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Abstract 

During the last decennium climate issues have become more and more important. Many 

steps towards an adaption of efficient energy supply systems have been taken all around 

the world. These steps have been created to ensure the next generation’s energy 

demand. 

In EU and Sweden objectives have been set to ensure that the energy consumption 

decreases by 20% year 2020 and by 50% year 2050 compared with the energy 

consumption levels of year 1995. The household sector stands for 40% of the total 

energy consumption in EU and it is therefore important to take measurements to 

decrease the energy consumption within this sector and to ensure that the objectives are 

reached.  

The job initiator of this project is Skärgårdsstiftelsen in Sweden. Skärgårdsstiftelsen is 

part of a project on EU level, called Green Island project, which purpose is to create 

”greener” environments in the archipelago region of Sweden, Estonia and Finland. One 

example among others of how this will be achieved by Skärgårdsstiftelsen is the analysis 

of energy consumption in owned buildings.   

Fejans hostel which is an old building built 1892 is part of the Green Island project. The 

building itself has an inadequate building shell and direct acting electric radiators are 

currently installed as heating system. These factors lead to high energy costs. Our 

mission is to analyse which measurements can be taken to increase the hostels energy 

efficiency.  

A study visit together with Skärgårdsstiftelsen has been made to the Island where Fejans 

hostel is located. The visit showed that the windows and the outer walls are the most 



                                                                          

critical areas which should be investigated while the replacement of the heating system 

should also be analyzed.  

A literature study has been conducted to describe which appropriate methods and 

materials should be considered when increasing the hostels energy efficiency. The most 

appropriate methods have then been modeled in a simulation program called 

Designbuilder where the energy consumption is calculated. The appropriate methods 

will then be analyzed in a payback calculus and Life Cycle Cost calculus. 

The study shows that to preserve the building and its cultural value it is preferable with 

an insulation of the outer walls combined with window restoration. Among the 

measures analysed there is only two measures with a payback time within its lifespan 

based on yearly heating demand, the measures are window restoration and window 

restoration combined with 100mm wall insulation. A geothermal heating system would 

further increase the energy efficiency of the building. However this option will lead to a 

higher investment cost which without other measures of increased income will lead to 

an even higher negative net present value and a payback period which is longer than the 

investments appreciated lifespan. 

  



                                                                          

Sammanfattning 

Under det sista decenniet har klimatfrågor blivit aktuella och olika riktlinjer för 

omställning av våra energiförsörjningssystem har vidtagits runt om i världen. Dessa 

riktlinjer har skapats för att främja en hållbar utveckling och för att säkerställa 

kommande generationers energibehov.  

I EU och Sverige har det införts krav som ska se till att energianvändningen år 2020 har 

minskat med 20% jämfört med 1995 års nivå och med 50% till 2050. Stora 

energieffektiviseringar måste införas för att möta dessa krav. Eftersom 

bebyggelsesektorn utgör 40% av EU:s totala energianvändning är det av stor betydelse 

att införa energieffektiviserande åtgärder för byggnader, både för att främja en hållbar 

utveckling men även för att uppnå de definierade målsättningarna. 

Projektuppdraget har utformats av Skärgårdsstiftelsen som deltar i EU:s Green Island 

projekt. Projektet Green Island har som mål att skapa ”grönare” öar i Sverige, Finland 

och Estland genom att bland annat analysera, utvärdera och effektivisera 

energianvändningen i skärgårdsområdena.  

Fejans vandrarhem som ingår i projektet är en gammal byggnad, från 1892, med 

bristfälligt klimatskal och direktverkande el som uppvärmningssystem. Detta medför 

höga energikostnader och stor potential finns för energieffektiviseringsåtgärder. 

Uppdraget är att utreda och utvärdera vilka energieffektiviseringsmöjligheter som finns 

för Fejans vandrarhem. 

Ett studiebesök har gjorts tillsammans med Skärgårdsstiftelsen på Fejans vandrarhem. 

Det visade sig vid besöket att fönster och ytterväggarna bör vara de 

energieffektiviseringsområden fokus ska läggas på samtidigt som en undersökning av 

alternativa uppvärmningssystem behövs. 

En litteraturstudie har genomförts för att komma fram till vilka lämpliga 

energieffektiviseringsalternativ som kan implementeras på vandrarhemmet. De 

lämpligaste alternativen har sedan modellerats i simulationsprogrammet Designbuilder. 

