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Sammanfattning 
Detta examensarbete har genomförts i samarbete med Värmex AB där vi har haft Anders 

Ericsson som handledare, och Peter Hansson (Sweco) som handledare från skolan, Kungliga 

tekniska högskolan i Haninge. 

Idag är energianvändningen i flerbostadshus en stor fråga att ta itu med, och för varje 

byggnadsprojekt skall en energideklaration som visar mängd köpt energi göras. Vi strävar 

idag efter att minska energianvändningen i flerbostadshus med 50 % till 2050. I denna analys 

beskriver vi vilka åtgärder man kan ta an för att minska just energianvändningen i ett specifikt 

flerbostadshus belägen i kommunen Nacka i Stockholm.  

Då denna byggnad stått från år 1949 utan större underhållning har det visat sig att byggnaden 

står över BBRs krav gällande energianvändning (90 kWh/m2), och stor anledning är 

klimatskalet. Källor visar även att delar av klimatskalet så som fasad etc. bör ändras inom 30 

år efter det att det byggts, vilket inte har gjorts. 

Vi har genom en programvara, VIP-Energy valt att utföra denna analys. Med hjälp av 

offentliga handlingar från stadsbyggnadskontoret så som plan – sektion – fasadritningar har vi 

mätt nödvändiga mått som vi knappat in i programmet. Även information som 

byggnadsmaterial, läge på byggnaden och uppvärmningssystem har varit nödvändiga. 

Jämförelse mot BBRs krav har gjorts automatiskt i programmet och det är sådan slags 

information vi utgått ifrån.   

Då vi i denna analys valt att fokusera på klimatskal där tak, golv, väggar, fönster och dörrar 

ingår visar resultatet att lägre u-värden på byggnadsdelar bidrar till lägre energianvändning. 

Studier visar att ca 35 % av värmeförlusterna är via fönster, och detta överensstämmer med 

byggnaden som denna analys är baserad på. Som lösning till detta har vi valt att byta fönster 

till 2-glas fönster med isolleruta vilket har betydligt lägre u-värde än de vi har idag. Vi vill 

även förbättra karmen och fogen kring fönstren för att minska transmissionsförlusterna och 

eventuella drag i bostäderna, vilket i sin tur leder till bättre komfort och skönare atmosfär. 

Detsamma gäller yterdörrarna som behöver bytas för att hålla värmen inne. Utvändig isolering 

i ytterväggen bidrar även med förbättringar kring u-värde och energianvändning. 

Originalhuset visade att byggnadens genomsnittliga U-värde ligger på 0,656W/m2K och 

energianvändningen ligger på 96 kWh/m2 per år. Enligt BBRs krav för äldre byggnader ska 

u-värdet ligga på 0,400W/m2K och energianvändningen på 90kWh/m2 per år. 

Energibalansberäkningen visar nya värden på byggnaden, vilket är totala u-värde på 0,409 

W/m2K samt energianvändningen på 64 kWh/m2.  

Nyckelord: Energieffektivisering, värmeförluster, u-värde, klimatskal
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Summary 
This degree project has been written in collaboration with Värmex AB, with the generous help 

of Anders Ericsson as our fellow adviser and Peter Hansson (Sweco) our mentor from the 

Royal institute of technology located in Haninge.  

 

Today we find questions pertaining to energy consumption in apartment blocks of real 

significance; with each building project a declaration that shows the amount of energy 

consumed is of outmost importance. We strive to reduce energy consumption in apartment 

blocks by 50 % until year 2050. In this degree thesis, we aim to describe measures and 

solutions to lower the consumption of energy in a specific apartment block located in Nacka, 

Stockholm. 

 

This building has been standing quite untouched and unmarked since 1949, yet it is still in 

compliance with the demands stated by BBR concerning energy efficiency, in large because 

of its climate shell. Sources show that greater parts of its outer shell for example the front, 

should have been repaired during the first 30 years, and the matter is still to be solved. 

 

The use of a computer software VIP-Energy has enabled us to state a hypothesis. With the 

help of public documents from Housing And Urban Development Town Building Office 

(HUD) giving us an overview of the different dimensions of the building, we've been able to 

plot all this data into the software. Information such as building materials, location, heating 

systems have also been necessary in our analysis. Results are automatically compared to the 

demands required by BBR. It is through experimentation of this data that we have been 

successful in collecting our results.  

 

In the analysis, we chose to focus on the climate shell that constitutes: roof, floors, walls, 

windows and doors. Our results show that lower U-values conduce better energy efficiency.  

Studies show that almost 35 % of energy loss in a building is caused by the windows of the 

building, this this is consistent with the building which this analysis is based on. 

We have solved this by changing sheet glass that is energy efficient. We also aim to change 

the frame and seams surrounding the windows, in order to lower transmission losses and 

possible draughts in the apartments. This will result in hopefully a higher degree of comfort 

and refreshing atmosphere. The same changes apply to entry doors in order to keep energy 

loss to a minimum. Also an external insulation in the outer wall contributes to improvements 

on u-value and use. 
 

The original building shows an average U-value of 0,656W/m2K and the energy consumption 

is 96 kWh/m2 per year. According to BBR, older buildings should have a U-value of 

0,400W/m2K and an energy consumption of 90kWh/m2 per year. Energy balance calculation 

show new values for the building were the u -value should be set to 0,409W/m2K, and energy 

consumption should be set to 64kWh/m2. 

 

 

Key words: energy efficiency, heat loss, u-value, climate shell.
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Förord 
Det här examensarbetet har tagit ca 10 veckor att slutföra och är på 15 högskolepoäng under 

högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och Ekonomi på Kungliga tekniska högskolan, 

KTH Haninge. Vår handledare har varit Peter Hansson som jobbar för Sweco i Gävle. Vi har 

utfört detta examensarbete i sammarbete med Värmex AB, där vår handledare heter Anders 

Ericsson, VD och energiexpert. Vi har fått god hjälp från Värmex AB vilket har möjliggjort 

att vi har kunnat slutföra vår analys. 

Vi vill tacka vår examinator Per Roald som har hjälpt oss under projektets gång och gett oss 

tips för hur vi ska utveckla analysen, samt Sten Hebert som hjälpt oss när det administrativa 

har varit problematiskt att förstå. Vi vill även tacka vår handledare Peter Hansson som har 

varit till stor hjälp och som gett oss bra feedback under arbetets gång. Vi tackar även Anders 

Ericsson och andra arbetare på Värmex AB som hjälpt oss att komma igång med projektet, 

och tilldelat oss nödvändiga material. 

Vi vill rikta ett stort tack till Thomas Nilsson, och Stefan Klang på Structural Design Software 

in Europe AB, för deras hjälp gällande VIP-Energy och licenser vi fått.  

Slutligen vill vi även tacka våra familjer för deras moraliska stöd. 

 

Jeton Aliu och Ledia Youkhanis 



 

 

 

 

 

 
  



 Jeton Aliu & Ledia Youkhanis 

Förbättrad energieffektivisering genom ombyggnad 

KTH Haninge 

 

 

IX 

 

 

Innehåll  
Sammanfattning ....................................................................................................................... III 

Summary ................................................................................................................................... V 

Förord ...................................................................................................................................... VII 

1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Problemställning ............................................................................................................... 1 

1.3 Syfte .................................................................................................................................. 1 

1.4 Målformulering ................................................................................................................. 2 

1.5 Avgränsningar .................................................................................................................. 2 

1.6 Lösningsmetoder .............................................................................................................. 2 

2.  Nulägesbeskrivning ............................................................................................................... 3 

2.1. Organisationen Värmex AB ............................................................................................ 3 

2.2. Arbetsrutiner .................................................................................................................... 3 

2.3. Läge ................................................................................................................................. 3 

3. Teoretisk referensram ............................................................................................................. 5 

3.1 Inledning ........................................................................................................................... 5 

3.2 Energieffektivisering ........................................................................................................ 5 

3.3 Värmex ABs gjorda undersökningar ................................................................................ 5 

3.4 Tidigare gjorda undersökningar ........................................................................................ 6 

3.5 Benämningar och begrepp ................................................................................................ 7 

4. Objektet .................................................................................................................................. 9 

4.1 Byggnadsobjektet ............................................................................................................. 9 

4.2 Konstruktionen ............................................................................................................... 11 

5. Faktainsamling ..................................................................................................................... 13 

5.1 Byggnadshistorik ............................................................................................................ 13 

5.1.1 Flerbostadshus .......................................................................................................... 13 

5.1.2 Utvecklingen av flerbostadshus ............................................................................... 13 

5.1.3 Trähus ...................................................................................................................... 13 

5.1.4 Landshövdingehus ................................................................................................... 13 



 Jeton Aliu & Ledia Youkhanis 

Förbättrad energieffektivisering genom ombyggnad 

KTH Haninge 

 

 

X 

 

 

5.1.5 Stenstadshus ............................................................................................................. 14 

5.1.6 Jugend ...................................................................................................................... 14 

5.1.7 Lamellhus ................................................................................................................. 14 

5.1.8 Tjockhus ................................................................................................................... 14 

5.1.9 Smalhus .................................................................................................................... 15 

5.1.10 Punkthus ................................................................................................................. 15 

5.2 Bygglagar ........................................................................................................................ 15 

5.2.1 Babs .......................................................................................................................... 15 

5.2.2 SBN (Svensk byggnorm) ......................................................................................... 15 

5.2.3 PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan- och byggförordningen) ............................ 16 

5.2.4 NR (Boverkets nybyggnadsregler) .......................................................................... 16 

5.2.5 BBR (Boverkets byggregler), BKR (Boverkets konstruktionsregler) ..................... 16 

5.3 U-värde ........................................................................................................................... 16 

5.4 Fönster ............................................................................................................................ 17 

5.4.1 Energiglas ................................................................................................................ 17 

5.5 Dörrar .............................................................................................................................. 18 

5.6 Beräkningsmetoder ......................................................................................................... 19 

6. Genomförandet ..................................................................................................................... 23 

6.1 Besök .............................................................................................................................. 23 

6.2 Faktainsamling ................................................................................................................ 23 

6.2.1 ”Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus och lokaler” ............................... 23 

6.2.2 ”Så byggdes husen, 1880-2000” .............................................................................. 23 

6.3 Enkätundersökning ......................................................................................................... 23 

7. VIP-Energy ........................................................................................................................... 25 

7.1 Allmänt om VIP-Energy ................................................................................................. 25 

7.2 Att arbeta med VIP-Energy ............................................................................................ 25 

7.3 Resultatet av VIP-Energy ............................................................................................... 27 

8. Åtgärder och förbättringar .................................................................................................... 29 

8.1 Allmänt ........................................................................................................................... 29 

8.2 Åtgärdsalternativ för fönster ........................................................................................... 29 



 Jeton Aliu & Ledia Youkhanis 

Förbättrad energieffektivisering genom ombyggnad 

KTH Haninge 

 

 

XI 

 

 

8.2.1 Montering av energiglas .......................................................................................... 29 

8.2.2 Alternativ 1 .............................................................................................................. 30 

8.2.3 Alternativ 2: ............................................................................................................. 30 

8.3 Åtgärdsalternativ för ytterdörrar ..................................................................................... 31 

8.3.1 Drevning & tätning .................................................................................................. 31 

8.4 Åtgärdsalternativ för ytterväggen ................................................................................... 32 

8.4.1 Allmänt .................................................................................................................... 32 

8.4.2 Utvändig isolering av ytterväggen ........................................................................... 33 

8.4.3 Fördelar med utvändig isolering .............................................................................. 33 

8.4.4 Nackdelar med utvändig isolering ........................................................................... 33 

8.4.5 Invändig isolering av ytterväggen ............................................................................ 34 

8.4.6 Fördelar med invändig isolering .............................................................................. 34 

8.4.7 Nackdelar med invändig isolering ........................................................................... 34 

9. Kostnadsanalys ..................................................................................................................... 35 

9.1 Energiglas ....................................................................................................................... 35 

9.2 Utvändig isolering av ytterväggen .................................................................................. 35 

9.3 Kostnadsberäkning ......................................................................................................... 36 

9.3.1 Pay-Back metoden ................................................................................................... 36 

9.4 Finansiering .................................................................................................................... 37 

10. Resultat och analys ............................................................................................................. 41 

10.1 Test 1; fönsteråtgärd, alternativ 1 ................................................................................. 41 

10.2 Test 2; Fönsteråtgärd, alternativ 2 ................................................................................ 42 

10.3 Test 3; Dörråtgärd ......................................................................................................... 43 

10.4 Test 4; Utvändig isolering av yttervägg ....................................................................... 43 

 .............................................................................................................................................. 44 

10.5 Test 5; Alla åtgärder utförda ......................................................................................... 45 

11. Slutsatser ............................................................................................................................ 47 

12. Rekommendationer ............................................................................................................ 49 

13. Referenser ........................................................................................................................... 51 

Bilaga 1 ...................................................................................................................................... 2 



 Jeton Aliu & Ledia Youkhanis 

Förbättrad energieffektivisering genom ombyggnad 

KTH Haninge 

 

 

XII 

 

 

 .................................................................................................................................................... 4 

Bilaga 2 ...................................................................................................................................... 6 

Bilaga 3 ...................................................................................................................................... 8 

Bilaga 4 .................................................................................................................................... 10 

Bilaga 5 .................................................................................................................................... 12 

 



 Jeton Aliu & Ledia Youkhanis 

Förbättrad energieffektivisering genom ombyggnad 

KTH Haninge 

 

 

1 

 

 

1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under 1940-1970 talet byggdes det enormt mycket flerbostadshus i Sverige, och det man inte 

tänkte på under den tiden men som är aktuellt i dagsläget är växthuseffekten och olika 

miljöfrågor.  

