster och/eller köldbryggor som kan föranleda till 

uppkommande avvikelser. Men hur stora avvikelser kan vara på grund av intagande 

indata ska undersökas in i känslighetanalys sen i den här rapporten. 

4 Åtgärder förslag  
 

I den här kapital har enskild åtgärd tagits från och deras potential konsekvenser ska 

också diskuterats i kort sett. Framtagna åtgärder är baserade på en generell analys om 

energiprestanda av de här flerbostadshusen och även på diskussion med 

fastighetsägare. Åtgärderna här fokuserar främst på att förbättrade kilmatskärmen och 

ventilation system eftersom de är vedertagna metoder som skulle betänkas först när det 

gäller energieffektivisering vid flerbostadshus fall.  I en rapport belysade det att stora 

ekonomiska vinster kan erhålls genom att samordna åtgärderspaket i anslutning till 
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underhålls- och reparations åtgärder.52 I den här rapporten har det också påpekat att 

åtgärderna som genomförs kan påverka varandra, som exemplifieras i den följande 

figuren 

 

 

 

 

 

 

 

       

Figur påverkan på olika poster från tilläggsisolering av yttervägg ( Centrum-CEC, C. E. (2005). Åtgärder för 

ökad energieffektivisering i bebyggelsen. Göteborg.) 

                                                                      

Sådan inverkan börden beaktas vid beräkningsmetoder enligt rapport. Vid känsliganalys 

skulle dessa diskuteras ytterligare. 

4.1 Fönsterutbytet 

Fönster utgör en av de viktigaste klimatskalas poster i byggnader, inte minst för de 

avskiljer inomhusmiljön från uteklimat som fasader, även för de släpper in dagljus för 

att det inte ska bli för mörkt inomhuset. Fönster utformningen är också en betydelsefull 

fråga som gäller både estetisk utseende och energisparande i dagens moderna 

byggnader. Värmetillskott i form av solinstrålning kommer in genom fönster när det 

finns temperaturdifferens mellan inre och ute och det skulle bidra till minskade 

värmetillförseln men tvärtom årstider går inte samma takt med värmebehov i 

allmänhet. I de flesta fall med bostäder värmeförluster genom fönster som ska tas 

tillvara, tillkommer när innetemperatur ska bibehållas till viss nivå och är högre än 

utetemperatur och värme strömmar ut genom fönster under uppvärmningssäsong. 

I en rapport har fönsters U värde i hela flerbostadshusbestånd redovisats och 

genomsnittligt U värde ligger på 2,13 W/m2. K för flerbostadshus vid olika ålderklasser. 
53I rapporten bevisar det att det inte finns några stora variationer i fönsters U värde vid 

olika ålderklasser. Orsaken till detta kan antingen vara att äldre flerbostadshusen har 

genomgått med fönsterrenovering på senaste åren och fönsters isoleringsförmåga har 

förbättrat något eller att det finns osäkerhet i undersökningar, som ledde till att fönsters 

                                                        
52 (Centrum-CEC, 2005) 
53,54 (Boverket, Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar, 2010) 
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U värde av yngre byggnader skiljer inte så mycket från äldre flerbostadshus.54 Den 

räknade värmeförluster genom fönster uppgår till 5,6TWh/år, vilket är nästan 30 

procent högre än värmeförluster genom ytterväggar (inte de ytterväggar som vetter mot 

uppvärmd inomhusluft) enligt rapport. Värmeförluster genom fönster är högre än 

genom väggar som kan förväntas till följd av att fönster har sämre isoleringsförmåga än 

ytterväggar, vilket kan reflekteras i deras U värde.   Fönster i landsfogden 4 och 6 i det 

här arbetet förmodas vara 2 glas fönster med U värde på 2,9 W/m2. K eftersom det inte 

finns några uppgifter som skulle visa U värde i de fallen och den enda källa kommer från 

BABS 1950 som är byggregler för husen uppförde under 1950 tal. Jämförd med dagens 

fönster som kan ha U värde mellan 1,3W/m2K och 1,8W/m2 K är det uppbenbart att för 

varje grad temperaturskillnad och varje kvadratmeter fönsterareor kan värmeförluster 

vara 47 % genomsnitt större med fönster i de här flerbostadshusen. Ur 

energibesparande synpunkt är det viktigt att vidta åtgärder mot fönster för att minska 

värmeförluster och förbättra inomhuskomfort. Vad som beträffande kostnadseffektiv 

vid fönster åtgärder ska kartläggas i kapitel 6. 

4.1.1 Tillägg ett energiglas 

Vid tilläggning av energiglas menas det att den standard 2 glas kan bevaras med de 

befintliga innerglas eller ytterglas ersätts med hårdbelagt energiglas som har ett mycket 

tunt och hårt oxidskikt på.55 Figur 4.1.1 visar hur det ser ut med energiglas. 

 Befintliga fönster ersättas med energiglas på in-eller utsidan har inte så mycket skillnad 

på U värde som alltså kan vara ned till 1,8 W/ m2.K.  Men det är ofta enklast att ersätta 

inneglas med energiglas eftersom det kräver mindre underhållsarbetet. Samtidigt det 

skulle inte leda till någon estetisk utseendeförändring. 

 

                                                        
 
55  Fönsterrenovering med energiglas www.energimyndigheten.se 
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Figur 4.1.1 Innerbåge med energiglas(Fönsterrenovering med energiglas. www.energimyndigheten.se.) 

 

Energiglas kan även monsteras på insidan av fönster utan att ersätta inre eller ute 

befintliga glasen då blir det en 3 glas fönster med ännu bättre isoleringsförmåga.   

4.1.2 Utbytet av hela fönster. 

 Om 2-glas fönsters isoleringsförmåga vill bli ännu bättre då kan fönster monteras med 

isolerruta som består av två eller tre glas som hänger ihop. Utrymme mellan rutan är 

fyllt med argongas som kan förbättra isoleringsförmåga.56 En konstruerade fönster med 

isolerruta kan illustreras i figur nedan 

                                   

Figur 4.1.2 Innerbåge med 2-glas isolerruta((Fönsterrenovering med energiglas. www.energimyndigheten.se.) 

                                                        
56 ,57 Fönsterrenovering med energiglas www.energimyndigheten.se 
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Vid fönsterrenovering kan inte bara värmeläckage minskas även om drag upplevelser 

vid fönster minimeras på grund av varmare glasyta efter åtgärd.  Kondens problem 

mellan bågarna kan uppstå när den varm fuktig inomluft tar kontakt med kallt ytterglas 

och det kan leda till fuktskador i både båge och karm. 57 Därför det är oumbärligt att täta 

fönster vid åtgärdstillfället. Samtidigt är det motiverat att sänka inomhustemperatur när 

fönster blir tätare.   För täta fönster kan orsaka luftkvalitet problem om huset är 

självdragventilerade eftersom otäta fönster är en av de smitvägarna som fräsch luft kan 

strömma in.  Men vid mekanisk ventilation kan täta fönster vara gynnsamma. 

4.2 Tilläggisoleringar 

Tilläggisoleringar är jättevanlig sätt att applicera för att reducera värmeförluster genom 

klimatskärmen eftersom det är relativt billigt och effektivt om arbete utföras på avsett 

sätt. Syftet med tilläggisolering av olika byggnadskonstruktioner är att öka 

konstruktioners isoleringsförmåga med hjälp av isoleringsmaterial. Idag finns det olike 

isoleringsmaterialen som kan väljas t.ex. mineralull, stenull i olika former vid behov. 

4.2.1 Tilläggisolering av vindbjälklag 

Tilläggisolering av vind bruka vara den första steg att uträtta för att minska 

värmeströmning genom vind, especiellt beträffande byggnader som var uppbyggda förr 

i tiden. De gamla husens konstruktioner på vind innefattar väl tunna isoleringsskikter 

jämfört med dagens moderna byggnads isoleringstjocklek. I en rapport bevisar det att 

den U värde för platt vindsbjälklag i flerbostadshus som byggdes före och under 60s 

talet ligger över 0,35 W /m2k, vilket är  mycket högre än U värde som rekommenderas 

idag58 .Den ekonomiska optimala isoleringstjocklek som behövs tillägga på den 

befintliga bestäms i stort sett av hur framtidens energipris förhåller sig, men det visade 

att  den ökade tilläggisolering på vind inte bara medverkar till minskade 

energianvändning utan också bidar till mindre miljöpåverkan.59 Val av tjocklek kan 

också påverkas av befintlig byggnads aktuella förutsättning t.ex. hur stor det utrymmet 

finns i vind eller konditioner av rådande isoleringar i vind. Enligt rekommendationer i 

swedisol kan vindsbjälklag ha en isoleringstjocklek uppåt till 500 mm för byggnader 

som är belägna i söder klimatzon.60  

En av viktigaste problem som bör beaktas med tilläggisolering av vind är fukt som 

tränger upp med varmluft inifrån och kan leda till skador men alltså kan undvikas 

genom att lägga in en ångspärr underifrån mot den befintliga takskonstruktion. 61Det är 

praktiskt bra att genomföra vid nya byggnationer. När det gäller befintliga 

takkonstruktioner då är det värde att täcka upp utrymme på botten och sidor istället. 

                                                        
 
58 (Boverket, Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar, 2010) 
59,61,62 (Att tilläggisolera hus-fakta) 
60 (A & S) 
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62En annan alternativ för att föra bort den fukt som varmluft tas med är att hålla vind 

ventilerade lagom . 