Från Designbuilder har resultat från energibesparingar erhållits vilka sedan analyseras i 

två ekonomiska kalkyler, LCC-kalkylen och payback-kalkylen.   

Studien visar att för att bevara byggnaden och dess kulturella värde bör en isolering av 

ytterväggarna att ske tillsammans med en fönsterrenovering. Bland de undersökta 

åtgärderna är fönsterrenovering och fönsterrenovering kombinerat med en isolering av 

ytterväggarna de enda åtgärdena som lyckas återbetala sig under sin livslängd baserat 

på det årliga uppvärmningsbehovet. En installation av ett bergvärmesystem skulle 

fortsättningsvis öka energieffektiviseringen för byggnaden. Denna åtgärd leder dock 

med dess höga investeringskostnad till ännu större negativa nuvärden samt 

återbetalningstider som är långt över dess livslängd.   
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1 Introduktion 

Denna rapport är en del av kandidatexamensarbetet i Uthålliga Energisystem på 

Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Examensarbetet motsvarar 15 hp och löper 

under vårterminen 2013. I följande kapitel beskrivs bakgrund, mål och syfte för 

kandidatexamensarbetet. 

1.1 Bakgrund 

Detta projekt är ett samarbete mellan Skärgårdsstiftelsen och Kungliga Tekniska 

Högskolan. Skärgårdsstiftelsen ska ”bevara skärgårdens naturvärden och 

egenart”(Skärgårdsstiftelsen, 2013). Detta görs genom att äga och förvalta öar till en 

total yta av 12 000 hektar i Stockholms skärgård. En av öarna Skärgårdsstiftelsen 

förvaltar är ön Fejan. På ön Fejan finns en huvudbyggnad som uppfördes år 1894. Denna 

byggnad innefattar i dagsläget ett värdshus och ett vandrarhem med 56 bäddar. För 

närvarande värms hela byggnaden med direktverkande el. Byggnaden är bristfälligt 

isolerad och fönsterna på övervåningen är utrustade med enkelglas. Detta leder till höga 

energikostnader och fuktproblem vintertid(Alm, 2013).   

1.2 Uppdrag 

Det givna uppdraget är att så kostnadseffektivt som möjligt isolera en i dagsläget 

bristfälligt isolerad vandrarhemsbyggnad på skärgårdsön Fejan i Stockholms norra 

skärgård. Uppdraget kommer från Skärgårdsstiftelsen och i beskrivningen nämns att det 

utöver problem med isolering finns problem med fukt och kondens på övervåningen. 

Skärgårdsstiftelsen är med i ett EU projekt kallat ”Green Island” och förväntar sig att 

projektet ska leda till ett energieffektivare hus. 

Det första steget vid energieffektiviseringsproblem är att utreda husets nuvarande 

energibalans och energikostnader för att därefter ta reda på förbättringsmöjligheter. 

Tilläggsisolering av väggar, fönsterrenovering samt fönsterbyte är bland annat åtgärder 

som för med sig minskad energiåtgång vilket innebär att den mest optimala 

isoleringsmetoden ska granskas för Fejans vandrarhem.  I Sverige har införandet av 

byggregelverk inom energieffektivisering och miljö för byggnader främjat framtagning 

av effektiva isoleringsmaterial(Journal of cleaner production, 2012). Eftersom det finns 

lagar och regler om byggnader och renovering av byggnader måste dessa granskas för 

att säkerställa att rådande lagstiftning följs.  

Fejans vandrarhem är en gammal byggnad med historisk stämpel, detta kommer att 

avgränsa valmöjligheter för isoleringen. Fasaden har ett kulturellt värde och 

renoverades 1995 och därför blir bland annat en utvändig isolering av fasaden olämplig 

på Fejans vandrarhem(Unosson, 2013). 
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1.3 Mål och Syfte 

Syftet med detta kandidatexamensarbete är att undersöka vilka effekter en isolering av 

Fejans vandrarhem och ett fönsterbyte får för energibehovet. Rapporten ska även 

redogöra för möjligheterna av alternativa uppvärmningsmetoder på vandrarhemmet. 

Vid dessa undersökningar av åtgärdsalternativ måste boverkets byggregler uppfyllas. 

Tillsammans med undersökningarna har de ekonomiska effekterna för de föreslagna 

åtgärderna redovisats och åtgärder föreslagits i kapitel 6 respektive kapitel 8. Det 

övergripande målet för detta kandidatexamensarbete är följande: 

 Vilka energieffektiva lösningar är lämpliga på Fejans vandrarhem som klarar 

både boverkets byggregler och är kostnadseffektiva? 