Idag byggs det fortfarande mycket flerbostadshus men inte lika mycket som på den tiden 

eftersom idag måste man ta hänsyn till miljön och en mängd andra faktorer. 

Enligt Svensk författningssamling, lag 2006:985 om energideklarationer för byggnader, skall 

en energideklaration göras för byggnader.
1
 Denna skall visa mängd köpt energi för ett 

normalår. Ibland uppstår fall då byggnaden inte håller måttet, då får man se till att åtgärda 

detta. 

Sveriges riksdag har satt upp nationella mål angående energianvändningen i flerbostadshus, 

målen är att energianvändningen ska minska med 50 % till år 2050.
2
 

Dessa mål fanns inte på den tiden då det byggdes många flerbostadshus och det förklarar 

också varför just flerbostadshus mellan 1940-1970 talet har störst energianvändning.  

Då Sverige i dagsläget följer mål för att förbättra denna fråga tyder detta på att problematik 

kring energiförbrukning i flerbostadshus existerar idag. Detta är grunden till denna analys. 

 1.2 Problemställning 
Byggnaderna som skall undersökas i denna analys ligger på Nysätravägen 41 i Nacka 

kommun. Dessa består av två radhuslängor som består utav 8 bostäder respektive 10 bostäder. 

Byggnaderna är uppförda år 1949 och har inte genomgått större renoveringar sen dess. Mer 

om byggnaden på kapitel 4. ”Objektet”.   

1.3 Syfte 
Syftet med denna analys är att beräkna hur stor energiförbrukningen blir för byggnaden samt 

vilka åtgärdsalternativ man kan ta an för att minska energiförbrukningen. 

Syftet med programmet VIP-Energy är att beräkna energiförbrukningen i byggnader, utifrån 

mätbara faktorer. Byggnaden jämförs även med krav från BBR  

                                                 
1
 Peter Hansson, Sweco, handledare (2013-01-08) 

2
 http://www.iva.se/Documents/Publikationer/Projekt/201206-IVA-Energieffektivisering-rapport1-F.pdf (2012-

11-22) (sid 5) 

http://www.iva.se/Documents/Publikationer/Projekt/201206-IVA-Energieffektivisering-rapport1-F.pdf
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1.4 Målformulering 
Målet med denna undersökning är att komma fram till åtgärder för en befintlig byggnad, ett 

flerbostadshus i Nacka, så att den håller BBRs krav gällande energiförbrukning, detta med 

hjälp av programmet VIP-Energy.  

1.5 Avgränsningar 

Undersökningen kommer att avgränsas på så sätt att vi kommer att inrikta oss främst på 

åtgärder som kan vidtas gällande byggnadens klimatskal. Resultatet kommer att redovisas 

kring u-värden och energianvändning.   

1.6 Lösningsmetoder 
En plan lades upp under förstudie stadiet för hur målet för denna analys skulle uppnås. Denna 

plan redovisas nedan i punktform. 

 

1. Få ett byggnadsprojekt tilldelat av Värmex AB, där det finns energideklarationer gjorda. 

 

2. Faktainsamling och litteraturstudie 

 

3. Besöka Stadsbyggnadskontoret för att hämta ritningar för projektet samt analysera dessa. 

 

4. Besöka byggnaden, undersöka klimatskalet samt fotografera för vidare undersökningar.  

 

5. Dela ut enkäter om upplevd innetemperatur, komfort och kostnader etc. till de boende. 

Även fråga bostadsrättsföreningen om årsredovisning. 

 

6. Använda programmet VIP-Energy, för att bygga upp samma byggnad och ta reda 

på om den beräknade energiförbrukningen per år stämmer överens med gjorda 

energideklarationer från Värmex AB. 

  

7. När detta är gjort är det dags att presentera alternativa lösningar som kan sänka 

energiförbrukningen. Detta kan t.ex. vara att tilläggsisolera eller byta till fönster med lägre u-

värde etc. Vi vill även ta reda på (med hjälp av VIP-Energy plus) om, och i så fall hur 

byggnaden kan ändras för att få en optimal energiförbrukning som överensstämmer med 

dagens krav. 

 

8. Att göra ändringar i en befintlig byggnad kan vara kostsamt. Därför vill vi beräkna den 

ungefärliga kostnaden för utförandet, samt bedöma åtgärdernas rimlighet. 
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2.  Nulägesbeskrivning 

2.1. Organisationen Värmex AB 

Värmex AB bildades år 1985 och jobbar främst inom energi och VVS. År 2011 skapades tre 

dotterbolag till Värmex AB; Värmex Konsult AB, Värmex Teknik AB samt Värmex 

Entreprenad AB. Anledningen till denna uppdelning var för att öka tydligheten för kunden 

samt att bättre presentera alla tjänster.
3
  

Organisationen består utav ungefär 17 medarbetare. Vår handledare är Anders Ericsson som 

är VD och delägare för företaget. Hans arbetsområden är projektering och han är även 

certifierad energiexpert. Det finns två delägare på företaget, och förutom Anders är även 

Göran Markström delägare och hans arbetsområden är inom ledning och planering.  

2.2. Arbetsrutiner   
På företaget hålls varje måndag ett organisationsmöte, där man tillsammans går genom hur 

arbetet under veckan har gått. Varje arbetare sköter ett eller flera projekt, och under dessa 

möten går man genom projekt för projekt, hur det går, vad som uppkommit, vad som är kvar 

att göra etc. 

2.3. Läge 
Kontoret är beläget på Solkraftsvägen 12 i Stockholm. Byggnaden är indelad på så sätt att 

varje företag kan hyra en del av denna byggnad, alltså finns flera företag i en och samma 

byggnad. De rödmarkerade visar vart organisationen ligger.
4

   

 

 

Figur 2.3 visar läge på 

företaget. Bilderna är tagna 

ur Google maps 

                                                 
3
 http://www.varmex.se/ (2012-11-14)  

4
 http://www.varmex.se/ (2012-11-14) 

http://www.varmex.se/
http://www.varmex.se/
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 
Här beskrivs varför detta är ett problem som vi har valt att undersöka, hur aktuellt det är i 

dagens samhälle samt ta fram tidigare gjorda undersökningar inom samma område. Vi 

kommer även att visa hur denna analys går hand i hand med vår utbildning och vad vår 

utbildning har gynnat oss när det kommer till utförandet av denna analys. Vi vill även visa 

med detta avsnitt att vem som helst inte kan ta sig an ett problem som detta och lösa det på 

samma sätt utan dem kunskaperna vi har. 

3.2 Energieffektivisering 
När man skriver om energieffektivisering är det viktigt att ha en fördjupad kunskap inom 

området samt att ta reda på så mycket fakta som möjligt om den byggnad som 

effektiviseringen ska ske på. Vår bakgrund som byggtekniker med inriktning ekonomi, har 

gynnat oss genom denna analys på så sätt att vi stött på begrepp, matematiska beräkningar 

samt att vi redan hade en teoretisk förståelse inom renovering. 

Anledningen till att detta arbete anses vara en C-kursrapport är för att det krävs en fördjupad 

kunskap inom området energieffektivisering för att klara av att slutföra denna analys. Det 

krävs även att man har en grund inom området som att t.ex. veta vad en vägg innehåller, hur 

isolering ser ut, hur man beräknar U-värde osv. Allt detta har vi haft med oss genom 

utbildningen vi har läst. 

3.3 Värmex ABs gjorda undersökningar 
Värmex AB har år 2011 utfört en energideklaration på samma byggnader som denna analys 

grundar sig på. Information om vad de kommit fram till har vi fått ta del av.  

Nedan har vi med en del från energideklarationsrapporten utfört av Värmex AB: 

”Fönster 

Fönster är av kopplad tvåglastyp och är i dåligt skick. Fönstren tätar dåligt vid karm och 

tätningen mellan bågarna är i många fall också dålig. Man bör överväga att byta fönster, 

både ur energisparsynpunkt och ur komfortsynpunkt”.  

”Fasad 

Fasad är i bra skick. Inga fuktgenomslag kunde konstateras.  

Eftersom man planerar en fasadrenovering bör man samtidigt undersöka möjligheten att 

tilläggsisolera yttervägg. Hur mycket en tilläggsisolering skulle ge i energibesparing beror på 

väggarnas uppbyggnad och skick idag.” 
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”Dörrar 

Källardörrar och garagedörrar är i relativt dåligt skick. Källardörren in till undercentralen 

och tvättstugan är i mycket dåligt skick och framför allt otät vid tröskel. 

Man bör se över dörrar och täta karmar och trösklar där det är nödvändigt. 

Besparingspotentialen ur energisynpunkt är för osäker för att kunna utföra någon säker 

ekonomisk kalkyl. En renovering av dörrar bör istället betraktas som rent underhåll.” 

Vi kan härmed se att större problematik ligger i klimatskalet, vilket är en stor del av denna 

analys. Gjorda energideklarationer från Värmex AB visar att huset har en energianvändning 

på 97 kWh/m2. 

3.4 Tidigare gjorda undersökningar 

Det är en självklarhet att tidigare undersökningar inom det här området har genomförts då 

detta är ett aktuellt problem i dagens samhälle. Det finns många byggnader i Sverige som 

skulle behöva gå igenom en energieffektivisering, speciellt byggnader uppförda under 50 – 70 

talet (miljonprogrammet). En stor anledning till att många byggnader inte genomför en 

renovering är p.g.a. av kostnaderna som följer med renoveringen. Här nedan kommer vi att 

beskriva tidigare gjorda undersökningar/arbeten som vi tyckte vore intressanta att ta upp. 

Tor Broström som är professor inom kulturvård har utfört en undersökning på gamla hus när 

det kommer till energieffektivisering. Han fokuserar på byggnader som är uppförda under 70-

talet. Han beskriver hur man ska prioritera åtgärderna men också hur man ska gå till väga då 

man vill skydda historiken som byggnaden har. Inom hans undersökning har han använt sig 

av samma metod som vi har använt oss av när det kommer till att renovera fönstren, d.v.s. att 

använda sig av energiglas. Han förklarar även hur viktigt det är med tilläggsisolering för 

ytterväggen.
5
 

Björn Mattson, Anders Carlsson, Meng Seng Te och Suzanne Plunkte har skrivit en rapport 

angående det svenska byggnadsståndet. Denna rapport grundar sig i att boverket fick i 

uppdrag av regeringen att fram en rapport som beskriver det svenska byggståndet. I denna 

rapport tar författarna upp olika problem med flerbostadshus samt des bristande underhåll. 