Stor luftrörelse kan försämra isoleringsförmåga därför det bör iakttas vid vind 

tilläggisolering och kan förhindras genom att placera material som kallas vindskydd på 

utsidan av en isolerande skikt. Men det är inte nödvändigt så länge som luftflöde är låg 

på vinden. 

I landsfogen 4 & 6, den befintliga takskonstruktion i vind kan exemplifieras i figur nere 

 

                     

 

                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                  

Det bör påpekas ut att det redan fanns ett pappskikt med avseende på vindskydd mellan 

koksaska och kutterspån enligt konstruktions anvisningar men eftersom det är väl tunn 

utan någon dimension angiven så behandlas det försumbart och inte inkluderas i 

beräkningen.   

Som beskrev tidigare enligt swedisols rekommendation kan isoleringstjocklek på vind i 

allmänhet gå upp till 500 mm.  Eftersom vindar i landsfogden 4 & 6 är idag redan 

utrustade med 150 mm mineralullsmatta på, kommer åtgärdsförslag utgå därifrån och 

övervägas med ökande tjocklek till 500 mm som förordas i Swedisol.   Det betyder att 

tillägga extra 350 mm mineralullsmatta ovanpå, vilket är fall som beräknas in i IDA 

modell senare.                                                                                                                                                          

 4.2.2 Tilläggisolering av ytterväggar 

Fasader utgör den största del av klimatskärm. Deras huvudsakliga funktioner är att 

skydda inomhusmiljön från väder ute såsom snö, regn, vind och nederbörd. Förr i tiden 

var byggteknik förhållandevis enkel och okomplicerad . Med sådan byggteknik kan ett 

material eller en komponent i ett husbyggande har flera funktioner på samma gång.63 I 

sammanhang med lättbetongshus kan det innebära att lättbetong som används till 

ytterväggskonstruktion har bärande och isolerande funktion samtidigt.  Att använda 

specifikt isolering material är sällsynt vid tidigares byggnadskonstruktion eftersom det 

inte fanns skärpt krav som ställdes på dem. 64 

                                                        
 
63,64 (Enno Abel, 2008) 
 

 

Betong 15 cm 

Kutterspån 10 cm 

Koksaska 5 cm 

Mineralullsmatta   15 

cm 
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I rapport bevisar det att den genomsnittliga U värde för hela flerbostadshusbestånd är 

0,44 W /m2K där flerbostadshus byggd före 60 talet har U värde nära 0,6W /m2K i 

genomsnitt som är nästan tre gånger högre än U värde av modern flerbostadshus idag.65 

Den största förändring i fasaders tilläggsisolering inträffade under miljonprogrammet 

på grund av att mycket högre krav var ställd på isolering fast U värde var fortfarande 

högre än de nya nuförtiden. 

Tilläggisolering av fasader kan utföras antingen utvändigt eller invändigt. Utvändig 

tilläggisolering är i själva verket mer vanligare än utförande på invändig. Men emellertid 

kan invändig tilläggisolering vara oundvikligt om hus utseende måste behållas kvar eller 

hus har en kulturs historiska värde som inte få förändras.66 Utvändig tilläggisolering kan 

ändra hus utseende i viss mån beroende av hur tjock ett isoleringsskikt tilläggs i 

ytterväggar.  Vid stora tilläggisolerings tjocklek kan arbete bli omfattande eftersom 

andra komponent i huset ska göras om för att anpassa efter ytterväggs förändringar. 
67Vid måttlig isoleringstjocklek kan sådan ingrepp ske i mindre utsträckning. Precis som 

tilläggisolering av vind är vindskydd mot isolering i yttervägg väl viktigt för att isolering 

ska fungera med avseende funktion.68 Anna problem med fukt kan lösas genom att sätta 

på en ångspårr insidan av isolering. Luftspalt bakom fasadpanel vid vissa väggar kan 

också hjälpa att leda fukt bort.  För putsade väggar som inte har luftspalt bakom sig 

fordrar det att putskikter och andra material i vägg förmår tåla fuktighet.69 

I landsfogden 4 och 6 kan befintliga ytterväggar åskådliggöras som följande figur enligt 

konstruktions beskrivning: 

 

 1 cm puts insidan 

 25 cm lättbetongsblock 

 2 cm puts utsidan                                                                                                                  

 

 

 

 

Enligt Swedisol rekommendation kan tilläggisolerings tjocklek nås till 270 mm i 

yttervägen vid hus liggande i södra klimatzon.70 Men med övervägande om praktisk 

                                                        
65 (Boverket, Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar, 2010) 
66,6 (Att tilläggisolera hus-fakta) 
 
 
72 (Boverket, Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar, 2010) 
 
70,69 (Byggboken) 
70 (A & S) 

Insidan                                  Utsidan 
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genomföring vid landsfogden 4 & 6 fall har isoleringstjocklek bestämts till 100 mm 

istället vilket ska räknas in IDA modell sen. För att underlätta beräkningsprocess och få 

ett rimligt resultat från IDA modell simulering så bra som möjligt, har PAROC 

isoleringsprodukts indata använts där U värde med isoleringsskikt räknas med hänsyn 

till köldbryggor som orsakas av skarvar och reglar i samband med tilläggisolering.71 

4.3 FTX system 

 I den har examen ska lönsamhet vid ombyggnad av FTX system på landsfogden 4 & 6 

klartläggas efter diskussion med fastighetsägare.  I vanliga fall appliceras FTX system 

mest vid kontohus eller andra publik ställe eftersom den potentialen av återvinning av 

värme ur frånluft är stort vid högre luftflöde. I en rapport redovisar det att FTX system 

bara dominerar i flerbostadshus byggde efter 80 talet.72 Men emellertid drar FTX system 

mer och mer uppmärksamhet vid bostäder fall idag för högre krav ställs på låg 

energianvändning. 

En FTX system avskiljer sig från F system beroende huvudsakligen på att det finns en 

tilluft kanal och tilluft fläkt i ventilation system plus en värmeväxlare som överför 

värmeenergi i frånluft till tilluft som tas in med avsedd kanal. Detta kan illustreras i 

följande figur 

                                 

Figur 4.3  princip  för FTX system 

 

                                                                                                                                                                             
71 (Byggboken) 

72 (Boverket, Energi i bebyggelsen – tekniska egenskaper och beräkningar, 2010) 
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Vid FTX system kan uppvärmningsbehov reduceras för grund av värmeväxling mellan 

frånluft och tilluft. Luftkvalitet inomhus kan förbättras eftersom det finns möjlighet att 

filtrera uteluft innan de föras till vistelsezon. Samtidigt kan FTX system ge en bättre 

termisk komfort för både tilluft temperatur och tilluft flöde kan styras vid behov. 

Å andra sidan drar FTX system dubbel så mycket el till fläktar jämfört med ett F system. 

Ny kanaldragning för tilluft kan bli komplicerad om det inte finns tillgängligt utrymme 

hos befintligt bostäder. Därutöver ett FTX system erfordrar högre krav på täthet av 

klimatskal för det är ett balanserat system ur från luftväxlingssynpunkt. Samtidigt kan 

underhållsarbete öka på grund av införande av andra komponenter.73 

4.4 Övriga åtgärdersförslag 

Utöver de åtgärder förslagen i syfte att minska uppvärmningsbehov i bostäder, finns det 

också en del råd att reducera tappvarmvattens förbrukning som ingår till det totala 

värmebehovet av byggnader. I flerbostadshus kan energibehov för tappvarmvatten 

uppgå till 1800-2400 KWh/år per lgh.74 Detta kan minskas genom att byta och installera 

nya och vattensnåla armaturer i befintliga bostäder till exempel byta tvågreppsblandare 

till engreppsblandare i kök, tvättställ.75 

Annan faktor som kan påverka varmvatten användning är boendes beteende som anses 

ha större vikt än tekniska åtgärder . Trend mot individuell mätning och debitering inses 

som ett effektivt sätt att förbinda brukarnas eget ansvar med avgift till varmvatten som 

bruka ingå till hyran. Sådant förslag har inte nyligen verkställts i stor omfattning dels för 

det inte finns obligatoriska mätalagen om fördelning av varmvattenskostnader dels för 

att det finns fortfarande osäkerhet omkring vad ska mätas för att uppdela avgift rättvist, 

vattenflöde eller temperatur?  76 

När det gäller en byggnads energiprestanda då inkluderar det fastighetsel som behövs 

att driva nödvändiga installationer såsom fläktar, pumpar. Det ingår också elen till 

gemensamhetsanläggninar som tvättstugor, källare och garage och belysning i 

flerbostadshus fall.77 Hur mycket el åtgår till  varje del är svårt att fördela för det inte 

finns separat mätning för dem i allmänhet utan att  det bruka uttryckas som KWh/m2 för 

att beräkna specifik energianvänding.  I en rapport påvisar det att den medelvärde för 

fastighetsel är 22 KWh/m2. 78 I allmänhet råd med energieffektivisering förordar det att 

installera eleffektiva utrustningar med bättre verkningsgrad och säkerställa att de ska 

                                                        
73 (W & D, 2011) 
74,76 (Olsson) 
75 (Innemiljö) 
77,79 (Enno Abel, 2008) 
78 (Gunnar Bröms, 2008) 
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fungera som de borde. Belysning i gemensamt utrymme kan minskas genom att använda 

armaturer med effektiva ljuskällor och styra belysning genom installera närvarogivare.79 

 

5 RESULTAT AV ÅTGÄRDER I IDA SIMULERING 

I kapitel tre har simuleringsresultat från IDA redovisats och jämförts med uppmättade 

data med kort förklarning till avvikelser. I det följande ska varje åtgärds 

simuleringsresultat uppvisas och jämförs med simuleringsresultat utan åtgärd eftersom 

nya resultat utgår från de uppfördade modellen. 