För att underlätta genomförandet av projektet har följande delmål fastställts. 

Delmål 

 Vad har Fejans vandrarhem för energianvändning vid dagsläget? 

 

 Vilka uppgraderingar kan göras för att energieffektivisera Fejans vandrarhem? 

 

 Vilka olika isoleringsmetoder finns inom varje område? 

 

 Vilka alternativa uppvärmningsmetoder är möjliga för Fejans vandrarhem och 

vilka ekonomiska effekter har dessa för verksamheten? 

 

 Vilken är den optimala isoleringstjockleken? 

 

 Vilken lönsamhet uppstår för de olika energieffektiviseringsåtgärderna som 

granskas?  

1.4 Metod 

För att kunna besvara de uppställda målen har kontakt tagits med Skärgårdsstiftelsen 

för att utförligt utreda vandrarhemmets nuläge. Ett besök på vandrarhemmet har utförts 

i samband med arbetet och en litteraturstudie har gjorts där dagsläget för 

energimarknaden behandlas och olika energieffektiviseringsåtgärder beskrivs. Ett urval 

som baseras på genomförbarhet för Fejans vandrarhem har genomförts och de förslag 

som återstår har utvärderats i en modell som skapats i simuleringsprogrammet 

Designbuilder. Begränsningar och antaganden upprättades för att begränsa projektets 

omfattning och för att kunna erhålla både användbara resultat och relevanta slutsatser. 

Därefter har effekterna av energieffektiviseringsåtgärderna beräknats och ekonomiska 

beräkningar gjorts för att utvärdera lönsamheten vid de olika tänkbara 

investeringsalternativen. För att se till att hålla förbestämda tidsramarna har en 
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projektplan upprättats där både aktiviteter och tidsplanering ingår. Denna projektplan 

återfinns i bilaga 1.   
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2 Litteraturbakgrund 

För att ge en uppfattning över vilka metoder marknaden erbjuder för förbättring av 

byggnaders energianvändning har följande litteraturstudie utförts. Tillsammans med dessa 

metoder beskrivs även hur bland annat fuktproblem kan uppstå, hur ventilationssystem 

fungerar samt energianvändning och energimål inom EU. 

2.1 Energianvändning 

Energianvändningen inom EU styrs bort ifrån ett fossilt beroende mot en 

energianvändning där förnyelsebara resurser istället används. EU:s energianvändning 

baseras på mestadels kol, olja och naturgas vilket leder till att hela energisystemet till 

cirka 80 % baseras på fossila bränslen(Energimyndigheten, 2013a). 

Eftersom användningen av fossila bränslen leder till ökade växthusgasutsläpp har en 

mängd olika direktiv införts för att styra utvecklingen åt rätt håll. Ett av EU:s mål är 

bland annat att år 2020 ska 20 % av energin komma från förnyelsebara källor. Sverige 

har i detta avseende högre mål och strävar istället efter att 50 % av energin ska komma 

från förnyelsebara källor år 2020(Energimyndigheten, 2013a).  

2.1.1 EU-och Sveriges energieffektiviseringsmål inom bostadssektorn 

Byggnader i EU står för 40 procent av energianvändning och 36 procent av 

koldioxidutsläppen. I Sverige däremot står byggnader för cirka 38 procent av 

energianvändning och Sverige har som mål att energianvändningen skall minskas med 

20 procent år 2020 och med 50 procent år 2050. Detta i jämförelse med 1995-talets 

energianvändning(Regeringens proposition, 2008). Det gör att byggnadssektorn utgör 

en viktig del i energieffektiviseringsperspektivet av våra energiförsörjningssystem. 

Effektivare energianvändning i bostäder och lokaler är betydelsefullt för den långsiktigt 

hållbara utvecklingen i samhället (Energimyndigheten, 2012a). 