Områden som denna rapport täcker är u-värde, värmeförluster och ventilation. Utöver detta 

har författarna utfört ett antal beräkningar som beskriver hur man ska gå till väga då man vill 

sänka energianvändningen i flerbostadshus. Syftet med denna rapport är att ta fram underlag 

som visar för regeringen att det är möjligt att uppnå de uppsatta målen som regeringen har satt 

upp. Anledningen till att vi valde ta de med denna undersökning i vår referensram är att den 

                                                 
5
 http://www.byggahus.se/artiklar/energiforbattra-gamla-hus-varsamt (2013-01-07) 

http://www.byggahus.se/artiklar/energiforbattra-gamla-hus-varsamt
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går hand i hand med vårt arbete då båda har som mål att sänka energianvändningen i 

flerbostadshus.
6
 

Anna Joelsson är forskare inom energi i bebyggd miljö och hon har undersökt vilka åtgärder 

man ska använda sig av för att minska energikostnaderna i äldre hus. Hon tar upp olika 

åtgärdsalternativ angående fönster, ventilation, distributionssystem, dörrar mm. T.ex. så 

beskriver hon hur en isolering av ytterväggen kan sänka energikostnaderna samt vilka följder 

byggnaden får om man utför en sådan renovering. Det som händer är att byggnadens karaktär 

förändras ofta. Det som är bra med Annas undersökning är att hon går igenom varje åtgärd 

väldigt noggrant därför förstår man varför hennes undersökning är så viktigt och varför vi 

valde att ta upp den i vår referensram.
7
 

Ulla Janson, Björn Berggren och Henrik Sundqvist har skrivit ett projekt om 

energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus. I den här undersökningen 

tar dem upp vilka problem byggnaderna som är uppförda under miljonprogrammet har 

bidragit med under åren. De beskriver att de är i stort behov av renovering och 

energieffektivisering då de ligger över BBRs normer. Deras analys går ut på att hitta lösningar 

till detta samt vilka åtgärder man kan komma fram till som skulle kunna sänka 

energiförbrukningen. Fokus ligger på uppvärmning och hur man ska minska denna kostnad då 

alldeles för mycket pengar går åt för att värma upp dessa byggnader.
8
 

IVA (Ingenjörs Vetenskaps Akademin) har skrivit en rapport angående energieffektivisering 

med syfte att uppnå vissa uppsatta mål. Målet som beskrivs i denna rapport är ett mål som 

heter 50/50 – målet. Det är ett mål som förutsätter att energianvändningen i Sverige ska 

halveras till år 2050. Syftet med rapporten är att den ska fungera som ett underlag för framtida 

strategiska beslut rörande energieffektivisering.
9
 

3.5 Benämningar och begrepp 
Nedan förklaras innebörden av termer som man kan stöta på i denna analys. Syftet med detta 

avsnitt är att läsaren ska få en fördjupad kunskap inom området samt att ha något att falla 

tillbaka på om det är något begrepp som inte är förklarat så bra. 

A-temp: Det är ett mått mätt i kvadratmeter på golvarean, man använder uttrycket A-temp när 

det kommer till temperaturreglerande utrymmen som begränsas av klimatskärmens insida 

samt är avsedda att värmas upp mer än 10 grader.
10

 

                                                 
6
 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BETSI-Energi-i-bebyggelsen.pdf (2012-01-09) 

7
 http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/konsten-att-spara-energi-i-ett-gammalt-hus (2013-01-07) 

8
 http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Publikationer/Slutrapport_SBUF_081204-

justeradUJ-v_2.pdf (2013-01-07) 
9
 http://www.iva.se/Documents/Publikationer/Projekt/201206-IVA-Energieffektivisering-rapport1-F.pdf (2013-

01-07) (sid 20) 
10

 www.boverket.se (2012-12-26) 

http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/BETSI-Energi-i-bebyggelsen.pdf
http://www.byggnadsvard.se/byggnadskultur/konsten-att-spara-energi-i-ett-gammalt-hus
http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Publikationer/Slutrapport_SBUF_081204-justeradUJ-v_2.pdf
http://www.ebd.lth.se/fileadmin/energi_byggnadsdesign/images/Publikationer/Slutrapport_SBUF_081204-justeradUJ-v_2.pdf
http://www.iva.se/Documents/Publikationer/Projekt/201206-IVA-Energieffektivisering-rapport1-F.pdf
http://www.boverket.se/
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Värmemotstånd R: Värmemotståndet är ett värde som man vill ska vara så högt som möjligt 

eftersom det är den egenskap som anger hur bra ett materialskikt isolerar. Men det gäller även 

om undersöker en hel byggnadsdel så som en vägg, även här tar man då fram ett 

värmemotståndsvärde som man använder sig av.
11

 

Värmekonduktivitet λ: Värmekonduktiviteten anger hur bra ett material isolerar, det är 

därför viktigt o skilja på värmekonduktivitet och värmemotstånd då värmekonduktivitet 

endast anger hur bra ett ”material” isolerar. Här vill man ha ett så lågt värde som möjligt då ju 

lägre värdet är desto bättre isoleringsförmåga.
12

 

Boverkets byggregler BBR: Det är allmänna råd och föreskrifter som samlats tillsammans 

och fastställts av Boverket och gäller endast för svenska byggnader. BBR innehåller råd och 

krav om bl.a. bärförmåga, hygien, brand, utformning mm.
13

 

Golvarea: Det är den totala golvarean i en byggnad. Har byggnaden flera våningar så 

summerar man alla våningars golvarea så att man får en total golvarea av byggnaden.
14

 

Skillnaden mellan golvarea och Atemp är att även trapphus och schakt ingår i Atemp men inte 

i golvarea.  

Mängdarea: Det är en area som man använder sig av då man ska beräkna den totala arean av 

t.ex. alla dörrar eller fönster på en byggnad. Då räknar man t.ex. med den totala fönsterarean 

istället för att räkna med antalet fönster.
15

 

Transmissionsförluster: Det är värme som överförs genom klimatskalet, d.v.s. att ju högre 

transmissionsförluster desto sämre för byggnaden. Höga transmissionsförluster kan bero på 

dålig isolering, gamla fönster i byggnaden mm. Transmission är värmeledning från varmt till 

kallt. 

Energianvändning: Definitionen av energianvändning, är byggnadens energianvändning 

fördelat på Atemp och uttryckt i kWh/m2 och år. Det är den energi som under ett år behöver 

levereras till en byggnad för bland annat uppvärmning, kyla, tappvarmvatten etc.
16

 

Nyttig energi: Det är sådan energi människan behöver, så som värme, ljus och rörelse 

Verkningsgrad: Med verkningsgrad menar man skillnaden av nyttig energi som tas ur ett 

system i förhållande till nyttig energi som tillförs.
17

  

                                                 
11

 www.isover.se/konstruktioner (2012-12-26) 
12

 www.isover.se/konstruktioner (2012-12-26) 
13

 http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/ (2012-12-26) 
14

 http://www.fastighetsbyran.se/Documents/Produktblad/Mata_bostad.pdf (2012-12-27) 
15

 VIP – Energy manual (2012-12-27) 
16

 http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/din+bbr+guide/vad+inneb%C3%A4r+kravens+olika+delar 

(2013-01-09) 

http://www.isover.se/konstruktioner
http://www.isover.se/konstruktioner
http://www.boverket.se/Lag-ratt/Boverkets-forfattningssamling/BFS-efter-forkortning/BBR/
http://www.fastighetsbyran.se/Documents/Produktblad/Mata_bostad.pdf
http://www.rockwool.se/v%C3%A4gledning/din+bbr+guide/vad+inneb%C3%A4r+kravens+olika+delar
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4. Objektet 

4.1 Byggnadsobjektet 

Byggnaderna som har valts att undersökas är flerbostadshus belägna i Nacka i Stockholm. Det 

är två radhuslängor med tio bostäder, respektive åtta bostäder, med två våningar och källare. 

Bostäderna är uppbyggda år 1949 och har inte haft någon större renovering sedan dess. 

  

 

 

Figur 4.1 a visar fasaden mot väster (egen 

bild nov 2012) 

 

 

Fasaderna är av gul puts, närmare sagt kalkcementbruk, fönstren är två glas fönster och 

balkongerna är av mörk plåt. Eftersom byggnaderna som sagt inte renoverats sedan 1949 är 

det mycket slitet och man märker att de behöver någon form av renovering. Båda 

radhuslängorna har likvärdiga klimatskärmar och delade tekniska system för uppvärmning 

och försörjning av vatten. Av denna anledning har byggnaderna deklarerats tillsammans, 

därav behandlar vi i denna analys, båda som en byggnad.  

Nedan redovisas livslängder på diverse komponenter i klimatskalet
18

. 

Komponent Livslängd 

Fasader; puts 30 år 

Fasader; målning puts 20-30 år 

Takpannor av tegel 30-70 år 

Vind; tilläggsisolering 30-50 år 

Fönster; trä 30 år 

Ytterdörrar 30 år 

Figur 4.1 b från ”Energibesiktning av byggnader flerbostadshus och lokaler” av Karin 

Adalberth och Åsa Wahlström 

                                                                                                                                                         
17

 http://www2.vattenfall.se/miniapps/om_vattenfall/Energikunskap/energilexikon/mainresult.asp?ItemID=1359 

(2013-01-09) 
18

 Adalberth Karin och Wahlström Åsa, Energibesiktning av byggnader flerbostadshus och lokaler, Stockholm 

2007, sid 44 (2012-11-29) 

http://www2.vattenfall.se/miniapps/om_vattenfall/Energikunskap/energilexikon/mainresult.asp?ItemID=1359
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Tabellen visar att byggnaden i fråga behöver åtgärdas. Byggnaden har stått i ungefär 64 år, 

och dömer man utifrån siffror i tabellen borde man ha gjort något åt fasaden, tilläggsisolering, 

fönster och dörrar under dessa år. 

En enkätundersökning visar att de flesta boende upplever att komforten under vinterhalvåret 

är för kallt. Den visar även att de flesta känner drag i bostäderna. Vi kunde konstatera att detta 

anses vara ett problem då en av de boende hade, som lösning till detta fyllt brevinkastet med 

blöjor för att täta. Även resultaten av VIP-Energy visar att byggnaden har höga 

transmissionsförluster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.1 c visar transmissionsförluster för varje månad i året. Bilden tagen från VIP-Energy. 
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 4.2 Konstruktionen 
Byggnadsbeskrivningar och ritningar så som plan – fasad – sektion – konstruktion - samt VA-

ritningar har varit till grund för byggnadsbeskrivningen och alla siffror framtagna i VIP-

Energy.  

Nedan redovisas konstruktionen för några av byggnadens olika delar.  

 

 

Figur 4.2 a, visar konstruktionen 

över källargolvet, bild tagen från 

VIP-Energy  

 

 

 

Figur 4.2 b, visar konstruktionen 

över takstolen, bild tagen från 

VIP-Energy  

 

 

 

 

 

Figur 4.2 c, visar konstruktionen 

över ytterväggen, bild tagen från 

VIP-Energy 
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5. Faktainsamling 
Här beskrivs information/fakta som vi har använt oss av i projektet, mer ingående. Syftet med 

denna beskrivande text är att ge läsaren en fördjupad förståelse kring vår analys. Vi kommer 

beskriva informationen väldigt grundligt så att man förstår hur viktig denna information är för 

oss och hur den har gynnat oss under projektets gång. 

Här kommer vi även ta upp översiktligt vilka åtgärdsalternativ det finns, men dessa kommer 

att beskrivas mer grundligt under kapitlet ”förslag på åtgärder och förbättringar”. 

5.1 Byggnadshistorik 

5.1.1 Flerbostadshus 

Med flerbostadshus eller flerfamiljhus menar man en byggnad som består av flera bostäder 

under samma tak. Fördelningen av dessa i Sverige ser ut på så sätt att ungefär 48 % av alla 

flerbostadshus finns i storstäderna; Stockholm, Göteborg och Malmö. Ungefär 35 % finns i 

södra Sverige och resterande 17 % finns i norra Sverige. Majoriteten av dessa är trevånings 

lamellhus. 
19

 

5.1.2 Utvecklingen av flerbostadshus  

Nedan redovisar vi utvecklingen av flerbostadshus och vad som är utmärkande för varje typ, 

anledningen till detta är för att få en helhetsbild samt en fördjupad kunskap hur husen har 

ändrats genom tiden. Vi börjar från slutet på 1880 talet och framåt. 