5.1 Fall 1-fönsterutbytet 

Hur mycket värmetillförseln kan sparas genom att byta ut fönster vid lägre U värde kan 

simuleras i IDA ICE genom justering av fönster U värde parameter. I figur5.1.1 illustrerar 

det hur ett fönster parameter definieras i IDA simuleringsmiljön.  

 

 

Figur 5.1.1 fönsters egenskaper från IDA simulering 

Fönsters areor antas oförändrade och även karmarnas areor utgör 20 procent av total 

fönster area som antagande.Karms U värde antas som medelvärde på 1,85 W/m2. K om 

det är trä. Som beskrevs tidigare, fönster U värde har ändrats till 1,3 W/m2 K om det 

förutsättas att byta 2 glas fönster till 3 glas fönster med lägsta u värde som finns idag. 
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Resultat från IDA simulering sammanfattas i tabell nedan  

Tabell 5.1.1 Simulering resultat för fönsterutbytet åtgärd 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

Från resultat kan det konstatera att värmebehov kan sparas till 13 procent och effekt 

kan också minskas med 11 procent i båda fall. Men det är värde att observera att resultat 

är baserade på de uppbyggdade modellen med vissa antaganden av fönsters U värde och 

köldbryggor  vid fönsterkonstruktions anslutningar i simulering. 

5.2 Fall 2- Ökade tilläggisolering av vindbjälklag 

Vid fall 2 med ökade tilläggisolering av vindbjälklag har U värde minskat i både 

landsfogden 4 och landsfogden6,vilket kan reflekteras i IDA modell beräkning genom 

följande parameter injustering . see figur 5.2.2 

Simulerade 

fastighet i 

IDA  

Simuleringsresultat utan 

fönsteråtgärd  

Simuleringsresultat med 

fönsteråtgärd  

Värmebehov 

( MWh)  

Värmeeffekt 

(KW)  

Värmebehov 

( MWh)  

Värmeeffekt 

( KW)  

Landsfogden 

4  
490 168 425 150 

Landsfogden 

6  
359 125 312 111 
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Figur 5.2.2  definitioner om olika delar av en byggnad modell i IDA ICE 

Som figur5.2.2 visar att den här fönster i IDA miljön  sammanfattar uppgifter om olika 

klimatskalsdelar i ett hus och olika konstruktionsdelarna kan definieras här om deras 

materialsskikt är kända. Detta kan ske genom att gå in olika delarnas subfönster och 

välja rätt material som innefattas i konstruktion med korrekt ritning.  

I figur 5.2.3 visar det generellt hur en konstruktionsdel kan simuleras i IDA modell och 

den U värde kan påvisas automatiskt så länge som materialen är bestämda och valda. 

Om det inte finns den material i den tillgängliga materials databas i IDA,då finns det 

möjligt att lagra in den nya material som behövs om materials egenskap anges i IDA 

miljön. 
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Figur 5.2.3 ett konstruktion definitions fönster från IDA simulering 

I båda modeller har  isoleringstjocklek  gått upp till 500 mm jämfört med 150mm i 

nuläget och det kan visas i  skiktsuppgift sammanställning i en konstruktions fönster 

som framgås av figur 5.2.3. Samtidigt en ny  U värde räknas automatiskt enligt nya totala 

skikts tjocklekar. Ökande mineralullstjocklek medför att U värde minskar med 60 %. 

Utförliga indata hänvisas till bilaga 3 

Vid förslag på att öka isoleringstjocklek utmynnar det i att både energi och effekt av 

uppvärmning gå ner,vilket kan bevisas i nedanstående tabell enligt IDA modell 

simulering jämfört med ursprunglia modeller utan sådan åtgärd  

Tabell 5.2.1 Simulering resultat med ökade isoleringstjocklek på vind 

Simulerade 

fastighet i 

IDA  

Simuleringsresultat utan 

vindbjälklagsåtgärd  

Simuleringsresultat med 

vindbjälklagsåtgärd  

Värmebehov 

( MWh)  

Värmeeffekt 

(KW)  

Värmebehov 

( MWh)  

Värmeeffekt 

( KW)  

Landsfogden 

4  
490 168 474 164 

Landsfogden 

6  
359 125 347 121 
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 Enligt resultat i tabell ,de minskade energi utspelar sig omkring 3 % medan effekt 

reduceras med 2 %.  Minskning är inte påtagligt dels för den uppvärmda arean i tak 

utgör väl en liten del av de totala tempererade areorna dels för ökning av 

isoleringstjocklek inte är direkt proportionell med minskning av energi och effekt. 

5.3 Fall 3-tilläggisolering av ytterväggar 

Simulering av ytterväggar med tillagd isolering i IDA modell kan ske på samma 

förfarande vid simulation av vinds tilläggisolering. Som beskrivit tidigare kan 

ytterväggars konstruktionsskikt definieras i ett fönster så länge som materialskikter är 

kända.  

 

Figur 5.3.1 ett konstruktion definitions fönster från IDA simulering 

I fönster som visas här i figur 5.3.1 kan konstruktionsskikt väljas från IDAs databas och 

den totala U värde kan således lysas fram automatiskt här med totala tjocklekar.  Om 

material inte kan väljas härifrån kan ett nytt material definieras och lagras som 

resursdata in i IDAs databas med angivna fysikaliska egenskaper som är relaterade med 

materials värmekonduktivit. 
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Som sagt tidigare ska ytterväggar med en tilläggisolering vid 100mm tjocklek simuleras 

med eftertanke på praktiska utförande. Isolerings U värde lånas från PAROCs katalog 

med hänsyn till de verkliga konstruktioners utformningar hos landsfogden 4 & 6.80 

Simulations resultat visar att både uppvärmningsenergi och effekt sjunker jämfört med 

simulation utan någon åtgärd.  I tabell nere står jämföring mellan dem 

Tabell 5.3.1 Simulering resultat med 100 mm  tilläggisolering  på fasad 

Simulerade 

fastighet i 

IDA  

Simuleringsresultat utan 

tilläggisolering i yttervägg  

Simuleringsresultat med 

tilläggisolering i yttervägg  

Värmebehov 

( MWh)  

Värmeeffekt 

(KW)  

Värmebehov 

( MWh)  

Värmeeffekt 

( KW)  

Landsfogden 

4  
490 168 410 146 

Landsfogden 

6  
359 125 296 106 

 

I landsfogen 4 fall kan uppvärmningsenergi och effekt minskas med 16 % och 13 % 

respektive om sådan åtgärd vidtas 

I landsfogen 6 fall följer det likadan spår med minskning på uppvärmningsenergi och 

effekt på 18% och 15 % respektive. 

5.4 Fall 4-FTXsystem 

Hus ventilation systems typ kan väljas direkt från IDA miljön som har inbyggdade 

module beskriven tidigare.När det gäller FTX system kan följande figur som visar den 

inbyggade standard module i IDA simulering. 

                                                        
80 (Byggboken) 
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Figur 5.4.1 luftbehandlings module i IDA ICE 

I den här standard luftbehandlingsaggregat module kan parameter begränsas t.ex. 

fläktars SFP( specifik fan power) och värmeväxlares verkningsgrad med rimliga 

antagande. Driftschema för fläktar och värmeväxlare kan läggas in också.Med 

flerbostadshus  fall  ska drifttid är året runt för att säkerställa luftväxlingen.   Eftersom 

det är ovanligt med kylbehov vid bostäders fall ska kylbatterier kopplas bort från 

module. Men eftervärmare ska behållas för att uppnå önskade temperatur. I den här 

simulation har  konstant 19 grader ställts in som lufttemperatur  efter värmebatterier 

och före tillluft fläkt. I modellen antas det att lufttemperatur skulle öka 1 grader efter 

tilluftfläkt om motorsvärme tas hänsyn med. Resultat från simulation vid FTX system fall 

kan sammanställas in i tabell nere: 
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Tabell 5.4.1 Simulering resultat med FTX system 

 

 

I landsfogden 4 kan både uppvärmningsbehov och effekt minska 37 % och 25 % 

respektive om FTX system installeras. Samtidigt kan värmeåtervinning bli 205 MWh 

utifrån frånluft med förutsättningen att luftväxling ska uppfyllas den lägsta krav på 0,35 

l/s, Atemp i alla vistelsezoner. Resultat från landsfogden 6 simulering medger liknande 

spår. 

5.5 Fall5- kombinationer av alla åtgärder 

Simulation resultat med enskild energisparande åtgärd har redovisats i föreliggande 

paragraf. Här ska resultat med kombinerade alla angående åtgärder visas med tanke till 

att det finns ett ekonomiskt skäl att genomföra åtgärderspaket i samband med 

underhålls behov. Förfaringssätt med simulation av kombinerade åtgärder är samma 

som den enskilda åtgärden utan alla berörda parameters förändringar ska ske på samma 

gång. 