Det sker en ständig uppdatering av målsättningar när det gäller energieffektivisering 

både på EU-och riksnivå. I de senaste energieffektiviseringsdirektiven från EU framgår 

målsättningar som måste uppnås för sektorer som är slutenergianvändare och vilka 

tidsramar som bör hållas. I direktivet åtar sig EU att uppnå en energibesparing på 20 

procent av primärenergi, d.v.s. energi som ännu inte omvandlats, år 2020 samtidigt som 

det år 2013 kommer att införas kontroller och uppföljning av medlemsländernas 

insatser för att uppnå målet(EG-direktiv, 2012). Dessutom uppmanas EU-länderna att 

redan i januari 2014 sätta igång renovering av 2,5 procent av alla offentliga byggnaders 

golvyta med brukbar yta på mer än 250 kvadratmeter och se till att de omvandlas till 

”nära-nollenergibyggnader”. Utöver detta ställs samtidigt krav på att alla nya 

byggnationer skall vara nära-nollenergiklassificerade senast år 2020(EG-direktiv, 2012). 

EU ser på energieffektiviseringar som en betydande drivkraft för den globala ekonomin. 

Genom energibesparingar, minskad import av energibärare, ökad konkurrenskraft, 

jobbskapande, resursfrigöring och en minskad mängd växthusgasutsläpp kommer 
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sannolikt en förbättrad utsläppshandel infinna sig samtidigt som en ökad efterfråga på 

utsläppsrätter uppstår(Svensk Energi, 2012a).   

Sveriges klimat och energipolitiska målsättningar återfinns i regeringens propositioner 

”En sammanhållen klimat- och energipolitik” och siktar något högre än EU:s 

övergripande mål(Konjunkturinstitutet, 2012). Utöver 20 procent ökad 

energieffektivitet ska Sverige till 2020 minska energianvändningen per uppvärmd 

areaenhet med minst 20 procent medan växthusgaserna ska minskas med 40 procent 

för icke-handlande sektorer som bland annat omfattar sektorer som transport, bostäder 

och lokaler. Det ska även ske en avveckling på lång sikt av det fossila bränslet som 

uppvärmningskälla(Regeringens proposition, 2008).    

2.1.2 Energianvändning i byggnader 

Under 2000-talet har en tydlig trend med minskad energianvändning för uppvärmning 

för bostadssektorn uppstått. Tre huvudsakliga faktorer tros ha lett till denna förändring. 

Energipriset har höjts, fler värmepumpar har installerats och en klimatförändring med 

varmare väder har skett. Trenden bröts dock år 2009 och 2010 då det var betydligt 

kallare än normalt(Energimarknadsinspektionen, 2012).  

På kort sikt anses väderskillnaderna vara den faktor som utgör störst påverkan på 

energianvändningen. Om ett kallare år infinner sig ökar energianvändningen i hushållen. 

Vad som däremot styr den långsiktiga energianvändningen anses vara de ökande 

energipriserna och skillnaderna i priser mellan olika uppvärmningsmetoder 

(Energimarknadsinspektionen, 2012). 

I figur 1 nedan ses ett diagram för utvecklingen av energianvändningen för varmvatten 

och uppvärmningen i bostäder och lokaler samt fördelningen av använda 

uppvärmningsalternativ. En positiv trend som ses är att användningen av olja minskat 

under 2000-talet(Energimarknadsinspektionen, 2012). 

 

Figur 1. Utveckling av energianvändning för uppvärmning av bostäder och lokaler    
(Energimarknadsinspektionen, 2012).  

En viktig faktor för den minskade elanvändningen i småhus under 2000-talet är den 

ökade användningen av värmepumpar, se figur 1 . I jämförelse med år 1977, då 

energianvändningen var på 170kwh per kvadratmeter för uppvärmning, var den år 

2011 istället 128kwh per kvadratmeter(Energimyndigheten, 2009l). Då 
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värmepumparna tar vara på energi som finns utanför huset, t.ex. i berget, jorden eller 

sjön, innebär det att elanvändningen minskar samtidigt som energianvändningen för 

huset är densamma(Energimarknadsinspektionen, 2012).  

År 2011 var den vanligaste uppvärmningsformen för småhus elvärme i form av antingen 

direktverkande eller vattenburen värme. Cirka 25 procent av husen värms upp av 

enbart elvärme, till elvärme räknas dock även luftvärmepumpar. Det har blivit vanligare 

att kombinera elvärme med biobränslen som pellets, flis och ved. År 2011 använde cirka 

21 procent av småhusen en kombination mellan elvärme och biobränslen. Cirka 11 

procent av hushållen använde enbart berg, sjö eller jordvärmepumpar för sin 

uppvärmning(Energimyndigheten, 2009l).  