5.1.3 Trähus 

Det har varit populärt att bygga trähus i Sverige. Husen är oftast lagda med långsidan mot 

gatan och den bärande stommen är oftast av trä. Trä på dessa hus användes även för 

dekorativa syften, som t.ex. utsmyckningar på fönster och dörrar.  Under 1920-talet började 

husen byggas i längor för att skapa ett kvarterformat utseende. Nedan redovisas några typer av 

trähus som var populära under slutet på 1800-talet till mitten på 1900-talet.
20

 

5.1.4 Landshövdingehus 

Landshövdingehus var tre våningar hus med bottenvåning i stenfasad i mörk kulör följt av två 

våningar av stående eller liggande träpanel av ljusare kulörer. Landshövdingehus började 

byggas i Göteborg och det var den första introduktionen till tre våningshus i Sverige. Dessa 

typer av byggnader var populära från 1875 till 1940-talet.  

Byggnaderna är byggda utan källare, detta eftersom fram till år 1895 räknade man med att 

bottenvåningen var källare över mark. 

                                                 
19

 Reppen Laila, Kallstenius Per och Björk Cecilia, Så byggdes husen 1880-2000, Stockholm 2003, upplaga 6 

(2012-11-23) Sid 18 
20

 Reppen Laila, Kallstenius Per och Björk Cecilia, Så byggdes husen 1880-2000, Stockholm 2003, upplaga 6 

(2012-11-23) Sid 26 



 Jeton Aliu & Ledia Youkhanis 

Förbättrad energieffektivisering genom ombyggnad 

KTH Haninge 

 

 

14 

 

 

Husen ligger sammankopplade i slutna kvarter och färgerna på fasaderna är olika. Hörnen på 

kvarterna räknades som de finaste och husen fick därför extra fin betoning där, man kunde till 

exempel markera hörnen med burspråk krönta med torn.
21

  

5.1.5 Stenstadshus 

Denna typ finner man mycket i innerstaden, även dessa hus ligger i slutna kvarter med 

symmetrisk utformning där fönstren ligger på jämna avstånd från varandra. Fasaderna är även 

rikligt dekorerade och putsade i ljusa kulörer. Stenstadshus under 1880 talet har flacka 

sadeltak med vanligtvis svart plåt och husen saknade balkonger. 

Under 1890-talet fortsatte man att bygga stenstadshus men skillnaden från tidigare var 

varierande taksiluetter och fönster i osymmetriska placeringar. Kvarterens hörn kunde 

markeras med tornuppbyggnader.
22

  

5.1.6 Jugend 

Vid sekelskiftet introducerades en ny stil i Sverige som var ute i Europa, denna stil kom vi att 

kalla Jugend. Dessa typer av hus finner man i hela Sverige, i städernas centrala delar. 

Jugendhus har putsade fasader i ljusa kulörer så som rosa, gult och vitt. Den vanliga 

tredelningen av fasaderna som vi förklarade innan försvann, och nu satsade man istället på att 

dekorera de putsade fasaderna med linjer, växtmotiv osv.
23

 

5.1.7 Lamellhus 

Lamellhus började byggas under 1930 till 1950 och största skillnaden från tidigare 

byggnadssätt var att husen inte längre byggdes i kvarterliknande utformning utan istället 

byggdes de i raka friliggande längor. Under 1930 talet byggdes två hustyper parallellt, dessa 

var tjockhus och smalhus. Nedan förklarar vi dessa olika byggnadstyper.
24

 

5.1.8 Tjockhus 

Tjockhusen utvecklades under 1930-talet och de har mörka trapphus och är orienterade i nord-

sydlig riktning för att få in solljus i lägenheterna. Tjockhusen konkurrerades sedan ut i 

ytterstaden av smalhus, de fortsatte dock att byggas i innerstaden. Detta för att de ansågs vara 

ekonomiska.
25

  

                                                 
21

 Reppen Laila, Kallstenius Per och Björk Cecilia, Så byggdes husen 1880-2000, Stockholm 2003, upplaga 6 

(2012-11-23) Sid 40 
22

 Reppen Laila, Kallstenius Per och Björk Cecilia, Så byggdes husen 1880-2000, Stockholm 2003, upplaga 6 

(2012-11-23) Sid 50-51 
23

 Reppen Laila, Kallstenius Per och Björk Cecilia, Så byggdes husen 1880-2000, Stockholm 2003, upplaga 6 

(2012-11-23) Sid 62 
24

 Reppen Laila, Kallstenius Per och Björk Cecilia, Så byggdes husen 1880-2000, Stockholm 2003, upplaga 6 

(2012-11-23) Sid 75, 87 
25

Reppen Laila, Kallstenius Per och Björk Cecilia, Så byggdes husen 1880-2000, Stockholm 2003, upplaga 6 

(2012-11-23) Sid 75 
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5.1.9 Smalhus 

Smalhusen byggdes under 1930-talet och målet med dessa byggnadstyper var att bygga små, 

ljusa, välplanerade och ekonomiska lägenheter. De gavs därför fasader av slät puts och de 

hade två- och treluftsfönster.
26

 

5.1.10 Punkthus 

Ett punkthus har oftast en kvadratisk utformning med minst tre lägenheter per plan. 

Trapphusen ligger oftast i byggnadens kärna och får ingen solljus. Under 1940-talet byggde 

man punkthus med 3-8 våningar och fasader av puts eller av tegel. Taken kunde variera 

mellan bland annat sadeltak och pulpettak. Punkthus från 1950 och 1960-talet byggdes med 8-

11 våningar, taken är plana och fasaderna av puts i ljusa kulörer.
27

  

5.2 Bygglagar 

Genom åren har man följt ett antal lagböcker och regler kring byggande för att uppnå en 

hållbar och bra byggnad. Men hur länge har man egentligen följt dessa lagböcker och regler? 

Första lagboken skrevs kring 50-talet och innan dess hade man inte så mycket att gå efter. 

Därför kan man tänka sig att det är en stor skillnad mellan byggnader byggda innan 1950-talet 

kontra byggnader idag. Då byggnaden i Nacka, som är grunden till denna analys, byggdes år 

1949 jämfördes denna inte mot BBRs normer som gäller i dagsläget, trots detta har vi valt att 

göra en undersökning kring hur bra byggnaden ställs mot dagens krav. 

Här har vi tänkt ta upp vilka lagböcker och regler som funnits i Sverige samt skillnaden på 

byggnader och konstruktioner förr och idag. 

5.2.1 Babs   

Den första upplagan av Babs trädde kraft år 1946 och kallades för Babs 46 och gällde till 

1950 då upplagan Babs 50 kom till. År 1960 trädde en ny byggnadsstadga fram, detta var 

Babs 60, skillnaden gentemot Babs 50 var att reglerna inte var av bindande karaktär. Babs 

höll sig i Sverige fram till 1968.
28

 

5.2.2 SBN (Svensk byggnorm) 

Denna trädde kraft år 1968 med SBN 67 och genom åren släpptes flera upplagor, dessa var 

SBN 75 och SBN 80. Dess böcker hade föreskrifter och råd för byggnadsväsendet.
29

 

                                                 
26

 Reppen Laila, Kallstenius Per och Björk Cecilia, Så byggdes husen 1880-2000, Stockholm 2003, upplaga 6 

(2012-11-23) Sid 75 
27

 Reppen Laila, Kallstenius Per och Björk Cecilia, Så byggdes husen 1880-2000, Stockholm 2003, upplaga 6 

(2012-11-23) Sid 98 
28

 http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/aldre-byggregler/BABS/ 

(2012-12-13) 
29

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

(2012-12-13) 

http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/aldre-byggregler/BABS/
http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Bygg--och-konstruktionsregler-ESK/aldre-byggregler/SBN/
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5.2.3 PBL (Plan- och bygglagen), PBF (Plan- och byggförordningen) 

Den första juli år 1987 introducerades Plan- och bygglagen, samtidigt trädde även första plan- 

och byggförordningen kraft. År 2011 ersattes dessa med nya upplagor och de båda slutade då 

att gälla.
30

 

PBL innehåller bestämmelser av planläggning av mark, vatten och om byggande. 

Bestämmelserna syftar till att bland annat till att skapa ett samhälla med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en god och hållbar livsmiljö för människor i dagens samhälle 

och kommande generationer.
31

 

PBF innehåller bestämmelser om bland annat planer och områdesbestämmelser, krav på 

byggprodukter, lov och anmälan, funktions- och säkerhetsåtgärder m.m.
32 

5.2.4 NR (Boverkets nybyggnadsregler) 

NR trädde i kraft år 1989 och genom tiderna släpptes fyra olika upplagor. Dessa innehöll 

föreskrifter och allmänna råd. Dessa slutade att gälla år 1994.
33

 

5.2.5 BBR (Boverkets byggregler), BKR (Boverkets konstruktionsregler) 

År 1994 trädde boverkets byggregler (BBR) och Boverkets konstruktionsregler (BKR) fram. 

Dessa är föreskrifter och allmänna råd men BBR innehåller funktionskrav. Med detta menas 

att en viss funktion skall uppnås. BBR har haft ändringar genom tiden och numera sker en 

kontinuerlig översyn av reglerna. BKR upphörde år 2011 och ersattes av EKS, som är en 

samling av bland annat europeiska konstruktionsstandarder och eurokoderna.
34

  

5.3 U-värde 
U-värdet är ett uttryck för värmemotstånd som anger hur stor värmeförlusten är. För U-värdet 

gäller det att få så lågt värde som möjligt, ju lägre U-värdet är desto lägre är värmeförlusterna. 

Men man vill inte ha ett för lågt U-värde eftersom detta kan leda till kondensbildning på 

utsida av fönster under årstiderna vår och höst. Anledningen till kondensen uppkommer blir 

då på grund av att U-värdet är så pass bra på fönstret att fönstret inte släpper ut något värme. 

Men man ska inte oroa sig över kondens eftersom detta är ett tecken på att fönstret är väldigt 

energisnålt. U-värdet definieras helt enkelt genom att den beskriver hur bra eller dåligt 

byggnaden leder värme 
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 http://www.boverket.se/Global/Bygga_o_forvalta/Dokument/Bygg-och-konstruktionsregler/aldre-
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För att visa hur detta fungerar med U-värde och varför det är bättre med ett lägre U-värde än 

ett högt kan vi visa ett enkelt räkne exempel: 

- Gamla tvåglasfönster har ett U-värde som brukar ligga runt 3,0( Nya två-glas fönster ligger 

på 2,7). För att åtgärda detta kan man ersätta dessa fönster med energieffektiva, moderna 

treglasfönster som har ett U-värde på 1,2, detta leder till att man får en energibesparing på 60 

%. Det är inte 60 % på den totala energin utan just den värme som passerar genom det 

fönstret. 

Beräkning: 1,2/3,0 = 0,4  1,0 – 0,4 = 0,6  60 % 

5.4 Fönster 

Fokus i denna analys ligger på klimatskalet eftersom det är där denna byggnad behöver 

renoveras mest. Vi kommer att fokusera mycket på fönster och åtgärda de med bästa möjliga 

alternativ eftersom fönster är en stor faktor när det kommer till värmeförluster i klimatskalet. 

I klimatskalet ingår tak, golv, väggar, fönster och dörrar och av den totala energin som leds ut 

via klimatskalet står fönstren för ca 35 procent av värmeförlusterna. Man kan därför se hur 

viktigt det är med bra fönster som har ett bra U-värde.
35

 

Det finns flera olika alternativ för att åtgärda fönster med dåligt U-värde. Med tanke på att vår 

byggnad har 2-glasfönster(normalt u-värde på 2,7 W/m2K) och att de aldrig har bytts ut så 

ligger u-värdet på dessa fönster på ca 3,0 W/m2K vilket är väldigt högt. 

5.4.1 Energiglas 

Energiglas fungerar på så sätt att man lägger ett hårt och tunt oxidskikt på fönsterglaset och 

detta leder till att den stoppar 85-96 procent av strålningsförlusterna, detta kallas att man 

använder sig av glas med lågemissionsskikt. Anledningen till att man använder sig av 

oxidskikt är för att metalloxider och metaller ger glaset olika egenskaper.  

Det som händer är att den långvågiga värmestrålningen reflekteras på glasytan vilket gör att 

mer värme stannar kvar i rummet, ca 50 procent. 

Det finns olika tillvägagångssätt för att installera energiglas, man bestämmer själv vilket som 

är lämpligast för sin byggnad. Ett sätt är att lägga lågemissionsskikt på glaset och isolerrutor 

med luft eller gas. Gas är ett väldigt bra sätt om man vill minska sina värmeförluster istället 

för luft. 
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Ett annat sätt är att använda sig av två lågemissionsskikt. Detta sätt lämpar sig väl om man har 

3-glasfönster eftersom två och ett lågemissionsskikt fungerar lika bra på 2-glasfönster. 