I tabell 5.5.1 sammanställs resultat jämfört med resultat utan någon form av åtgärd 

 

 

 

Simulerade 

fastighet i 

IDA  

Simuleringsresultat med 

befintlig ventilation 

system  

Simuleringsresultat med FTX – ventilation 

system  

Värmebeho

v (MWh)  

Värmeeffe

kt(KW)  

Värmebeho

v (MWh)  

Värmeeffe

kt(KW)  

Värmeåtervinn

ing (MWh)  

 Landsfogden 

4  
490 168 307 126 205 

 Landsfogden 

6  
359 125 248 102 167 
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Tabell 5.5.1 Simulering resultat med kombinerade åtgärder 

Simulerade 

fastighet i 

IDA  

Simuleringsresultat med 

befintlig ventilation system  

Simuleringsresultat med FTX – ventilation 

system  

Värmebehov 

(MWh) 

Värmeeffekt 

(KW)  

Värmebehov    

(MWh)  

Värmeeffekt 

(KW)  

Värmeåtervin

ning  

( MWh)  

 Landsfogden 

4 
490 168 157 80 208 

 Landsfogden 

6  
359 125 130 66 170 

 

Utgående från simulerings resultat kan det påstå att uppvärmningsbehov i båda 

modeller minskar väsentligt till nästan 60 % medan effektbehov halveras jämfört med 

modeller utan åtgärder. Samtidigt kan det indikera att samordnade åtgärder medför 

större besparings potential än enskild åtgärd . 

 6 KOSTNADKALKLY vid olika åtgärder förslag  
En renoveringsåtgärd kan aldrig bedömas som effektiv om det inte är lönsam ur 

ekonomisksynpunkt även om det kan väl fungeras på tekniskt sätt. Därför ett 

investeringskalkly är nödvändigt när jämförelser mellan olika val måste göras.  I det här 

kapitlet ska grundläggande kalkylmetod beskrivas här först och sen energipris modell i 

Stockholm område ska studeras och efter det ska livcykelkosnad metod visas här för det 

är den metod ska används vid angående åtgärderförslag i den här examen. 

6.1 kalkylmetod  

Pengar som en kapitalresurs har ett värde i ekonomisksammanhang och dess värde 

skiljer sig från idag till framtid. När lönsamheter ska beräknas vid investeringsval kan 

ekonomiskberäkning föras rimligt genom att flytta betalningsbelopp tills tidpunkt där 

jämförelser ska ske. I vanligt fall finns det tre ekonomiskkalkyler som används ofta när 

val av investeringar måste beslutas. 81 

 

                                                        
81 (UlfE.Olsson, 2008) 
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6.1.1 Nuvärde 

 Med nuvärde metod menas det att framtidsutfall omräknas till nuvärde medan 

investeringskapital inte behöver räknas för det betalas ut precis nu. Om framtidsbelopps 

nuvärde är större än kapital då är det lönsam att satsa in kapital. 82 

 

 

Figur 6.1.1 Nuvärdes princip (Från ByggaBoDialogen) 

 

Nuvärdesmodellen 

Nuvärde (kr) = (Årlig besparing * Nusummefaktorn)-investering 

Nusummefaktorn =  
     

 

   
   

     
     [10] 

r- kalkylräntan 

n- kalkylperiod 

6.1.2 Annuitet 

Med annuitet menas det att total investering omräknas till årlig kapitalkostnad som 

jämförs med årlig besparing. Om den årliga besparing är större än årlig kapitalkostnad 

då är det bra att göra investering annars man kommer att förlora pengar under dessa år 
83. 

                                                        
82,83 (Boverket, ByggaBoDialogen, 2010) 
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Figur 6.1.2 Annuitets princip (Från ByggaBoDialogen) 

Annuitetsmodellen 

Årligt resultat (kr/ år) = Årlig besparing –( investering *Annuitetsfaktorn) 

Annuitetsfaktorn = 
     

     
 

   
   

    [11] 

r- kalkylräntan  

n- kalkylperiod 

6.1.3 Pay off. Metod 

Pay off metod handlar endast om hur lång tid det tar att återbetala total investering utan 

att ta hänsyn till ränta. Det är den enklaste sätt att göra en grov bedömning men kan 

leda till hel fel resultat om investeringar ska vara långsiktigt.84 

Återbetalningstid = 
           

              
 

 

                                                        
84 (Boverket, ByggaBoDialogen, 2010) 
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Tabell 6.1 jämförelse mellan nuvärde, annuitet och pay off metod 

Kalkylmetod kalkylssätt lönsamhetsmått 

Återbetalningstid 

(pay-off) 

Återbetalningstid 

utan ränta 
Återbetalningstid (år) 

Nuvärdes modell 
Alla pengar räknas 

om till nuvärde 
Nuvärde (kr) 

Annuitets modell 
Alla pengar räknas 

om till årsvärde 
Årsvärde (kr/år ) 

 

 

Vid nuvärde och annuitet metoder har ränta och kalkyltid beaktas i omräkningsfaktorer 

med förutsättningar att besparing inte ändra i viss mån men i verkligheten kan det vara 

att energipris ökar varje år vid q procenten, vilket påverkar direkt hur mycket 

driftkostnader kan sparas efter att åtgärder genomförs. Därmed måste det inkluderas in 

lönsamhetsberäkning genom att ersätta ränta r med ränta r-q i omräkningsfaktorer.85 

6.2 Fjärrvärmepris modell  

En av motiv bakom effektiviseringsåtgärder är att reducera driftkostnad i fastighets 

ekonomi budget. Men minskning av driftkostnad kan inte förverkligas om den energipris 

är fast oavsett hur mycket energi förbrukas. Därför måste den prismodell ge underlag till 

att effektivisering kan leda till besparning.  Landsfogden 4 & 6 är anslutna till Fortums 

fjärrvärmesnätet i Stockholm efter att byta ut oljepanna. Den prismodell som ingår i 

förhandlingsavtal består av fyra delar som följande:86 

 

Figur 6.2.1 fjärrvärmepris modell i Stockholm 

                                                        
85 (Enno Abel, 2008) 
86 (Folkesson, 2009) 

fastpris effektpr
is 

energipr
is 

tempera
turavgift 
/bonus 

Fjärrvär
mepris 
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Figur 6.2.2 Fördelning av fjärrvärmepris 

Även fastpris omfattar två delar: en fast del och en energi del . Den energi del är 

relaterade till hur mycket total fjärrvärme används av fastigheter. Effektpris är nytt 

begrepp som infördes på senaste tiden och baserade på uppmätta effekt under 

uppvärmingssäsong mellan oktober och april . Energipris uppdelas till två priser, vilka 

gäller med uppvärmningssäsong från oktober till april och sommarperiod från maj till 

september. Temperaturavgift/bonus utgör väl liten del i den totala prismodellen och i 

följande livcyckelkostnad analys ska det inte tas med.  Utgående från den här 

fjärrvärmeprismodellen som framgår av figur 6.2.1 är det uppbenbart att det finns 

utrymme som främja effektiviseringsåtgärder eftersom priser är i stort del bunden till 

värmeenergianvändning. Det innebär att om åtgärder leder till minskade värmeenergi 

kommer värmekostnad också gå ned och det är faktiskt skäl att genomföra tillämpade 

åtgärder. 

6.3 Livscykelkostnad (LCC) 

Livscykelkostnadsanalys kan ta hänsyn till alla kostnader som infaller vid åtgärders 

genomförande, d.v.s. det inkluderar inte bara investeringskostnad även också drift- och 

underhållskostnad och miljöpåverkankostnad. Vid LCC analys kan den del med potential 

av kostnadsminimering kartläggas eftersom totala kostnader kopplas ihop genom alla 

delar kostnader. Samtidigt kan olika åtgärders lönsamhet jämföras genom att utföra LCC 

analys. Det konstaterar att en dyrare investering kan vara lönsam på långsiktig vid LCC 

beräkningar med rimliga antaganden om kalkylränta och kalkylperiod. 

66% 

20% 

14% 

Fjärrvärmepris struktur 

energipris kr/MWh 

fast pris kr/MWh 

effektpris kr/MWh 
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Vid nuvärdesmetod kan LCC total kostnad beräknas genom följande matematiska 

modell87: 

                           C0= 
       

      
 
   +    [12] 

C0: livscykelkostnad 

I0: investering vid varje åtgärd 

Dt: driftkostnad 

Ut: underhållkostnad 

p: kalkylränta  

t: tidsvariabel 

T: kalkylperiod 

Eftersom det är bara drift och underhållkostnader som behövs omräkna till nuvärde så 

kan ovanstående beräkningsmodell förenklas till följande88: 

LCCtotal= LCCdrift+LCCunderhåll+investering+(LCCmiljön) 

LCCdrift = Nusummefaktor *årlig driftkostnad  

LCCunderhåll= Nusummefaktor*årlig underhållkostnad 

Enligt ovanstående formell antas årlig driftkostnad och årlig underhållkostnader samma 

varje år efter åtgärders utförande.  Miljöpåverkans kostnader kan vara svårt att begripas 

i olika sammanhang. Det kan emellertid kopplas till koldioxidsutsläpp kostnader som är 

vanligt med beräkning av miljökostnad idag. Nusummefaktor, enligt nuvärde metod 

skriven tidigare beräknas med kalkylränta och kalkylperiod som bestäms av villkor av 

företagsekonomin.  Kalkylränta är ett uttryck om hur pengar ska utvärderas och bunden 

till avkastningskrav som fastställs vid investeringsval. Om inflation ska tas hänsyn till då 

kallas kalkylränta som real kalkylränta med avdrag av inflation.89 I det här exjobbet fall 

antas inflation som noll och den reala kalkylränta är samma som kalkylränta. 