2.1.3 Elprisets utveckling 

I figur 2 nedan beskrivs elprisets utveckling i ett stapeldiagram. Det har skett en stadig 

prisutveckling från år 2000 vilket kan avläsas i figur 2. Priset har ökat från 80öre/kWh 

till 162.4öre/kWh år 2011(Energimarknadsinspektionen, 2012). Det faktum att elpriset 

har utvecklats på detta sätt beror på flera olika faktorer. En del av dessa faktorer är de 

stora klimatvariationerna som funnits under 2000-talet men även driftproblemen vid 

elproduktion. Som exempel på driftproblem kan nämnas att en pristopp år 2003 

berodde på tomma vattenmagasin i vattenkraftverk i samband med hög efterfrågan. En 

annan pristopp som skett under 2000-talet var år 2010 då driftproblem i 

kärnkraftverken ledde till flera utdragna stopp i elproduktionen 

(Energimarknadsinspektionen, 2012). 

 

Figur 2 . Elprisets utveckling mellan 2000-2011(Energimarknadsinspektionen, 2012). 
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Priset som betalas av småhuskunder för el innefattar kostnader för elhandel, elnätet, 

energiskatt samt moms. I figur 2 ovan ses att de kostnader som ökat mest under 2000-

talet är kostnaden för elhandeln.  

År 2000 uppgick elhandelskostnaden till 27 procent av elpriset jämfört med år 2011 då 

det uppgick till 45.5 procent (Energimarknadsinspektionen, 2012). 

2.1.4 Prisutveckling för pellets 

Priset för pellets i bulkform har under 2000-talet stigit med 61 procent. Pellets i säck har 

haft en något jämnare prisutveckling och endast stigit med 14 procent mellan 2006-

2011. Bulkpriset år 2011 var 54.4öre per kWh medan den för säck uppgick till 61.1 öre 

per kWh. Prisökningen som skett de senaste åren har huvudsakligen skett på grund av 

den ökade konkurrensen om biomassan som pellets tillverkas av samtidigt som 

efterfrågan på pellets ökat. Ovanstående faktorer tillsammans med elcertifikatssystemet 

har ökat betalningsförmågan för pellets vilket har bidragit till att driva upp 

priserna(Energimarknadsinspektionen, 2012). 

2.1.5 Oljans prisutveckling 

I figur 3 nedan ses att för samma tidsperiod som El, d.v.s. 2000-2011, har oljepriset stigit 

med 103 procent. År 2011 var priset för olja 129.8öre/kWh 

(Energimarknadsinspektionen, 2012). Priset för eldningsolja innefattar både priset på 

själva oljan men även skatter som koldioxidskatt och energiskatt. Sedan år 2000 har 

priset på enbart oljan stigit med 117 procent samtidigt som koldioxidskatterna har stigit 

med 148 procent. Detta innebär att slutpriset av oljan endast till hälften består av det 

verkliga priset av olja och den resterande hälften består av skatter och moms 

(Energimarknadsinspektionen, 2012). Nedan i figur 3 ses att stora prisvariationer har 

funnits i marknaden sedan 2006, speciellt på elpriset som under år 2007 hade ett pris på 

drygt 100öre/kWh medan det nästkommande år hade ett pris på knappt 140öre/kWh. 
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Figur 3 . En jämförelse över prisutvecklingen för olika energibärare(Energimarknadsinspektionen, 2012). 

2.1.6 Energiprisprognos 

Energimyndigheten har tillsammans med Naturvårdsverket år 2010 författat en rapport 

om hur energipriserna och energianvändningen kommer att förändras fram till år 2030. 

Nedan i tabell 1 ses en sammanfattning av framtida energipriser för pellets, olja och el.  

                                                                 Pris på energibärare 

                          Huvudscenario                  Känslighetsscenario 

 Olja 

[öre/kWh] 

EL 

[öre/kWh] 

Pellets 

[kr/MWh] 

Olja 

[öre/kWh] 

EL 

[öre/kWh] 

Pellets 

[kr/MWh] 

2007 80,4 123,5 469 80,4 123,5 469 

2020 110,1 143,5 566 131,1 149,4 566 

2030 120,6 144,6 590 145 151,2 590 

Tabell 1. Energipriser och scenarion (Långsiktsprognos 2010, Energimyndigheten) 

I tabell 1 har två scenarion från Energimyndighetens långtidsprognos använts. Priserna 

som är angivna är totala priser och inkluderar skatter och andra avgifter. 