U-värden Vanligt glas Glas med ett 

lågemissionsskikt 

Glas med två 

lågemissionsskikt 

+luft +gas +luft +gas 

2-glasfönster 2,7 1,8 1,6 1,8 1,6 

3-glasfönster 2,0 1,5 1,3 1,2 1,0 

 

Tabell 5.4.1 visar att 2-glasfönster inte påverkas av antalet lågemissionsfönster.
36

 

 

5.5 Dörrar 

Det är viktigt att ha en bra ytterdörr som håller värmen inne och om det ska vara möjlig så 

måste man kontrollera vad dörren har för U-värde. En bra dörr som håller värmen inne brukar 

ha ett U-värde runt 0,8-0,95 W/m2K och det är här någonstans man vill ligga eftersom ett 

alldeles för lågt U-värde resulterar på samma sätt som på fönster d.v.s. att det bildas kondens. 

Enligt energimyndigheten så finns det betydligt mer energieffektiva dörrar idag än vad det 

fanns för flera år sen. Detta beror på att miljöfrågorna är mer aktuella idag samt att har man en 

bra energidörr som håller värmen inne bra blir räkningen mindre.
37

 

Energimyndigheten gjorde ett test på nio st. dörrar som ligger mellan 4595 – 13400kr i pris. 

Det visade sig att de flesta har ett bra u-värde som ligger runt 0,8-0,9 W/m2K men att alla inte 

är luft- och vattentäta. Regnvatten läckte in i fyra st. av dörrarna genom glasfogen, 

dörrkarmen eller tätningslisten och tre st. av dörrarna var inte lufttäta och till slut började två 

av dem bukta vid en luftfuktighet på 30 % och vid minus 15 grader. 

Som man kan se så är dörrar ett stort problem om man inte hanterar problemet på rätt sätt. 

Vad har man då för alternativ? 

Tak över dörren är ett bra alternativ, det kan tyckas vara något onödigt men det som händer 

med en oskyddad dörr är att den åldras fortare än en dörr som har tak. Det taket gör, är att den 

skyddar dörren från regn och rusk vilket leder till en bättre luft- och vattentäthet. 

En annan faktor som är viktig är att tätningen mellan karmbottenstycket och tröskeln finns. 

Det viktiga här är att drevningen ska vara lufttät på insidan medan utsidan ska det vara mer 

öppet. Anledningen till detta är för att fukten ska ha möjlighet att vandra ut. 

Enligt energimyndigheten är dörrar som består av furu, ek eller teak dem bästa alternativen 

när det kommer till hållbarhet. Nackdelen med dessa dörrar är att underhållsarbetet blir 

svårare. 

De viktigaste faktorerna man ska tänka på vid nymontering av dörrar är kontrollera vad 
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dörren har för U-värde samt kolla om dörren är luft- och vattentät. Man kan även fråga 

säljaren om dörren är provad, d.v.s. om dörren har genomgått något slags test. 

Vår byggnad har inte genomgått någon renovering av dörrar och genom vår 

enkätundersökning vet vi att byggnaden är i behov av dörrbyte. Som nämnts innan hade en av 

de boende där tätat brevlådan med blöjor just för att det drog in så mycket kall luft, en annan 

boende hade tätat runt karmen. Allt detta är tecken på att dörrarna har åldrats och att dem inte 

längre har samma u-värde som de en gång i tiden hade. Det enda positiva är att varje ytterdörr 

har tak över sig och det är en anledning till att dem klarat sig till en viss del.
38

 

5.6 Beräkningsmetoder 
Nedan redovisas våra beräkningsmetoder för hur vi har beräknat areor för olika 

byggnadsdelar som vi i sin tur knappat in i VIP-Energy, för vidare resultat. 

Ritningarna vi utgått ifrån skrev vi ut i en skala 1:5 000 för att kunna mäta nödvändiga 

längder. 

Källargrund (för två lägenheter):  

2,6 cm x 1,5 cm => 13 m x 7,5 m => Area= 13 x 7,5 = 97,5 m2 

Detta ger en total area för grunden, för hela radhusslingan med 10 lägenheter:  

97,5 m2 x 5= 487,5 m2 

Tak: 

Takets area beräknar man på så sätt att man behandlar det som att det vore ett platt tak, därför 

får denna samma area som källargrunden, 487,5 m2. 

För att få specifika areor för, fasad, dörrar och fönster har vi valt att behandla dessa 

byggnadsdelar för varje väderstreck för sig, detta eftersom det är på detta vis man registrerar 

sådan data i VIP-Energy. 

Vi började med väderstreck Väster, siffrorna nedan är redan omräknade i m i rätt skala: 

Fönster:  

3,449 m2 (summan av alla fönsterareor för en lägenhet på väderstrecket väster), 3,449 m2 x 

10 = 34,49 m2 

Dörrar:  
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(2 m x 1 m) x 10 = 20 m2 

Balkongdörrar:  

(2 m x 1 m) x 10 = 20 m2 

Fasad:  

6 m x 6,5 m = 39 m2 (för en lägenhet) => 39 m2 x 10 st. = 390 m2 

390 m2 – 34,49 m2 – 20 m2 – 20 m2 = 315,51 m2 

Väderstreck Norr är en gavelfasad utan fönster/dörrar: 

Fasad:  

(7,5 m x 2 m) = 7,5 m2 + (5,5 m x 7,5 m) = 48,75 m2 

Väderstreck Öst: 

Fönster:  

(1,25 m x 1,25 m) = 1,56 m2  

3st => 1,56 m2 x 3 = 4,68 m2 

10 radhuslängor ger 2,19 x 10 = 46,8 m2. 

Dörr:  

1,75 m x 1,25 m = 2,19 m2 

2,19 m2 x 10 = 21,9 m2 

Fasad:  

(6 m x 6,5 m) x 10 = 390 m2 

390 m2 – 46,8 m2 – 21,9 m2 = 321,3 m2 

Väderstreck Söder är också en gavelfasad fast med en balkong: 

Fönster: 3,38 m2 

Balkongdörr:  

2 m x 1 m = 2 m2 

Fasad:  
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(7,5 m x 2 m) = 7,5 m2 + (5,5 m x 7,5 m) = 48,75 m2 

48,75 – 3,38 – 2= 43,4 m2 
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6. Genomförandet 

Analysen påbörjades genom att planera ett upplägg, riktlinjer och en visuell bild av hur 

arbetets skulle gå till, (kap. 1.6). Nedan redovisas tillvägagångssätt för att genomföra denna 

analys.  

6.1 Besök 
Genom arbetets gång har flertal besök genomförts. Besök på Stadsbyggnadskontoret i centrala 

Stockholm samt stadsbyggnadskontoret i Nacka har gjorts. Genom dessa besök fick vi alla 

offentliga handlingar om byggnaderna i fråga. Vi har besökt byggnaderna i Nacka och 

studerat dessa okulärt utifrån. Genom besök på Bibliotek har vi fått tillgång till böcker som 

hjälpt oss genom arbetets gång. Vi har även besökt Värmex konsult AB, där vi haft möten och 

genomgångar av VIP-Energy. Hur vi har gått tillväga med programmet VIP-Energy kan man 

läsa under kap. 7.  

6.2 Faktainsamling 
För att kunna använda ett, som då var, okänt program för oss krävdes att vi läste på om hur 

man hanterar det samt vad resultatet skulle innebära. Förutom litteraturstudier har vi även 

vänt oss till internet där vi genom olika hemsidor fått information som förtydligat våra 

funderingar kring denna analys. Vilka hemsidor vi använt oss av hittar man under referenser, 

kap 13. 

6.2.1 ”Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus och lokaler” 

”Energibesiktning av byggnader - flerbostadshus och lokaler” av Karin Adalberth och Åsa 

Wahlström har varit till stor betydelse för denna analys. Syftet med boken är att handleda 

energiexperter genom energideklarationer, och vi har lärt oss genom denna bland annat 

livslängder på byggnadsdelar och u-värdes beräkningar.  

6.2.2 ”Så byggdes husen, 1880-2000” 

”Så byggdes husen, 1880-2000” av Cecilia Björk, Per Kallstenius och Laila Reppen, har lärt 

oss om utvecklingen av flerbostadshus i Sverige. 

6.3 Enkätundersökning 

Eftersom vi har konstaterat att byggnaden ligger över BBRs krav gällande energiförbrukning 

ville vi få en insyn av vad de som bor i byggnaderna anser. Därför valde vi att utföra en 

enkätundersökning, där de boende fick svara på en andel frågor kring bland annat komfort, 

och upplevda temperaturer. Frågorna utvecklade vi utifrån vad vi hade funderingar kring, 

samt typfrågor ur boken ”Energibesiktning av byggnader – flerbostadshus och lokaler”. 

Resultatet av undersökningen visade att det flesta ansåg att det behövde tätas bättre samt att 
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det var för kallt under vinterhalvåret. Detta svarade på våra funderingar då resultatet inte gick 

emot resultatet på VIP-Energy.   
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7. VIP-Energy 
Som vi tidigare nämnt behövs en del information om en byggnad innan man använder sig av 

VIP-Energy. Därför tog vi fram alla ritningar vi fått från stadsbyggnadskontoret och 

analyserade dessa. Att räkna fram summan av areor för diverse byggnadsdelar krävs för att 

VIP-Energy skall räkna fram ett så exakt resultat som möjligt. Att vara noggrann med dessa 

beräkningar var av betydande mening för oss. Mer om hur vi använt oss av programmet VIP-

Energy beskrivs här nedan. 

7.1 Allmänt om VIP-Energy 
Här nedan kommer vi att förklara hur vi har gått tillväga när det enbart gäller användningen 

av programmet. Vi kommer att visa hur programmet fungerar samt vad man får ut utav att 

använda sig av detta program. Vilka åtgärder vi senare har vidtagit för att 

förbättra/energieffektivisera byggnaden kommer att redovisas längre fram i arbetet under 

underrubriken ”Åtgärder och förbättringar”. 

VIP-Energy ger resultat i form av tabeller med transmissionsförluster, U-värden samt visar en 

jämförelse med BBRs krav och normer. Energiflöden beräknas i programmet med hänsyn till 

påverkan klimatfaktorerna vind, sol, lufttemperatur och luftfuktighet. 

Men vägen till att få fram alla resultat är lång och det krävs flera dagars arbete med 

programmet eftersom för att få ett exakt resultat krävs det att man stoppar in alla värden som 

programmet söker, mer om det kommer att beskrivas här nedan. 

7.2 Att arbeta med VIP-Energy 
Det första man gör när man öppnar programmet är att man fyller i allmän information så som 

användarnamn, vad byggnaden heter osv.  

Sedan går man vidare genom att fylla i klimatdata/allmändata, här ställer man in vilken stad 

det handlar om, vad lufttrycket är, hur stor solreflektionen från mark är, antal lägenheter, samt 

den totala golvarean. Man fyller även i vad marken har för egenskaper, i vårt fall handlade det 

om lera, dränerad sand samt dränerat grus. 

Nu kommer man till den del som handlar enbart om byggnaden och hur den ser ut både in- 

och utvändigt. För att kunna få fram ett exakt resultat var vi tvungna att ta fram alla ritningar 

på byggnaden vilket ger oss information om areor, väggars tjocklek samt vad väggarna 

innehåller för material osv. Det är under denna process som genomförandet av alla värden ska 

vara exakta eftersom ett litet fel kan resultera till stora problem när man får fram resultatet i 

slutet, den kan komma att visa helt orimliga siffror och det blir svårt då att hitta tillbaka till 

problemet. 
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När man ska börja lägga in värden så får man göra det enskilt för varje komponent. 

Programmet vill ha den totala arean av varje komponent, t.ex. så adderar man alla fönster som 

ligger på den norra sidan och beräknar vad den totala arean blir av dessa och det är det värdet 

man använder sig av i programmet. Det fungerar på samma sätt med dörrar och väggar, det är 

dock viktigt att man inte blandar ihop orienteringen utan att man tar hänsyn till alla fyra 

väderstreck. En viktig faktor är att när man ska beräkna den totala ytterväggsarean är det 

viktigt att man inte tar med fönster arean utan att man subtraherar denna från väggarean så att 

endast väggens area kommer med. 