Kalkylperiod har olika uppfattningar antingen ekonomisk livslängd som ett objekt ska 

hållas till en viss tid enligt investerares vilja eller teknisk livslängd som ett objekt kan 

fungera väl i drift tills det blir oanvändbar. I det här exjobbet ska teknisk livslängd av 

varje åtgärd tillämpas. 

I figur nere illustrerar det hur nuvärde av besparningar varierar med kalkylränta och 

kalkylperiod. 

                                                        
87 (N, 2003) 
88,89 (Wahlström) 
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Figur 6.3 kalkylränta och livslängds påverkan på besparning  

Den röda och gröna linjen har samma besparningar varje år t.ex.20miljoner. Nuvärdet av 

besparning bli lägre ju längre fram i tiden och ju högre ränta räknas.  Samtidigt 

kalkylräntas effekten blir ännu större ju längre fram i tiden, vilket kan bevisas att det 

avståndet mellan röd och grön linje blir större ju länge fram i tiden. Den röda linjen har 

dubble så mycket besparing än den blå linjen men deras skillnad i nuvärde av 

besparningar blir mindre när kalkylperiod ökar även om de har samman kalkylränta. 

Den gröna linjen har större besparning och högre kalkylränta än den blåa linjen. Den 

större nuvärde av besparning som den gröna linje har dämpats med högre ränta ju 

längre fram i tiden, vilket belysas att efter den sexten året kommer nuvärde av 

besparning av den gröna linjen går under den blåa linjen. 
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6.4 Resultatet av olika åtgärderförslag 

I följande ska varje enskild åtgärds livscykelkostnad redovisas med antagande om 

kalkylränta och rimlig teknisk livslängd. Investerings kostnader fås dels från branschs 

bok dels från fastighetsägare eftersom det finns aktuellt referensvärde från deras andra 

pågående projekt.  Även 20 % omkostnader inkluderas in i varje falls investering. 

Underhålls kostnad vid varje fall har räknat med kostnad som orsakas av varje åtgärds 

genomförande. Det betyder att övriga underhållskostnader som inte berörs av åtgärders 

utförande inte har tagits hänsyn om i den här rapporten . 25 % skatt omfattas med både 

drift och underhålls kostnader beräkningar 

 6.4.1 LCC analys om tilläggsisolering av vindbjälklag 

 Beräkning av totala livscykelkostnader om tilläggsisolering av vindbjälklag utförs med 

förutsättning att sådan åtgärd har livslängd till 50 år och underhåll kostnad är i själv 

verket noll så länge som det uträttas på avsett sätt. I figur6.4.1 visar hur den totala LCC 

kostnad varierar med skiftande kalkylränta medan livslängd som 50 år hålls konstant 

och energipris ökar inte. 

 

Figur 6.4.1.1 den totala LCC kostnad vid tilläggsisolering av vind med varierande kalkylränta 

Från figur uppe kan det konstatera att den totala LCC kostnader minska med ökande 

kalkylränta oavsett vilket fall utan tilläggsisolering eller med tilläggsisolering. Om total 

LCC kostnad av vindtilläggsisolering åtgärd jämförs med fall utan åtgärd i landsfogden 4 

och 6 respektive, demonstrerar det från resultat i figur att lägre ränta främjar lönsamhet 

vid åtgärd i jämförelse med läget just nu. Det beror på i stort sett att nuvärde av 
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besparingar från driftkostnad dämpas med högre ränta, vilket leder till att det inte kan 

kompensera med investeringar. 

 

Figur 6.4.1.2 den totala LCC kostnad med ökning på fjärrvärmepris medan kalkylränta och livslängd hålls 
konstant vid tilläggsisolering av vind 

I figur ovan visar det hur totala LCC kostnader varierar med ökade fjärrvärmepris med 

antagande att kalkylränta hållas konstant som 6 % och livslängd är 50 år. 

Den röda och den lila linjen representerar vindstilläggsisolering i landsfogden 4-och 6 

respektive medan den blåa och den gröna linjen företräder fall utan någon åtgärd. Linjer 

ligger väldigt nära varandra men det bevisar att så länge som fjärrvärmepris stiger 

högre kommer den totala LCC kostnader av åtgärder är lägre än den totala LCC 

kostnader utan åtgärder. Det betyder således att ökning av energipris gynnar lönsamhet 

vid tilläggsisolering på vind. 

6.4.2 LCC analys om fönsterutbytet 

Den totala LCC kostnader med fönsterutbytet har räknats med livslängd som 30 år och 

ingen ökning av fjärrvärmepris medan kalkylränta varierar. Resultat kan visas i följande 

figur 
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Figur 6.4.2.1 den totala LCC kostnad vid fönsterutbytet med varierande kalkylränta 

Från figur 6.4.2.1 kan det upplysa att den totala LCC kostnad vid fönsterutbytet i både 

landsfogden 4-och 6 är väldigt högre jämfört med den totala LCC kostnad om inget 

fönster åtgärder görs oavsett vilken nivå kalkylränta ligger. Med andra ord kan det 

innebära att fönsterutbytet åtgärder inte kan vara lönsamt under sådana förutsättningar 
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Figur 6.4.2.2 den totala LCC kostnad med ökning på fjärrvärmepris medan kalkylränta och livslängd hålls 
konstant vid fönterutbytets åtgärd 

I figur6.4.2.2 illustrerar det hur total LCC kostnad varierar med stigande fjärrvärmespris 

under betingelse att kalkylränta hålls konstant som 6 % och livslängd som 30 år. 

Lönsamhet kan uppstå om fjärrvärme pris ökar mer än 8 % annars de linjer som 

representerar den totala LCC kostnad vid fönsterutbytet ligger alltid högre än linjer som 

representerar den totala LCC kostnad vid inga åtgärder när fjärrvärme pris tilltar 

mindre. 

 6.4.3 LCC analys om fasadstilläggisolering 

 Beräkning om den totala LCC kostnad av fasadstilläggisolering har samman 

förutsättningar som gjordes med vindstilläggisolering fall utan att investering kostnad 

är olika.  Jämförelse med fall utan fasadstilläggisolering i båda landsfogden 4 – och 6 kan 

visualiseras i figur nere: 
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Figur 6.4.3.1 den totala LCC kostnad vid fasadstilläggsisolering med varierande kalkylränta 

Enligt figur uppe kan det påstå att den totala LCC kostnad vid fasadstilläggsisoleringar är 

alltid mindre än den totala LCC kostnad om fasadstilläggsisoleringar inte utförs och 

därmed är det alltid lönsamt att genomföra sådana åtgärder. Det beror främst på att 

besparingar kan uppvägas med marginal investeringar eftersom det ända behövs 

renovering på grund av fasat skikts nedbrytande. Likadan slutsats kan dras från 

nedanstående figur som bevisar hur den totala LCC kostnad av fasadstilläggsisoleringar 

varierar med växande fjärrvärmepris i jämförelse med fall utan någon form av åtgärd. 
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 Figur 6.4.3.2 den totala LCC kostnad med ökning på fjärrvärmepris medan kalkylränta och livslängd hålls 

konstant vid fasadstilläggsisolering åtgärd 

Den trend av linjer som visas i figur betyder att den totala LCC kostnader ökar med 

höjning på fjärrvärmepris med förutsättning att kalkylränta är konstant. Lönsamhet kan 

dock tillkomma oavsett hur fjärrvärmepris utvecklar sig 

6.4.4 LCC analys om FTX system 

LCC kostnad om FTX system beräknas med förenklade förutsättningar.  Till exempel 

antas livslängd av FTX till 15 år som en fläkt skulle ha eftersom det finns olika 

komponenter med varierande livslängd i FTX system.   En fläkt har en lägst livslängd än 

övriga delar och om det gick sönder kommer hela FTX inte fungera som vanligt.  Därför 

fläkts livslängd har stor betydelse i FTX systems LCC kostnad beräkningen.  Samtidig 

investering kostnad fås från fastighetsägares andra aktuella projekts referensvärde som 

anges i xxxx kr/lgh.  När det gäller underhållskostnad, då räknas endast kostnader till 

underhåll av tilluft-och frånluftkanaler. Samtidigt har driftkostnader ett tillägg av extra 

elkostnader på grund av ökade elanvändning. 

I figur nere visar det hur den totala LCC kostnad varierar med kalkylränta med 

förutsättning att livslängd är 15 år och det inte finns ökning på fjärrvärmepris. 
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Figur 6.4.4.1 den totala LCC kostnad vid FTX system med varierande kalkylränta 

Från figur är det uppenbart att FTX system inte är lönsamt i jamförelse med rådande F-

system som landsfogden 4 och 6 har idag.  Anledning kan förmodligen vara att 

investeringskostnad är väl dyrt och besparningar inte kan kompensera detta efter 

avdrag från ökande el användning.  Men emellertid om fjärrvärmepris sannolikt ökar i 

löpande år kommer den totala LCC kostnad av FTX system se tämligen annorlunda ut, 

vilket kan genomskådas vid trend av linjer i följande figur  
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Figur 6.4.4.2 den totala LCC kostnad med ökning på fjärrvärmepris medan kalkylränta och livslängd hålls 
konstant vid FTX åtgärd 

För landsfogden 4, när fjärrvärmepris inte ökar mer än 16 %, då den röda linje som 

representerar den totala LCC kostnad av FTX-system ligger alltid över den blåa linje som 

representerar den totala LCC kostnad av F system idag. Men den brytpunkt uppstår när 

fjärrvärmepris stiger till och med 16 % då kommer de tendera tvärtom att den totala 

LCC kostnad av FTX- system är mindre än den total LCC kostnad av F system. Det 

betyder också att högre ökning av fjärrvärme pris främjar lönsamhet av FTX -system. 