Huvudscenariot baseras på ett prognosticerat energibehov som inkluderar beslutade 

styrmedel och förändringar av styrmedel. Det andra scenariot kallas för 

känslighetsscenariot och tar hänsyn till högre priser på fossila bränslen och en lägre 

ekonomisk tillväxt än i huvudscenariot(Långsiktsprognos 2010, Energimyndigheten). 

2.2 Byggnaders klimatskal 

 

Figur 4. Byggnaders klimatskal (Energimyndigheten, 2012b). 

Byggnader består av ett så kallat klimatskal vars uppgift är att motverka värme att läcka 

ut från insidan av huset. Detta klimatskal består av väggar, golv, tak, fönster och dörrar. I 

figur 4 ovan ses den normala fördelningen av värmeläckaget från ett småhus klimatskal, 

fönster och dörrar uppgår normalt till 35 procent av småhusens värmeläckage. Ju bättre 

isolerade dessa komponenter är desto mindre blir värmeläckaget från 

huset(Energimyndigheten, 2009e). 
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All värme som tillförs en byggnad försvinner så småningom ut genom klimatskalet. 

Byggnadens förmåga att bromsa värmeflödet beskrivs med hjälp av 

värmegenomgångskoefficienten, U-värde, som mäts i watt per kvadratmeter och grad 

kelvin. Om ett fönster exempelvis har värmegenomgångskoefficienten 2 betyder det att 

fönstret läcker ut 2 watt per kvadratmeter om det är en grads skillnad i temperatur 

(Energimyndigheten, 2009e). 

De svaga punkterna i ett hus räknas oftast som fönster och tak då dessa täcker relativt 

liten yta samtidigt som de släpper ut stora mängder energi, se figur 4. Därför är det 

huvudsakligen dessa som i första hand bör granskas när det finns planer på att förbättra 

byggnaders klimatskal(Energimyndigheten, 2009e). 

2.3 Isoleringsmetoder 

Det finns två olika tekniker för att tilläggsisolera husväggar, tilläggsisolering kan ske 

antingen utifrån eller inifrån ytterväggarna. En isolering inifrån innebär att husets 

yttersida ej behöver röras och modifieras och därmed ändras inte husets utseende. I 

vissa fall är detta fördelaktigt då husets fasad är av kulturhistoriskt värde eller om 

fasaden sedan tidigare redan är i gott skick. Tilläggsisolering inifrån kan vara 

problematisk då den befintliga väggen blir kallare vilket i sin tur kan orsaka 

fuktproblem. Ett annat problem med invändig tilläggsisolering är att golvytan i huset 

blir mindre. Normalt sett är en tilläggsisolering utifrån effektivare då det är lättare att 

undvika fuktproblem och köldbryggor där värme släpps ut(Energimyndigheten, 2009f).  

Det finns mängder av olika isoleringsmaterial som används för både tak, väggar och 

golv.  

2.3.1 Väggisolering 

Tilläggsisoleringar av väggar sker med fördel utifrån eftersom det är effektivast ur fukt 

och energisynpunkt. En utvändig tilläggsisolering innebär dock en förändring av husets 

utseende vilket innebär att det för gamla hus med kulturvärde istället kan vara 

fördelaktigt att isolera väggarna inifrån(Energimyndigheten, 2009f).  

Om en tilläggsisolering av husets väggar inifrån väljs behöver inte husets utvändiga 

utseende förändras. En isolering inifrån kan dock leda till fuktproblem eftersom den 

ursprungliga väggen blir kallare. Detta innebär att materialvalet måste beaktas vid 

tilläggsisoleringen och även en analys av tidigare ventilation bör 

ske(Energimyndigheten, 2009f). 

Värmeförluster i äldre hus är oftast större då deras isolering är sämre än nyare 

hus(Energimyndigheten, 2009f). Hur bra ett isoleringsmaterial är bestäms av dess 

värmeledningsförmåga. Denna värmeledningsförmåga mäts i Watt per meter och Kelvin 

och kallas för materialets -värde. Ett lägre -värde innebär en lägre 

värmeledningsförmåga och därmed en bättre isolering. (Energiboken, 2011). 