Såhär kan det se ut för källarväggarna(endast väst och norr): 

Beskrivning Benämning Orientering Area Lägsta 

nivå 

Högsta 

nivå 

U-

värde 

Otäthetsfaktor 

Källarvägg 

väst 

Källarvägg KV 1-2m 106m2 – 2.2m 0.0m 0,286 0.10 

Källarvägg 

norr 

Källarvägg KV 1-2m 16m2 – 2.2m 0.0 0,286 0,10 

Figur 7.2 är en egen gjord tabell och demostrerar hur alla komponenter redovisas i 

programmet. 

Innan man lägger in varje komponent ska man skriva in i programmet vad för material väggen 

innehåller samt hur mycket av varje material som väggen är uppbyggd utav. Därefter får man 

ett godkännande från programmet och man kan då lägga till komponenten så att den hamnar i 

en tabell som vi visat i exemplet ovan. 

Anledningen till att programmet kräver specifik information om varje komponent är för att 

kunna beräkna ett u-värde, otäthetsfaktor samt transmissionsförluster. Man ska kunna se varje 

komponent enskilt och ha möjligheten att åtgärda det, om det inte stämmer eller om man inte 

är nöjd med resultatet. 

Efter att vi hade lagt in alla komponenter så är nästa steg något som heter tidsschema för 

driftfall. Här lägger man in startdag och slutdag (dag 1-365), starttid och sluttid (0-24h) och 

man väljer att programmet ska beräkna mellan måndag till söndag. 

Sedan väljer man vad man har för ventilationssystem samt installationssystem och väljer en 

drifttid även här. När man har gjort detta kan man beräkna och se vad man får för resultat men 

innan man gör det finns det två saker som man ska ställa in, det första är att man ska välja vad 

man vill ha med på resultatet. Man väljer genom att kryssa i rutor vad man vill ska finnas med 

och ex. på några utav alternativen som finns är transmission, ventilation, personvärme, 

kylning osv. Det andra är att man ska ställa in så att resultatet jämförs med BBRs krav och 

normer vilket är väldigt viktigt att ta hänsyn till. Detta eftersom det är här man kan se hur 
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mycket som överskrider, om det överskrider, vilket kan vara till god hjälp när man senare ska 

vidta åtgärder för att förbättra byggnaden. 

7.3 Resultatet av VIP-Energy 
Det är dessa steg som vi nämnt här ovan som programmet kräver för att få fram ett slutgiltigt 

resultat. Efter detta så sammanställer man och går igenom alla värden, man jämför med BBRs 

krav och normer och försöker komma fram till så optimala lösningar som det bara går. 

Vi kommer att beskriva mer om vad resultatet blev för byggnaden, om den klarade av kraven 

som ställdes samt vilka åtgärder vi har tagit för att energieffektivisera byggnaden längre fram 

i arbetet. 
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8. Åtgärder och förbättringar 

8.1 Allmänt 

Vi kommer att behandla olika åtgärdsalternativ som vi har kommit fram till under analysens 

gång i detta kapitel samt små förbättringar som man kan vidta för att förbättra 

energieffektiviseringen. Just nu ligger byggnadens genomsnittliga U-värde på 0,656W/m2K 

och energianvändningen ligger på 96 kWh/m2 per år, man kan jämföra dessa värden med 

BBR 19s krav för äldre byggnader som ligger på 0,400W/m2K och 90kWh/m2 per år.
39

 
 
 

I det här kapitlet kommer vi att ta upp några åtgärdsalternativ som vi har kommit fram till 

efter en fördjupad kunskap inom området som vi tyckte passade vår byggnad. Syftet med 

dessa åtgärdsalternativ är att minska värmeförlusterna i klimatskalet eftersom det är där 

problemet ligger. Fokus kommer att ligga på fönster, ytterdörrar samt ytterväggar, 

anledningen till att vi inte kommer att lägga krut på taket är för att u-värdet har redan ett lågt 

värde som det är. Vi har fokuserat på att komma under BBRs krav under arbetets gång och 

har hela tiden haft det som mål.  

8.2 Åtgärdsalternativ för fönster 
Byggnaden som vi utför vår analys på har gamla två-glasfönster som inte har genomgått några 

renoveringar. Vanligtvis ligger U-värdet på två-glasfönster runt 2,7 men eftersom byggnaden 

inte har genomgått någon form av byte av fönstren så befinner sig U-värdet på 3,0+. 

Som nämnt ovan i kapitlet ”faktainsamling” står fönstren för ca 35 % av de totala 

transmissionsförlusterna i klimatskalet. Det är därför viktigt att fönstren genomgår en 

renovering speciellt om detta inte gjorts innan på byggnaden.  

Vi kommer att ta upp två förslag gällande åtgärdsalternativ för fönstren. Anledningen till 

dessa två alternativ är för att de har visat bäst resultat när vi stoppat in dess värden i 

programmet VIP-Energy. Eftersom vi har ett BBR värde som vi strävat efter att uppnå kom vi 

fram till att dessa två åtgärdsalternativ lämpade sig bäst för vår byggnad. 

8.2.1 Montering av energiglas 

Det första alternativet är att använda sig av energiglas med ett tredje glas så att det blir ett tre-

glasfönster efter installation. Hur energiglas fungerar har redan redovisats under kapitlet 

”faktainsamling, fönster”, här kommer vi att beskriva mer hur det har förbättrat 

energiförbrukningen samt olika tillvägagångssätt.  
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8.2.2 Alternativ 1 

Det första alternativet har sin grund i att man behåller den ursprungliga estetiken. Detta gör 

man genom att man monterar in en extra innerbåge med energiglas. Det tunna och hårda 

oxidskiktet på rutan gör så att glasytan reflekterar värmestrålningen. Detta leder till att ca 50 

procent mer värme än vanligtvis stannar kvar. Genom dessa resultat förstår man varför 

metoden har fått namnet energiglas. 

Genom att endast montera innerbåge med energiglas så sänker man u-värdet i vårt fall då som 

ligger på ca 3,0W/m2K till 1,8W/m2K.
40 

 

Figur 8.2.2 innerbåge: Här kan vi se hur det kan se ut 

då man endast monterar innerbåge med energiglas på 

insidan. Man kan även se estetiken inte påverkas utan 

glasens plats ändras inte. 

Figur hämtad från www.energimyndigheten.se 

 

8.2.3 Alternativ 2:  

Det andra alternativet grundar sig i att man utgår från två-glasfönster till alternativet av ”tre-

glasfönster”. Detta görs genom monteringen av en isolerruta, dock för att detta ska 

möjliggöras krävs att man först tar bort ett glasfönster. Orsaken till det här tillvägagångssättet 

är p.g.a. att isolerrutan består av två glas som sitter ihop bredvid varandra där det inre glaset 

är ett energiglas(se bild nedan). Utrymmet mellan de två glasen fylls i vanliga fall med 

ädelgas, vilket leder till förbättrad isoleringsförmåga. 

Detta alternativ lämpar sig bättre då det sänker u-värdet mer än det föregående alternativet. 

Här sänks u-värdet från 3,0W/m2K till 1,0-1,3W/m2K.
41

 

 

Figur 8.2.3 isolerruta: Här kan vi se hur det kan se ut 

då man gör sig av med ett glasfönster och montering 

av en isolerruta sker. Skillnaden estetikmässigt är 

större här än i föregående alternativ. 

Figur hämtad från www.energimyndigheten.se 
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 www.energimyndigheten.se (2012-12-28) 
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 www.energimyndigheten.se (2012-12-28) 
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8.3 Åtgärdsalternativ för ytterdörrar 
En bra ytterdörr är en dörr som håller värmen inne och har ett u-värde som ligger runt 0,8 – 

0,9W/m2K. Dörrarna som vår byggnad har är gamla och enligt vår enkätundersökning så har 

de inte byts ut vilket har lett till att u-värdet ligger på ca 1,3-1,5W/m2K.  

Något som inte behöver bytas ut när det kommer till vår byggnad är ”taken” över 

ytterdörrarna. Som nämnt ovan i kapitlet ”faktainsamling, dörrar” så är tak över ytterdörrarna 

en viktig faktor när det kommer till åldring och vattentäthet. 

Vi kommer att upp en ganska enkel åtgärd som man kan genomföra men som betyder mycket 

när det kommer till att minska värmeförlusterna genom klimatskalet. Åtgärden som vi 

kommer att ta upp fungerar lika bra för fönster men som nämnt ovan valde vi andra alternativ 

när det kommer till fönster. Åtgärdsalternativet är drevning och tätning runt dörren. 

Anledningen till att vi valde det här åtgärdsalternativet grundar sig i vår enkätundersökning 

och besöket vi gjorde samt alla personer vi fick prata med som bodde där. Svaren vi fick var 

snarlika med de flesta personer som bor där och det var att det drog in kall luft runt hörnen på 

dörren. Som nämnt i kapitlet ”faktainsamling” så hade en boende använt sig av en ganska 

desperat metod då man tätat med blöjor. 

8.3.1 Drevning & tätning 

Drevning är en slags isolering som består av s.k. drevremsor av mineralull, cellulosafiber eller 

lin. Fördelarna med drevning och tätning är att ju tätare en byggnad är desto mindre 

ventilations – och värmeförluster. En annan fördel är att bra tätning bidrar även till bättre 

ljudisolering. 

Här nedan kommer att förklaras väldigt översiktligt hur drevning går till.(Vill man se hur 

monteringen går till detaljerat – www.alltombostad.se/montera-dörr) 

Drevning fungerar på så sätt att man drevar runt noggrant på båda sidor av karmen och mellan 

trösklen och golvet om man ska förklara det väldigt översiktligt. En viktig faktor vid drevning 

är att man måste säkerställa att drevningen är diffusionstät (släpper inte igenom ånga). Är den 

inte det kan det ställa till med problem på vintern. Efter man har slutfört drevningen så måste 

man skydda den mot nederbörd så att den bevaras på bästa möjliga sätt. Detta gör man genom 

att täcka med en tröskelplåt på utsidan.
42

  

 

Figur 8.3.1: Här ser vi hur man kan dreva och täta alla 

springor med mineralull vid montering av fönster, men det är 

samma princip som gäller vi dörrar. Det man ska tänka på är 

att inte packa för hårt för då kan karmen bågna. 

Figur hämtad från www.dinbyggare.se 
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 http://www.alltombostad.se/montera-dorr-23066/nyhet.html (2012-12-28) 
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8.4 Åtgärdsalternativ för ytterväggen 

8.4.1 Allmänt 

Ytterväggen som vi kommer att behandla består av till största delen av lättbetong(se 

konstruktionen kap.4) vilket var vanligt under den tid då byggnaden byggdes och fasaden är 

av puts. Det vi fick reda på var att inga renoveringar genomförts på ytterväggen. Genom 

ingående analyser har vi kommit fram till att utföra en utvändig ytterväggsisolering 

tillsammans med fönster renovering. Anledningen till att vi valde utvändig isolering istället 

för invändig var för att vi ansåg att det fanns mer fördelar samt att en utvändig isolering 

passar vår byggnad bättre. Genom en fördjupad kunskap inom både ut – och invändigisolering 

ansåg vi att det vore bra att förklara för – och nackdelarna med båda två, detta kommer vi att 

förklara längre ner i detta kapitel.
43

  

Vid nybygge så ska ytterväggen ha ett u-värde som ligger mellan 0,1-0,16W/m2K. Innan man 

kan börja ta fram åtgärdsalternativ gäller det att få fram ett totalt u-värde för ytterväggen. 

Detta kan man göra genom att beräkna vad fönstren har för u-värde samt hur stor del av en 

yttervägg som består av fönster, detsamma gäller för resterande del av väggen. I vårt fall så 

består ytterväggen på framsidan av radhusen av 10 procent fönster. Eftersom byggnaden 

byggdes 1949 så ligger u-värdet på ytterväggen mellan 0,6-0,7W/m2K och fönstrens u-värde 

mellan 3,0-3,5W/m2K. Beräkningsprocessen kan till exempel se ut på följande vis:
44

 

Fönster: 10 % av 3,0 = 0,30 

Väggen: 90 % av 0,6 = 0,54 

Detta innebär att det totala u-värdet för ytterväggen blir: 0,30+0,54 = 0,84W/m2K 

Nu kan man börja diskutera olika åtgärder för att sänka u-värdet för väggen. Utför man en 

renovering av fönstren som nämnt ovan under rubriken ”åtgärdsalternativ för fönster” så 

hamnar u-värdet för fönster på ca 1,2. 