Det samma trend gäller också för landsfogden 6 utan att brytpunkt står upp med 18 % 

ökning på fjärrvärmepris. 

6.4.5 LCC analys om kombination av alla åtgärder 

Den totala LCC kostnad av kombinerade åtgärderspaket fås fran på samma sätt som LCC 

kostnad analys om enskild åtgärd utan att skillnad är att investeringskostnad är 

summan av alla angående investeringar som behövs vid varje åtgärd.  Det är ett 

förenklat sätt att beräkna eftersom det inte finns något hyfsat referensvärde som skulle 

reflektera hur mycket det kan bekosta att utföra alla åtgärder på samman gång.  I den 

här rapporten har investeringar av kombinerade åtgärder dragits av 10 % med 

resonemang att det skulle vara lägre om visst åtgärdsarbete beställs av samma 

entreprenör. Samtidigt har ökande marginal elpris tillagts till driftkostnad på grund av 

installation av FTX – system. 

Den totala LCC kostnad av kombinerade åtgärder i förhållande med kalkylränta  kan 

redovisas i följande figur 
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Figur6.4.5.1 den totala LCC kostnad vid FTX system med varierande kalkylränta 

Från figur uppe är den totala LCC kostnad av kombinerade åtgärdspaket alltid högre än 

den totala LCC kostnad av fall utan åtgärder under förutsättningar att fjärrvärmepris 

inte växar och den beräknad kalkylperiod är 15 år.  Högre totala LCC kostnad kan 

troligen orsakas av den stora belastningen av investering fast värme energi och 

värmeeffekt skulle minskas ofantligt. Resultat kan också tolkas att lönsamhet inte kan 

uppnås med sådan omständighet att fjärrvärmepris inte stiger inom den kommande år.  

I följande figur illusterar det den totala LCC kostnad i relation till den stigande 

fjärrvärmepris.  
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Figur6.4.5.2 den totala LCC kostnad med ökning på fjärrvärmepris medan kalkylränta och livslängd hålls 
konstant vid kombinerade åtgärd 

Från början är den totala LCC kostnad av kombinerade åtgärd högre än den totala LCC 

kostnad av fall utan någon åtgärd men trend är ömvänt om fjärrvärmepris stiger över 8 

%. I andra ord betyder det att det skulle vara lönsamt att genomföra alla åtgärder på 

samma gång om fjärrvärmepris skulle öka mer än 12 % varje år.  Som tidigare beskrev 

antogs investeringar som summan av alla investeringar vid varje enskild åtgärd och det 

skulle reduceras i viss mån. Därför skulle brytpunkt flyttas lite till vänster i figur, vilket 

menar att lönsamhet kan fås även med mindre ökning av fjärrvärmepris. 

6.5  Jämjörelse mellan åtgärder 

Resulat av den totala livscykelkostnad vid varje enskild åtgärd även kombinerade 

åtgärder har redovisats i föreliggande avsnitt. En av anledningar att göra en LCC analys 

är att bestämma vilken alternativ kan ge den lägsta totala livscykelkostnad för att 

åstadkomma de önskade lönsammheter efter att jämföra alla val. Men sådana 

jämförelser måste genomförs med samma förutsättnignar beträffande alla alternativen. I 

den här sammahang betyder det att samma kalkylränta och livslängd och även samma 

fjärrvärmepris ökning ska används. I figur nere visar det att den totala livscykelkostnad 

med den differens mellan kalkylränta och fjärrvärmepris ökning för landsfogden 4 

0 kr 

5,000,000 kr 

10,000,000 kr 

15,000,000 kr 

20,000,000 kr 

25,000,000 kr 

4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 

To
ta

la
 L

C
C

 k
o

st
an

d
  k

r 

Fjärrvärmeprisökning 

basfall_del1_ej åtgärd 

fall5_del1_kombination av alla 
åtgärder 

basfall_del2_ej åtgärder 

fall5_del2_kombination av alla 
åtgärder 

landsfogden 4 

landsfogden 6 

kalkylränta: 6% 

 
Period : 15 år 



77 
 

 

Figure 6.5.1 Den totala LCC kostnad vid varje åtgärder i landsfogden 4 när kalkylränta och fjärrvärmepris 
varierar 

Jämförelser om alla kolumners höjden i figur ,vilket presenterar den total LCC kostnad 

om beräknade livlängd är 15 år, är det påtagligt att de totala LCC kostnader av 

vindstilläggsisolering och fasadtilläggisolering är alltid lägsta än övriga fall oavsett hur 

stor differens mellan kalkylränta och fjärrvärmeprisökning. Det är också märkbart att  

den kolumn som  företräder fönster ätgårds LCC kostnad ligger högsta jämt och det kan 

innebära att sådan åtgärd inte medför lönsamhet inom 15 år under beräknade 

förutsättningar. När det gäller FTX –system , kan det vara lönsamt om fjärrvärme pris 

överskrider kalkylränta mycket mer medan den totala LCC kostnad av kombinerade 

system kan vara högt på grund av att  stor investering intar större värde i LCC 

beräkningen. I figur nere visar det uppdelningar av olika poster i den totala LCC kostnad 

när fjärrvärme pris ökar 4% över kalkylränta och livslängd är 15 år. 
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Figure 6.5.2 fördelning om den totala LCC kostnad när skillnad mellan kalkylränta och fjärrvärmepris ökning 
är -4 % och livslängd 15 år 

Från figur uppe är det tydligt att FTX system åtgärd och kombinerade system har stora 

investeringar som utgör 37% och 55%  respektiv av den totala LCC kostnad. Deras totala 

LCC kostnad skulle förmodligen minskas om investeringsdel kan pressas ner. Fönster 

åtgärds investeringkostnad är inte den högsta men när räntas differens och  

kalkylperiod vägas in då kan besparningsnuvärde inte kompensera den investering 

under sådana förutsättningar. 

Jämförselse om åtgärder i landsfogden 6 visar upp likadan spår som landsfogden 4 
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6.6  Koldioxidutsläpp 

Effektivisering kan inte bara bidra till att minska driftkostnader för fastighetsägare utan 

också att medverka minimera miljöbelastningar. En energi systems miljöpåverkan kan 

klarläggas med hjälp av livscykels analys som kallas LCA (life Cykel Assessment). 

Fjärrvärme bruka betraktas som miljövänligt på grund av att en kollektiv producering av 

värme för flertal byggnader kan hjälpa minska utsläpp av skadliga gaser och partiklar 

rejält.  Men beroende på vilken bränsle används för att tillverka värme kan en 

fjärrvärme systems klimatpåverkan observeras annorlunda. I tabell nere sammanställs 

miljöpåverkan av 1 KWh producerad fjärrvärme som baserar på olika form av tillfört 

energibränsle. 90 

Tabell 4.6.1 olika utsläpp när 1 KWh fjärrvärme produceras med olika energislag  (Åsa, W, Agneta ,O-J,Lars, E 

2001. Miljöpåverkan från byggnaders uppvärmningssystem. www. effektiv org) 

Miljöpåverkan Ekvivalenter 

Växthuseffekt 118 g CO2 -ekvivalenter 

Försurning 12 mmol H+ 

Marknära ozon, flyktiga kolväten 0.037g C2H2 -ekvivalenter 

Marknära ozon, NOx 0,24g, NOx -ekvivalenter 

Övergödning 1,5 g O2 -ekvivalenter 

Partiklar 40 mg  

   

Trots att det finns olika aspekter omkring hur miljöbelastning utvärderas har 

koldioxidsutsläpp blivit vedertagen index som avspeglar ett systems påverkan i 

förhållande till växthuseffekt i både nationell och internationell sammanhang.  

Koldioxidskatt har införts redan inom EU för att styra och inrikta kraft och värme 

produktion för att bilda en hållbar utveckling i samhälle. På motsvarande sätt kan 

brukarna av fjärrvärme också välja beteckna en som kallad klimatkompensation för att 

bidra till en utsläppsminskning men det är inte obligatoriskt idag.  

I dag har landsfogden 4 – och 6 kopplats till Fortums fjärrvärme nätet i Stockholm. 

Enligt Fortums redovisning, är bränsle till fjärrvärme mest förnybar energi som 

motsvarar för ca 80 % av den totala tillfört bränsle. Förnybar energi som biobränsle 

anses ha noll koldioxidsutsläpp till följ av den naturliga kretslopp. Därför ska 

                                                        
90 (Åsa Wahlström, 2001) 
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koldioxidsutsläpp belastas till fossila bränslen vid fjärrvärmesproduktion och sedan 

viktas i relation till total tillverkade värme (MWh). I följande tabell redovisar det 

koldioxidsutsläpp för landsfogden 4_ och 6 före och efter åtgärder på grund av 

fjärrvärmes användning.( beräkning görs på Fortums webbsida: www.fortum.com) 

Tabell 6.6.2 koldixoidutsläpp för varje åtgärd 

 Koldioxid 
före 
åtgärder 
(ton/ år) 

Koldioxid efter åtgärder (ton/ år) 

 Bas fall ej 
åtgärd 

             Fall1-
vindstilläggsiolering 

         Fall2-
fönsterutbytet 

            Fall3-
fasadstilläggisolering 

Fall4 – 
FTX 

system 

Fall5 -
kombination 

av alla 
åtgärder 

Landsfogden4 68 66 59 57 43 22 
Landsfogden6 50 48 43 41 34 18 

 

Om det skulle bli obligatoriskt att betala ett pris för koldioxidsutlsäpp vid inköpt av 

fjärrvärme för att det blir klimatneutral kommer driftkostnad bära en tilläggskostnad 

för fastighetsägare.91 I tabell  visar det tilläggskostnad av koldioxidsutsläpp före och 

efter åtgärder om sådan kostnad skulle bli aktuell. 