Nedan finns en kort beskrivning på vanliga isoleringsmaterial som används vid både 

utvändig och invändig tilläggsisolering. 
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Cellplastskivor finns i två olika former, antingen EPS(expanderad polystyren) eller 

XPS(extruderad polystyren). Dessa två metoder har olika sammansättningar av 

polystyren i skivan vilket leder till hållfasthetsskillnader mellan skivorna. Skivorna 

tillverkas av olja och har en komplicerad tillverkningsprocess som är energikrävande 

och miljö- och hälsofarlig. EPS och XPS skivor har ett -värde mellan 0.035-0.041 W/mK 

och släpper ut 3.49 respektive 3.71 kg CO2/kg isoleringsmaterial vid 

produktion(Energiboken, 2011) 

Mineralull tillverkas av tunna fibrer av antingen glas eller stenmaterial som binds 

samman av små mängder urea och fenol. Isoleringen finns i former av lösull, 

isolerskivor, isolermattor och drevremsor. Denna isoleringsmetod kan leda till 

fuktproblem då den inte har någon större fuktbuffrande förmåga. Glasull och Stenull har 

ett -värde mellan 0.034-0.040 W/mK och vid produktion uppstår cirka 1.7kg CO2/kg 

isoleringsmaterial(Energiboken, 2011) 

Linfiberisolering är ett isoleringsmaterial som består av linfibrer. Fibrerna som kan 

limmas ihop till mattor är för korta för textiltillverkning och används därför istället till 

isoleringsmaterial. Linfiber har bra fuktbevarande egenskaper och är naturligt resistent 

mot mögel och skadedjur. Materialet är även svårantändligt. -värdet för 

linfiberisolering ligger mellan 0.038-0.040 W/mK och cirka 0.023-0.037 kg CO2/kg 

isoleringsmaterial släpps ut vid produktion(Energiboken, 2011) 

Cellulosafiber kan tillverkas av både returpapper eller nyproducerat papper. 

Returpappersproduktionen är en energisnål process. Likt mineralullen finns detta 

isoleringsmaterial i form av lösfyllning, skivor och drevremsor. Materialet är inte 

naturligt brandskyddat eller mögelskyddat och därför krävs en tillsats av t.ex Borsalt 

eller Ammoniumpolyfosfat. Ammoniumpolyfosfat anses vara bättre ur hälsosynvinkel. 

Fuktbuffringsförmågan för cellulosafiber är god. Cellulosafiber finns som lösull eller 

skivor vid isolering och det går åt cirka 0,23 kg CO2/kg isoleringsmaterial respektive 

1,02 kg CO2/kg vid tillverkningen. -värdet för cellulosafiber ligger mellan 0,038-0,043 

W/mK. (Energiboken, 2011). 

2.3.2 Fönsterisolering 

Fönster har inte bara en utseendemässig funktion, glaset har även den unika 

egenskapen att släppa igenom den kortvågiga elektromagnetiska strålningen, ljuset, 

samtidigt som den begränsar värmestrålningen. I jämförelse med väggar och tak har 

fönster dock en högre värmegenomgångskoefficient(Energiboken, 2011).  

Fönstrets isoleringsförmåga, precis som isolering, anges som tidigare nämnt i den så 

kallade värmegenomgångskoefficienten för materialet och kallas för u-värdet. 

(Energimyndigheten, 2008g). 

 

Fönster står för cirka 35 procent av energin som läcker ut genom ett småhus, se figur 4. 

Därför är det viktigt att granska och åtgärda fönster som släpper ut onödiga mängder 

energi. Ett gammalt hus med ett kulturellt värde kan endast en fönsterrenovering leda 
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till en avsevärt bättre isoleringsförmåga. Gamla tvåglasfönster med träkarm kan 

exempelvis renoveras och glaset i fönstret kan bytas ut till energiglas. Görs detta korrekt 

kan U-värdet sänkas från 2.8 W/m2K till 1.3 W/m2K. (Energimyndigheten, 2008g). 

 

 
Figur 5. Översiktlig bild av energiglasets funktionalitet(Energimyndigheten, 2008g). 

Energiglaset har ett tunt och hårt oxidskikt som gör att värmestrålningen försämras och 

mer värme stannar kvar i hemmet. När ett energiglas monteras görs detta oftast 

tillsammans med två eller tre andra glas som tillsammans bildar en isolerruta. 