Detta leder till att vi får ett totalt u-värde på ytterväggen som blir: 
45

 

0,1x1,2 = 0,12 + 0,54=0,66W/m2K 
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Vill man istället tilläggsisolera ytterväggen, är detta ett alternativ istället för att byta fönster. 

Efter tilläggsisolering så hamnar u-värdet för yttervägen någonstans mellan 0,25-0,35W/m2K. 

Detta leder till att vi får ett totalt u-värde för ytterväggen som blir:
46

 

0,9x0,3 = 0,27 + 0,3 = 0,57W/m2K 

Man kan jämföra dessa två värden med varandra och se att det lönar sig att genomföra en 

renovering. I vårt fall kan vi analysera och se att det lönar sig att tilläggsisolera väggen mer än 

vad det skulle löna sig att bara byta fönster. Men eftersom vi har valt att utföra både en fönster 

renovering samt en ytterväggsrenovering kan resultatet se ut på följande sett:
47

 

Fönster: 10 % av 1,2 = 0,12 

Väggen: 90 % av 0,3 = 0,27 

Detta leder till att efter ett fönster – och ytterväggsrenovering får vi ett totalt U-värde som är 

0,12 + 0,27 = 0,39W/m2K 

8.4.2 Utvändig isolering av ytterväggen 

Utvändig isolering av ytterväggen är att föredra när det kommer till väggar av lättbetong 

vilket lämpar sig utmärkt då väggarna i vår byggnad består av det. Det ger även en hög 

isolerings effekt samt att konstruktionen som finns innanför isoleringen blir varmare och 

torrare. Eftersom man normalt använder sig av puts efter utvändig isolering för att putsa 

fasaden lämpar det sig även här bra till vår byggnad då fasaden redan består av puts. Detta 

leder till att vissa problem som vanligen uppstår inom estetik och utseende försvinner, detta 

brukar vanligtvis räknas som en nackdel när det kommer till utvändig isolering.
48

 

8.4.3 Fördelar med utvändig isolering 

Fördelarna med utvändig isolering av ytterväggen är att det blir mer lufttätt runt fönstren, 

väggarnas inneryta blir varmare, kyla och drag blir mindre från ytterväggarna samt att 

golvytorna som ligger intill ytterväggarna blir varmare. Allt detta leder till bättre komfort 

inomhus samt att man får en mer behaglig temperatur. Energiförbrukningen minskar samt att 

u-värdet på ytterväggen reduceras.
49

 

8.4.4 Nackdelar med utvändig isolering 

Den stora nackdelen med utvändig isolering är att estetiken förändras eftersom isoleringen 

monteras på utsidan av huset och sedan förses med nytt ytskikt. Använder man sig t.ex. av 

tilläggsisolering med 100mm cellplast-EPS och sedan ska man lägga på puts, det som händer 
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med utseendet då är att fönstren hamnar djupare i byggnaden. En annan nackdel är att detta är 

en kostsam renovering om den inte görs i samband med andra renoveringar så som 

fönsterbyte osv.
50

 

8.4.5 Invändig isolering av ytterväggen 

Invändig isolering lämpar sig väl då man har undersökt byggnaden och kommit fram till att 

det verkligen inte fungerar med en utvändig isolering p.g.a. historiska skäl osv. En invändig 

isolering är oftast aktuellt som nämnt ovan då man vill bevara byggnadens estetik och inte 

ändra den under vilka som helst förutsättningar, men kan även vara aktuell då man bedömer 

att det finns gott om utrymme på insidan.
51

 

8.4.6 Fördelar med invändig isolering 

Fördelarna med invändig isolering är att det yttre inte påverkas utan byggnadens estetik och 

utseende bevaras vilket kan vara viktigt när det kommer till äldre byggnader som har en 

historisk bakgrund.
52

 

8.4.7 Nackdelar med invändig isolering 

 Det blir stora störningar för de boende under renoveringen då allting sker på insidan. 

 Påverkar utrymmen invändigt, ändring av arean, boendeytan minskar. 

 Väggens utsida blir mer känslig för fukt då den blir kallare. 

 Det blir svårare att åtgärda köldbryggor. 

 Risken för kondens vid fönsterytorna ökar, detta leder till missfärgning av träytor och 

färg.
53
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9. Kostnadsanalys 
Nedan redovisar vi hur våra åtgärder kommer att påverka bostadsrättföreningen ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Vi börjar med att räkna ut kostnader för varje åtgärd för sig.  

9.1 Energiglas 

Som vi har nämnt innan så har vi använt oss energiglas när det kommer till att åtgärda alla 

fönster. Kostnaden för energiglas är drygt 650kr/m2. Med transport, arbetskostnad för att 

genomföra arbetet samt diverse kostnader hamnar man till slut på en kostnad runt 900kr/m2.  

Dvs kostnaden att byta ut sina vanliga fönster till energiglas vilket leder till att ca 90% av 

värmeförlusterna reflekteras tillbaks in till rummet. 
54

 

 

Byggnaden vi har undersökt har en betydligt större fönsterarea än huset som vi nämnde ovan. 

För att vi ska kunna ta reda på den totala kostnaden för byggnaden behöver vi veta den totala 

fönsterarea som byggnaden består av.  

Fönster väster 44,1 m2 

Fönster öster 46,8 m2 

Fönster söder 2,0 m2  

Fasad norr 0 m2       

44,1 + 46,8 + 2 = 92,9 m2 

92,9 x 900 = 83 610 kr 

Eftersom vi har valt alternativ 2 gällande energiglas som består av två st energiglas måste vi 

multiplicera kostnaderna med 2. Detta ger en total kostnad på 83 610 kr x 2 = 167 220 kr.  

9.2 Utvändig isolering av ytterväggen 
Vi valde att använda oss av utvändig ytterväggsisolering och undersökte priser inom området. 

Priserna för utvändig isolering av ytterväggen varierar beroende på tjockleken på isoleringen. 

Eftersom vi har använt oss av 40mm tjock utvändig isolering så ligger kostnaden runt 

500kr/m2. Det är en total kostnad då för hela arbetet dvs isolering, montering av reglar samt 

puts av fasaden.
55 

För att vi ska kunna räkna ut den totala kostnaden för vår byggnad krävs det att vi tar reda på 

den toala ytterväggsarean. Därefter kan vi beräkna hur mycket det kommer att kosta. 
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- Fasad väster 325,9 m2 

- Fasad öster 312,5 m2 

- Fasad norr 48,8 m2 

- Fasad söder 44,5 m2 

352,9 + 312,5 + 48,8 + 44,5 = 731,7 m2 

731,7 x 500 = 365 850 kr 

Den totala kostnaden för ytterväggsisolering för hela byggnaden blir 365 850 kr. 

 

9.3 Kostnadsberäkning 

Summan för våra åtgärder blir: 167 220 +365 850 = 533 070 kr 

9.3.1 Pay-Back metoden 

Syftet med Pay-Back metoden om man ska förklara det översiktligt är att att visa hur långt tid 

det tar för en investering tills den visar sig vara lönsam. Vi har gjort en investering i vår 

byggnad på 533 000 kr som har bestått av energi spar åtgärder. För att renoveringen ska vara 

lönsam får inte Pay-Back tiden vara längre än livslängden på renoveringen. Anledningen till 

det är att man vill att investeringen ska vara lönsam, t.ex. om livslängden är 5 år och 

återbetalningstiden är 2,5 år så är investeringen lönsam. 

Här nedan kommer vi att visa hur långt tid det kommer att ta för våra renoveringar till dess att 

de är lönsamma för byggnaden. För att kunna räkna fram återbetalningstiden kan vi använda 

oss av en formel:  

G/a = återbetalningstiden i år 

Där G är grundinvesteringen i kr (533 000) och där a är inbetalningsöverskott dvs 

besparingen i kWh/år x priset per kWh. 

Grundinvesteringen har vi redan så den behöver inte räknas fram, men däremot a behöver vi 

räkna fram. Vi har beräknat i programmet VIP-Energy hur mycket kWh det går åt per år för 

värmeförsöjning när man inte har utfört någon åtgärd utan huset är i ursprungligt skick: 

101 888 kWh/år. 

Genom att undersöka årsredovisningen kan vi se att driftkostnaden för el ligger på  

169 125 kr/år. 

Därefter beräknade vi hur stor värmeförsörjningen var då alla åtgärder hade utförts: 

54 329 kWh/år. 



 Jeton Aliu & Ledia Youkhanis 

Förbättrad energieffektivisering genom ombyggnad 

KTH Haninge 

 

 

37 

 

 

Nu när man har två värden att jämföra med varandra kan vi ta reda på hur stor besparingen  

blir i energi per år.  

101 888 kWh – 54 329 kWh = Besparing i energi per år 

                                                   47 559 kWh/år 

Men vi är inte klara med a ännu utan behöver få fram priset i kr per kWh. Detta kan vi göra 

genom att dela på den totala driftkostnaden för el genom förbrukningen i energi. 

169 125 / 101 888 = 1,65 kr/kWh 

Nu kan vi räkna fram (a = besparingen kWh/år x priset per kWh) eftersom vi har 

besparingen i energi samt konstaden per kWh och eftersom allting är beräknat per år så 

kommer även det slutgiltiga svaret bli i år. 

a = 47 559 x 1,65  78 472kr 

Nu när vi har räknat ut a kan vi räkna ut hela beräkningen: 

Återbetalningstiden = 533 000 / 78 472  6,8 år avrundas till 7 år. 

Sammanfattningsvis visar våra beräkningar att dessa åtgärdsalternativ kan motiveras 

ekonomiskt då återbetalningstiden är kortare än livslängden på åtgärderna. 

 

9.4 Finansiering 

Finansiering före investering 

Nedan redovisas balansräkningen för bostadsrättföreningen. Observera att nedan är siffror 

före investeringen. 

 

Balansräkning    2011-12-31 2010-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Byggnader och mark    6 651 158 6 588 354 

Summa Anläggningstillgångar   6 651 158 6 588 354 

Omsättningstillgångar 

 

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar           7 023       7 004 
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Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                0     50 702 

Summa Fordringar           7 023     57 076 

Kassa och bank 

Likvida medel       341 096    416 296

    

Summa Kassa och bank       416 296   341 096 

Summa omsättningstillgångar      423 319   398 802 

Summa tillgångar                       7 074 477    6 987 156 

Balansräkning    2011-12-31 2010-12-31 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital           

Bundet eget kapital 

Grundavgifter        80 350      80 350

        

Reservfond          50 300       50 300 

Dispositionsfond         22 400       22 400 

Summa bundet eget kapital       153 050     153 050 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat          55 201     108 108 

Årets resultat           37 430      -52 906 

Summa fritt eget kapital          92 632       55 202 

Summa eget kapital       245 682    208 252 

Skulder 

Inre reparationsfond         34 606      43 418 

Skulder till kreditinstitut         6 545 000 6 545 000 

Leverantörsskulder         39 060      34 628 

Skatteskulder         58 724    103 496

       

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        106 634      97 134 

Summa skulder    6 828 796 6 778 904 

Summa eget kapital och skulder   7 074 478 6 987 156 
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Finansiering efter investering 

Vi föreslår att kostnaderna för investeringen betalas av genom  interna och externa 

finansieringsförslag, detta genom att en andel tas av kassan och ett banklån på 300 000 

föreslås. Totala kostnader för investeringen ligger på 533 000 kr. 