Table 6.6.3 kostnad om koldioxidsutsläpp vid varje åtgärd 

 Tilläggkosnad 
före åtgärder 
(Kr /  år) 

                             Tilläggkosnad efter åtgärder (Kr/ år) 

 Bas fall ej 
åtgärd 

          Fall1-
vindstilläggsi
olering 

         Fall2-
fönsterutbytet 

            Fall3-
fasadstilläggis
olering 

Fall4 –  
FTX system 

Fall5 -
kombinatio

n av alla 
åtgärder 

Landsfogden
4 

8820 8532 7650 7380 5526 2826 

Landsfogden
6 

6462 6246 5616 5328 4464 2340 

 

 

 

 

 

 

                                                        
91 (Fortum) 

http://www.fortum.com/


81 
 

7 Känsliganalys 

I föreliggande avsnitt har resultat från IDA simuleringar redogjorts även med 

livcykelkostnad analys. Men jämförelse utgick från resultat av de ursprungliga modeller 

som har lite avvikelse från normalårskorrigerade uppmättade värmebehov i 

landsfogden 4 och 6, vilken fås från energistatistik efter att dra av 

varmvattenanvändning.  Uppmättade värde hämtades från www.fortum.se/energikonto  

som angav inte någon konfidensgrad med statistik. Därför det sannolikt finns osäkerhet 

även omkring den totala värmeanvändning, vilket kan exemplifieras i tabell nere: 

Tabell 7.1 jämförelse mellan statistik baserad på månadsvis och dygnvis respektiv. 

 Den totala värmeanvändning 
baserad på månadsvis statistik 

(MWh) 

Den totala värmeanvändning 
baserad på dygnvis statistik 

(MWh) 

Landsfogden 4 647 782 
Landsfogden 6 503 500 

 

Från tabell uppe är det tydligt att den uppmätade värmeanvändning för landsfogden 4 

skiljer sig mer än det för landsfogden 6 när statistik siffror summeras på olika bas. 

Anledning till skillnad i landsfogden 4 s energistatistik per månadsvis är oklart . I den 

här rapporten används dygnivstatistik in i beräkningen. 

 Det finns inte standard siffror idag som skulle anvisa hur mycket värmeenergi skulle 

åtgå till tappvarmvatten utan att erfarenhetsmässigt beräknas 20 % -25 % (30 % -40 %) 

från den totala mängd värme för tappvarmvatten, om det inte har separat mätning.  I 

Sverbys brukarindata dokument anges ett rekommenderade värde för tappvarmvatten 

till 25 kwh/ m2 Atemp i flerbostadshus energiberäknings fall. Men sådan energiprognos 

bygger på statistik från nygare byggnader och boendevanor. I den här rapporten 

räknades den totala tappvarmvatten användning från ett genomsnittligt värde under 

fem månader tider. I tabell nere sammanställer tappvarmvattens förbrukning som 

räknas från olika sätt om det antar att de samlade dygnvis statistik om totala 

uppvärmningar är korrekt 

Tabell 7.2 tappvarmvatten användning  

 Tappvarmvatten förbrukning i 
landsfogden 4 

( MWh) 

Tappvarmvatten förbrukning i 
landsfogden 6 

 (MWh) 

1 372 1 1811 

2 156~196 2 100~125 2 
3 100 3 71 3 

4 235~313 4 150~200 4 
1 : resultat är baserad på dygn statistik under maj,juni,juli,augusti,september och det är genomsnittligt värde; 

2: resultat fås från 20-25% av den totala uppvärmningsenergin d.v.s. landsfogden 4 är 782MWh och landsfogden 6 är500 MWh 

3: resultat räknades utifrån Sverbys rekommendation d.v.s. 25 KWh/m2Atemp (Atemp för landsfogden 4 och 6 är 4003m2 och 2838m2) 

http://www.fortum.se/energikonto
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4:resultat fås från 30-40% av den totala uppvärmningsenergi d.v.s. landsfogden4 är782 MWh och landsfogden 6 är 500 MWh. 

Från tabell ovanpå kan det notera att den differensen av tappvarmvatten förbrukning är 

ganska stor när de räknades på olika sätt. Orsaken kan troligen vara att värmeförluster 

från VVC cirkulation och vatten beredare inte inkluderas i överslagsberäkningen som 

resultat2 och resultat 4. Annan orsak är att resultat bygger på schablon värde som skulle 

anpassas efter nyare byggnader som utrustas kanske med avancerade armaturer. 

Därigenom kan tappvarmvatten användning vara mycket mindre. Men den sista inte 

minsta orsak kan vara att noggrannhet och säkerhet hos de uppmätade statistiker skulle 

ifrågasättas eftersom det inte finns uppgifter om konfidensinterval för siffror i statistik.   

Skillnad i resultat mellan den ursprungliga modell simuleringar och den 

normalårskorrigerade uppmätade statistik kan också bero på antagande om indata som 

simulering baserar på.   Säkerhet om interlaster indata är väl svårt att utreda på grund 

av att det inte finns tumme regel som skulle underlätta att kvantifiera dessa. Dessutom 

är det resurs krävande att göra sådana undersökningar. Annan osäkerhet i simuleringar 

är köldbryggors storlek hos de olika kopplade delarna. I IDA simulering kan olika 

köldbryggor definieras i den följande fönster, ses i figur 7.1 

 

Figur 7.1 köldbryggor från IDA ICE 4 
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I det här fönstret finns det en skala som markeras från ingen till väldig dåliga nivåer 

emellan dem finns tre nivåer till för varje typ köldbrygga. De linjer köldbryggors 

storleker visas till höger motsvarande för den platsen i skalor. När pil på skala flyttas 

kommer storlek ändras automatiskt .  Alla modeller simuleringar i den här rapporten 

har förmodats ha en typisk nivå på alla typer köldbryggor för information om olika 

konstruktionsdelarnas anslutningar saknades. Samtidigt det är praktiskt och empiriskt 

att sätta köldbryggor skala på ett typiskt värde när det inte finns tillförlitliga uppgifter 

om köldbryggors storleker. Men en jämförelse i simulerade uppvärmningsbehov av 

ursprunglig modell har undersökts här i förhållande till olika nivå på köldbryggors 

skalor för att analysera hur stor de påverkar resultat. 

 

 

 

  

 

Figur 7.2 den totalvärmebehov hos  landsfogden 4 när köldbryggors storlek varierar. 

I figur 7.2 visar det att det resultat av totala värmebehov från simulerande landsfogden 

4 modell motsvarar den likvärdliga nivå i skala på alla typer köldbryggor som finns i en 

byggnad. Om de här tre värmebehov som genereras under olika nivås köldbryggor i 

simulering jämförs med den uppmättade värmebehov 446 MWh som erhålls från 

statistik, då var simuleringsresultat 477 MWh med köldbryggors nivå på bra nära 

uppmättade värmebehov. Skulle det innebära att den byggnaden i verkligheten ha ännu 

mindre köldbryggor än den här bra nivån i IDA simulering. Det är svårt att bedöma 

eftersom det inte finns pålitliga siffror som gäller varje delars köldbryggor. Men på 

andra sidan skulle det konstatera att de nivåerna av köldbryggor i alla anslutningar inte 

skulle överskrida den typisk nivå i simulering annars det gap mellan den uppmättade 

värmebehov och simulerande värmebehov skulle bli ännu större än 10 % som räknades 

tidigare.  

I avsnitt fem har minskade värmebehov vid varje enskild åtgärd från simulering 

redovisats. Till sist även den minskade värmebehov vid kombinerade åtgärder 

simulerades i IDA ICE med resonemang att det finns ekonomiskt skäl att utföra åtgärder 

på samma gång när huset ändå ha ett stort behov av renovering.  Men simulerings 

resultat för kombinerade åtgärder fås fram på samma sätt som enskild åtgärd utan alla 

berörda parameter få ändras i simulering på samma gång medan andra förutsättning 

hålls samma som den ursprungliga modellen.  Det skulle vara rimligt att förändra vissa 

förutsättningar i modell eftersom åtgärder kan påverka med varandra.  Till exempel, ut 

vändig fasadstilläggsisolering kan bidra till mindre luftläckage samtidigt värmare på 

inneytor, vilket i sin tur kan positivt leda till att sänka inomhustemperatur så länge som 

      477 MWh                        491 MWh                          737MWh            

  bra Typiskt     Väl 

dåligt 
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inomhus komfort inte förvanskas. Utvändig fasadstilläggsisolering kan också medverka 

att köldbryggor i ytterväggens anslutning minskas på viss mån. Men den minskade 

köldbryggors storlek är svårt att förutspå då behålls den antagande om nivåer av alla 

köldbryggor på ett typiskt värde som tidigare. Installation av FTX system erfordrar en 

tätare klimatskärm för uteluft ska transporteras in i huset vid specifik kanal istället vid 

oönskad omväg då kan FTX system inte fungera på avsett sätt. 

En modell av kombinerade åtgärder kan därför simuleras med vissa modifierade 

förutsättningar med tanke om samspel mellan olika åtgärder. I tabell 7.3 visar den 

värmebehov från modell simulering av kombinerade åtgärder med förändrade 

förutsättningar i jämförelse med ursprungliga modeller. 

Tabell 7.3 värmebehov och värmeeffekt av kombinerade åtgärder med justering  

Simulerade fastigheter i 
IDA 

Simulerade ursprungliga 
modeller i IDA 

Simulerade modeller vid 
kombinerade åtgärder 1 

Simulerade modeller 
med kombinerade 
åtgärder 2 

Värmebehov 
( MWh) 

Värmeeffekt 
(KW) 

Värmebeho
v (MWh) 

Värmeeffekt 
(KW) 

Värmebeho
v (MWh) 

Värmeeffek
t(KW) 

Landsfogden 4 490 168 157 80 122 47 

Landsfogden 6 359 125 130 66 114 42 
  

1: modeller har samma förutsättningar som ursprungliga modeller  

2 :modellers vissa förutsättningar har ändrats till exempel som inomhustemperatur blir 21 och luftläckage blir 

mindre. 

Från jämförelser i tabell  skulle det styrka att det finns ytterligare potential att reducera 

det totala värmebehovet av byggnader om de skulle genomgå en renovering vid alla 

åtgärder på samma gång medan vissa förutsättningar förbättras. 
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8 SLUTSATS 

De värmebehov vid de två flerbostadshus kan reduceras genom att genomföra 

tillämpade åtgärder. I sammanhang med diagnos om deras energiprestanda idag har fem 

enskild åtgärd föreslagits varvid tre åtgärder ligger fokus på att minska 

transmissionsförluster genom klimatskal och en åtgärd gäller att bygga om ventilation 

från F till FTX och sista är alla enskilda åtgärder skulle kombineras. Hur mycket 

värmebehov kan sparas vid framtagna åtgärder redovisas med hjälp av IDA ICE 

simulering programme som kan beräkna en byggnads energibehov under kända 

parameter såsom inomhus temperatur ,interlaster, luftflöde . Även 

uteklimatsförhållande kan tas tillvara i simulation ,vilket gjorde att resultat från 

simulering  kan vara rimligt. Genom simulation bevisar det att kombinerade åtgärder 

har den största potential av besparande i jämfört med övriga åtgärder och FTX system 

kan också minska huset värmebehov  i stort sett på grund av värmeåtervinning. Övrigt 

åtgärder medför värmebehovs minskning för de delarnas värmegenomgångstal U värde 

blir mindre. Men samtidigt det börde beaktas att jämförelse mellan åtgärder utgår ifrån 

resultat av ursprungliga modeller, vilket i sin tur baserar på vissa antagande i 

simulation. Resultat från ursprungliga  modeller har visat lite avvikelse från de 

uppmättade statistik. Orsak till avvikelse dels kan vara osäkerhet omkring uppmättade 

data dels  kan vara de antagande i simulation till exemple luftfflöde och internlaster. 

Ekonomin övervägande har ett stor betydelse i energieffektivisering för det inte kan 

anses effektiv om en åtgärd kostar mer än genererade besparingar. Livcykelkostnad 

analys genomfördes för varje åtgärd med antagande om kalkylränta och kalkylperiod. 

Det klartlägger att lönsamhet uppstår med vindstilläggsisolering och 

fasadstilläggsisolering åtgärder på grund av deras relativa mindre marginal 

investeringar och inga extra underhållkostnad. Fönsterutebytetåtgärd verkar inte 

lönsamt om fjärrvärme pris inte ökar mer än 8% när kalkylränta hålls 6% och livslängde 

antas 30 år.  FTX systems investering tar stor post i den totala LCC kostnad ,vilken är 

svårt att kompenseras av besparningar om fjärrvärme pris inte växar mer än 

kalkylränta. Samma resonemang riktar sig med LCC kostnad av kombinerade åtgärder.  

Därför har fjärrvärmepris utveckling stor inverkan på lönsamhet av åtgärder. Samtidigt 

måste det peka ut att val av kalkylränta och kalkylperiod kan medföra annorlunda 

resultat. Val av kalkylränta i synnerhet påverkar starkt nuvärde av besparing som skulle 

ske i framtiden. Dessutom alla livscykelkostnader beräknades med förutsättningar att 

underhållkostnad och driftkostnad är oförändrade varje år inom de beräknade period, 

vilket inte är fall i verkligheten. Därmed kan slutsats inte hänförs till andra huset LCC 

kostnad beräkningen utan begränsas till de två flerbostadshus med sina förutsättningar. 
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Bilaga 1   

Årsgradtimmar som funktion av aktuell medelutetemperatur 

 

Källa: Berg, S. A. (2008). Byggteknik Energieffektivisering. Lärnö AB  Stockholm 
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Bilaga 2 Indata till ida modell beräkningar 

system storhet värde kommentar 
Byggnad Placering 

Klimat 
Mark temp under grund 
Plan och area 
Landsfogden 4 
Landsfogden 6 
 
Infiltration 
U-värden ( w/m2.k)   
   Golv mellan våning 
   Golv i källare 
   Vägg 
   Tak 
   Fönster 
Köldbryggor(W/K/m)   
Ytterv/Bjälklag 
Tytterv/Innerv 
Ytterv/Ytterv 
Fönster 
Ytterdörrar 
Tak/ytterv 
Platta/ytterv 
Balkong 
Yttervägg 
g-värde fönster 
g-värde solskydd 

Stockholm 
Klimatfil Bromma 1977 
6 C0 

 
4003 m2 

2838 m2 

 

0,5l/s m2 vid 50Pa 
 
1,053 
0,762 
0,502 
0,212 
2,9 
 
0,05 
0,03 
0,08 
0,03 
0,03 
0,09 
0,14 
0,2 
0 
0,76 
0,7 

Lat=59,long=18 
 
 
 
 
 
Ingår ej garage area 
 
  
Vind inducera 
 
 
 
Yttervägg 
 
 
2 glas fönster 
 
 

 
 
OBS! Köldbryggor vid 
alla anslutningar  antas 
som medel grad i IDA 
mdel 

Zoner Styrning rumsapparater 
Peroner,antal 
Personer närvarograd, % 
Belysning 
Styrning Belysning 
Datorer,utrustning 

Radiatorer styrs mot 22 C0 

Enligt lägenhets storlek 
         14 timmar 
  Inkludera in i utrustningar 
      Ej 
 
70%(2500 KWh per 
hushåll+800KWh per 
person och år ) 

Källa 1 
Källa 2 
 
 
 
 
Källa 3 

Luft Systemtyp 
Flöden 
Drifttider 
Fläktverkningsgrad 
Specifik fläkteffekt-SFP 

F-system 
Antas enligt 50tals byggnorm 
Kontinuerligt 
60% 
 
0,7 

 
OBS ! uppmättade 
värde i ovk kontroll 
visade sig inte 
uppfyllde börvärden 

 

Källa 1: Brukarindata för energiberäkningar i bostäder (sida10) Svebyprogrammet.   

Källa2 : Brukarindata för energiberäkningar i bostäder (sida 26)Svebyprogrammet. 

Källa3: Brukarindata för energiberäkningar i bostäder(sida 23) Svebyprogrammet. 
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Bilaga 3   landsfogden 4 & 6 2009 energistatistik figurer 

 

 

 

Källa: www.fortum.se/energikonto 
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Bilaga 4   

kostnadindata 

Investeringskostnad 5) 

Åtgärder kostnad komment 
Tilläggsisolering av 
vindbjälklag 
(350 mm mineralullsmatta) 
 

192 kr/m2   1) OBS! kostnad är baserad på 
uppgifter från sektionsfaktar_ROT 
09/10  sidan9064) 

 

Fönsterutbytet  
(Byte komplett) 
 

5800 kr/ m2   2) OBS! kostnad är baserad på 
uppgifter från Underhållskostnader 
REPAB  FAKTAR 2010 

 
Fasadstilläggsisolering 
(100 mineralull) 
 

150 kr/ m2  3) OBS!kostnad är baserad på 
uppgifter  från Bygganalys lilla 
prisbok 2009 

FTX system 65000 kr/ lägenhet  4) OBS! kostnad fick från 
EinarMattsson 

1)2)  3) 4)  kosnader ingår arbetskostnad och materialkostnad 

Underhållskostnad 6) 

 kostnad underhållsintervall komment 
2 glass fönsters 

underhåll 
1350 kr/st 8 år underhållsaktivitet 

inkluderar  strykning 
bottenstycke ,utsida och 
mellan 

Omputnings fasad 1010 m2 10 år underhållsaktivitet 
inkluderar fasadställning 
och intäckning , 
nerknackning,omputsning.. 

F_systems underhåll 14 kr/ m2 BTA 15 år underhållsaktivitet  anses 
som kanalers rensing och 
ventilations injustering 

5) Vid LCC beräkningar har angående investeringskostnad räknats med 20% arbetsomkostnad  

6) Vid LCC beräkningar har underhållskostnad spridits till varje år. 
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Bilaga 5  

 

Källa : Karin,A. & Åsa,W energibesiktning av byggnader-flerbostadshus och lokaler. SIS Förslag AB.  
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Bilaga 6 

Fjärrvärmepris 2011 A-Normalpris Stockholm 1) 

 

1) Källa: www.fortum.se 

 

 

 

 

 

 