Balansräkning    2011-12-31 2010-12-31 

Tillgångar 

Anläggningstillgångar 

Byggnader och mark    6 651 158 6 588 354 

Fönster     167 220   

Utvändig isolering    365 850 

Summa Anläggningstillgångar   7 184 228 6 588 354 

Omsättningstillgångar 

 

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar           7 023       7 004 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter                0     50 702 

Summa Fordringar           7 023     57 076 

Kassa och bank 

Likvida medel        341 096    416 296

    

Anläggningstillgångar        -233 000 

Summa Kassa och bank       183 296   341 096 

Summa omsättningstillgångar      190 319   398 802 

Summa tillgångar                       7 374 547    6 987 156 

Balansräkning    2011-12-31 2010-12-31 
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Eget kapital och skulder 

Eget kapital           

Bundet eget kapital 

Grundavgifter         80 350      80 350

        

Reservfond          50 300       50 300 

Dispositionsfond         22 400       22 400 

Summa bundet eget kapital       153 050     153 050 

Fritt eget kapital 

Balanserat resultat          55 201     108 108 

Årets resultat           37 430      -52 906 

Summa fritt eget kapital          92 632       55 202 

Summa eget kapital       245 682    208 252 

Skulder 

Inre reparationsfond         34 606      43 418 

Skulder till kreditinstitut         6 545 000 6 545 000 

Nytt Banklån        300 000 

Leverantörsskulder         39 060      34 628 

Skatteskulder         58 724    103 496

       

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter        106 634      97 134 

Summa skulder    7 128 796 6 778 904 

Summa eget kapital och skulder   7 374 478 6 987 156 
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10. Resultat och analys 

Efter framtagning av alla åtgärdsalternativ för fönster, dörrar och ytterväggen är nästa steg att 

använda sig av programmet VIP-Energy för att se vad åtgärderna skulle resultera i. Vi hade 

som mål att komma under BBRs krav gällande U-värde samt energianvändning. Vi lyckades 

komma under kravet gällande energianvändningen som låg på 90 kWh/m2 och år, det vi 

hamnade på var 64 kWh/m2 och år. När det kommer till u-värde visste vi att det skulle bli 

svårt då klimatskalet var i dåligt skick, där hade vi ett krav från BBR som låg på 0,400 

W/m2K och vi hamnade på 0,409 W/m2K vilket vi är riktigt nöjda med. 

Här nedan kommer vi att beskriva hur varje åtgärd påverkade resultatet, steg för steg, samt 

visa bilder på hur ett resultat kan se ut från programmet vi använt oss av. Figuren här nedan 

visar byggnadens totala u-värde och energianvändning i början då ingen åtgärd har blivit 

utförd.  

 

Figuren 10 är hämtad från programmet VIP-Energy och visar resultatet då ingen åtgärd 

blivit utförd. 

 

10.1 Test 1; fönsteråtgärd, alternativ 1  
Test 1 gick ut på att undersöka vad resultatet skulle bli om vi enbart åtgärdade fönstren med 

alternativ 1 (förklaring för alt.1 står i kap 8.2.2). Vi bytte ut 2-glasfönstren till energiglas med 

ett oxidskikt i programmet och fick ett u-värde på 1,8 W/m2K istället för 2,7 W/m2K. Detta 

bidrog till att det totala u-värdet sänktes till 0,638 W/m2K och energianvändningen till 

95 kWh/m2 och år. Detta kan vi se i figuren nedan: 
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Figur 10.1 är hämtad från programmet VIP-Energy och visar resultatet då man utfört 

fönsteråtgärd alternativ 1. 

10.2 Test 2; Fönsteråtgärd, alternativ 2 
Därefter återställde vi alla grundvärden i programmet eftersom vi ville undersöka hur mycket 

u-värdet och energianvändningen skulle minska om man enbart åtgärdade med alternativ 2 

(Förklaring till alt.2 står i kap. 8.2.3). Alternativ 2 sänkte fönstrens u-värde från 2,7 W/m2K 

till 1,0 W/m2K vilket var betydligt bättre än alternativ 1. Detta ledde till att man fick ett totalt 

u-värde för byggnaden som låg på 0,589 W/m2K och en energianvändning som låg på 88 

kWh/m2 och år. Här kan vi se en tydlig förbättring på resultatet om man jämför med 

alternativ 1, detta ledde även till att det blev detta alternativ som blev valet för oss. Såhär såg 

det ut när programmet hade beräknat resultatet: 

Figur 10.2 är hämtad från programmet VIP-Energy och visar resultatet då man utfört 

fönsteråtgärd alternativ 2. 
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10.3 Test 3; Dörråtgärd 
Efter att vi hade undersökt båda alternativen för fönster undersökte vi endast åtgärderna för 

dörrarna. Vi återställde programmet med alla originalvärden som byggnaden hade och 

konfigurerade endast åtgärdsalternativ för dörrar. Genom drevning och tätningslister kunde vi 

sänka det nuvarande u-värdet som låg på 1,0 W/m2K till 0,8 W/m2K. Detta resulterade till 

något vi inte hade förväntat oss, det totala U-värdet ökade från 0,656 till 0,689 W/m2K och 

energianvändningen ökade också från 96 till 102 kWh/m2 och år. Vi undersökte detta och 

försökte komma fram till varför det ökade då man enbart åtgärdade dörrarna. Det vi kom fram 

till var att när man åtgärdade dörrarna tillsammans med något annat som med t.ex. fönstren då 

sänktes det totala U-värdet mer än om man bara åtgärdade fönstren själva. Såhär såg det ut då 

programmet enbart hade åtgärdat dörrarna. 

Figur 10.3 är hämtad från programmet VIP-Energy och visar resultatet då man utfört 

åtgärder för ytterdörrarna. 

 

10.4 Test 4; Utvändig isolering av yttervägg 
Det sista vi skulle undersöka enskilt var ytterväggen och vi hade bestämt att vi skulle utföra 

en utvändig isolering istället för en invändig då vi ansåg att det fanns fler fördelar men en 

utvändig isolering. Ytterväggens u-värde just nu ligger på 0,949 W/m2K vilket är alldeles för 

högt. Det vi gjorde var att vi monterade 40 mm cellplast på ytterväggen och undersökte hur 

mycket detta skulle sänka u-värdet i för ytterväggen. Efter en utvändig isolering med 40 mm 

cellplast så hamnade u-värdet för ytterväggen på 0,472 W/m2K vilket vi kunde acceptera med 

tanke på byggnadens ålder. Det totala u-värdet för byggnaden efter enbart en ytterväggsåtgärd 

hamnade på 0,488 W/m2K och energianvändningen på 74 kWh/m2 och år. Vi kan här även se 

att det största problemet ligger på ytterväggen. Såhär såg resultatet ut då programmet enbart 

hade beräknat åtgärder för ytterväggen: 
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Figur 10.4a är hämtad från programmet VIP-Energy och visar resultatet då man utfört en 

ytterväggs isoleringsåtgärd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10.4b är hämtad från VIP-Energy och visar hur väggen slutligen ser ut efter att en 

ytterväggsisoleringsåtgärd har utförts. Man kan jämföra den med den ursprungliga väggen, 

figur 4.3c. 
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10.5 Test 5; Alla åtgärder utförda 
Test 5 och sista steget i denna analys var att slå ihop alla åtgärder och se om åtgärderna 

tillsammans skulle klara av BBRs krav. I programmet skrev vi in alla ovan nämnda åtgärder 

och vi fick då ett totalt u-värde för byggnaden som ligger på 0,409 W/m2K och en 

energianvändning som ligger på 64 kWh/m2 och år. Här kan vi se hur resultatet såg ut i 

programmet.  

Figur 10.5 är hämtad från programmet VIP-Energy och visar resultatet då man utför alla 

nämnda åtgärder samtidigt. 
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11. Slutsatser 
Vi går tillbaka till första kapitlet avsnitt 1.4, då ser man målformuleringen, och vad vi som 

författare till denna analys strävat efter: 

1.4 Målformulering 

Målet med denna undersökning är att komma fram till åtgärder för en befintlig byggnad så 

att den håller BBRs krav gällande energiförbrukning, detta med hjälp av programmet VIP-

Energy.  

Genom uträkningar via VIP-Energy och med faktainsamling och påläsnings som grund, har vi 

kommit fram till följande: 

Eftersom byggnaden i fråga är så pass gammal och eftersom den varit utan underhåll i 

närmare 64 år kan vi konstantera att byggnaden är i behov av någon slags 

renovering/ombyggnad. Resultaten från VIP-Energy som säger att byggnaden i nuläget ligger 

över BBRs krav gällande u-värden och energianvändning konstaterar desamma.  

De åtgärder vi kommit fram till i denna analys, och svaret på vår målformulering är att byta ut 

nuvarande 2-glas fönster till 2-glas fönster med isolleruta ”3-glasfönster” (läs 8.2.3), då detta 

sänker det totala u-värdet från 0,656 W/m2K till 0,589 W/m2K. Energiandvändningen sänks 

från 96 till 88 kWh/m2. Vidare har denna analys resulterat i att utvändig isolering i 

ytterväggen sänker energiförbrukningen och u-värdet på byggnaden. Med en isolerings skiva 

på 40 mm sänks u-värdet från 0,656 W/m2K till 0,488 W/m2K och energianvändningen från 

96 kWh/m2 till 74 kWh/m2. Vi har även valt att förbättra ytterdörrarna genom drevning och 

tätning till ett alternativ med lägre u-värde, detta visar en ökning i u-värde från 0,656W/m2K 

till 0,689W/m2K och en ökning i energiandvändning från 96 kWh/m2 till 102 kWh/m2. Vi 

har kommit fram till att byggnadsdelar så som dörrar och fönster behöver tätas, och detta kan 

man göra genom att förnya fogmassan osv. Sådan information kan man inte registrera i VIP-

Energy, detta tror vi hade resulterat i lägre siffror för u-värde och energianvändning.     

Åtgärderna i kombination ger oss ett resultat på att husets u-värde sänks från 0,656W/m2K till 

0,409 W/m2K där BBR 19s krav ligger på 0,400 W/m2K och energianvändningen sänks från 

96 kWh/m2 till 64 kWh/m2 där kravet ligger på 90 kWh/m2. Resultatet jämfört med krav från 

BBR 16 och 18 visar att vi hamnar under dessa krav med bra marginal.  

Detta resulterar i att åtgärderna vi kommit fram till är i stort sett lönsamma då det svarar på 

frågan kring energianvändning och hur vi kan effektivisera denna byggnad. Det totala u-

värdet ligger snäppet ovan BBR 19s krav, detta tror vi kan bero på noggrannhet i beräkningar.  
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12. Rekommendationer 
En vidare fördjupning kring detta examensarbete kan utföras, detta genom att undersöka 

liknande byggnadsprojekt som stått länge i Sverige utan vidare underhåll, och se ifall även 

dessa inte uppfyller BBRs krav. Gör dem det, kan man ta undersökningen till en annan nivå 

och undersöka på vilket sätt dessa skiljer sig från byggnader liknande vårt byggprojekt.   

Man kan även välja att göra en liknande undersökning som vår men att använda sig av annan 

utrustning till skillnad från VIP-Energy som används i denna analys, och se ifall man kommer 

fram till samma sak. Det finns flera program där man kan beräkna en byggnads 

energianvändning, till exempel; EiB, IDA Indoor Climate and Energy, OPERA m.fl.   

Vill man få mer noggranna resultat på VIP-Energy kan man välja att dela upp till exempel 

fönster i våningar och skriva in på exakt vilka höjder från marken dessa ligger på. Hur mycket 

detta påverkar resultatet kan vi inte svara på, men anledningen till att detta inte gjordes i 

denna analys är för att vi ansåg att vårt underlag och våra ritningar inte var tillräckligt tydliga 

för att mäta på detta vis. 
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Bilaga 1 
Indata från VIP-Energy 
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Bilaga 2 
Här ser vi avgiven energi för byggnaden då ingen åtgärd har utförts.  

Här under ser vi avgiven energi då man utfört alla åtgärder. 

Källa: VIP-Energy 
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Bilaga 3 
Radhuslänga med tio bostäder. 
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Bilaga 4 
Radhuslänga med åtta bostäder.  
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Bilaga 5 
Enkät om BRF Långsjön 

Vi är två studenter som läser till högskoleingenjörer inom byggteknik och ekonomi på KTH. 

Vi skriver vårt examensarbete inom energieffektivisering och har er byggnad som referens. 

För att kunna göra ett så bra jobb som möjligt vill vi ha era synpunkter och därför ber vi er 

svara på denna enkätundersökning.   

Hur många är ni i lägenheten? 

1-2st 3-4st 5 eller fler 

   

 

Hur stor är lägenheten (antal rum)? 

1rum 2rum 3rum 4rum 5rum 

     

 

Hur upplever du temperaturen i lägenheten: 

Under vinterhalvåret? 

För kallt Behagligt För varmt 

   

Under sommarhalvåret? 

För kallt Behagligt För varmt 

   

Hur upplever du temperaturen i lägenheten överlag: 

För kallt Behagligt För varmt 

   

 

Har ni utfört någon form av ombyggnad/renovering? (t.ex. tilläggsisolering eller byte av 

fönster) 

 

 

Tack för din hjälp!  