Mellanrummet mellan dessa rutor är fylld med ädelgas vilket minskar värmestrålningen 

och förbättrar isoleringsförmågan. Ett energiglas är normalt cirka 4mm tjockt vilket 

innebär att de ursprungliga fönsterna efter renoveringen blir tyngre. Detta ställer krav 

på karmar och fönsterbeslag. Energiglaset monteras antingen på mot utsidan eller 

insidan av det tidigare fönstret. I figur 5 ovan ses värmeflödet från byggnaden efter en 

montering av ett energiglas på insidan av det tidigare fönstret. Vid punkt 1 i figur 5 ovan 

ses värmeflödet innan energiglaset, detta återföljs av en luftspalt/ädelgasspalt, se punkt 

2, som tillsammans med energiglaset minskar värmeflödet. Till sist återstår 

värmeförlusten som strålar ut från det ursprungliga fönsterglaset, se punkt 3. En stor 

fördel med energiglas är att denna modifikation kan göras på de gamla fönsterkarmarna 

och därmed sparas husets ursprungliga utseende(Energimyndigheten, 2008g). 

 

Ett fönsterbyte kan i många fall vara kostsamt. Samtidigt som det är dyrt att byta 

fönsterna kan det vara svårt att behålla byggnadens ursprungliga utseende. Om det finns 

möjlighet till att renovera och byta glas till energiglas i de ursprungliga fönsterna är 

detta oftast mer lönsamt än att köpa nytt.(Energiboken, 2011). U-värdet för nya 

tvåglasfönster kan vara så lågt som 1.1 W/m2K(Energimyndigheten, 2008g). 

 

Vid en fönsterrenovering gås fönstrets allmänna skick igenom i form av målning och 

tätning. Ett fönster med träkarmar bör underhållsmålas ungefär vart 10:e år. Detta kan 

dock skilja sig åt beroende på vilket vädersträck fönstret är riktat mot och vilka 

förhållanden den får utstå(Sveriges tekniska forskningsinstitut, 2011a). 

  



                                                                         12 

Vid renovering är det normalt att skrapa bort och ersätta gammal färg. Om träfönstret är 

skadat bör även den skadade delen av trädet ersättas. Kittningen och tätningen av 

fönstret bör även granskas, både fönsterkarmen mot väggen och glaset mot dess 

träkarm(Sveriges tekniska forskningsinstitut, 2011b).  

 

Genom att endast renovera husets fönster kan värmeöverföringsförmåga minskas. Om 

de gamla fönsterna ändå är i behov av en renovering är det dock i många fall 

lönsammare att även passa på att byta ut glasen till energiglas för att uppnå ett bättre U-

värde(Energiboken, 2011).  

2.3.3 Vindisolering 

Många äldre hus har oftast en oinredd kallvind som enbart ventileras med uteluften. 

Eftersom varm luft stiger kan energiförlusterna bli stora om en oisolerad vind 

finns(Energiboken, 2011).  

Tilläggsisolering av vindbjälklaget som skiljer vinden från den uppvärmda bostaden kan 

vara en kostnadseffektiv metod för att spara energi. I många äldre hus är 

tilläggsisoleringen bristfällig och består endast av ett tunt skikt sågspån eller mineralull. 

En isoleringstjocklek på cirka 50 centimeter brukar rekommenderas för vinden 

(Energimyndigheten, 2009f).  

När en kallvind isoleras kan fuktproblem ibland uppstå. För att minimera fuktproblemen 

vid tilläggsisolering bör det säkerställas att så lite varmluft som möjligt läcker upp på 

vinden. Detta för att den varma luften har högre fuktinnehåll och den kan därför skapa 

fuktproblem när den kommer i kontakt med den kalla vinden. Vid tilläggsisoleringen av 

vinden bör det ses till att alla luckor upp till vindsutrymmet är tätade med tätningslister. 

Det är även viktigt att se över ventilationen på vinden. Oftast är det tillräckligt att 

ventilera ut vindsluften via ventiler vid takgavlarna(Energiboken, 2011). En vindtät duk, 

så kallad ångspärr, kan även placeras på vindbjälklaget. Denna ångspärr monteras 

närmast den varma sidan av taket och motverkar att fukt tränger upp på den kalla 

vinden. När en ångspärr installeras måste det säkerställas att all gammal isolering är 

borttagen innan ångspärren placeras på vinden(Energimyndigheten, 2009f).  

Ett alternativ till att ha en kall vind och isolera vindbjälklaget är att istället inreda vinden 

och isolera yttertaket inifrån. För att kunna göra detta måste det befintliga taket byggas 

in en del för att isolering ska få plats att monteras. Den inredda vinden kommer att 

innebära att huset nu får en varmare och torrare vind som kan användas som 

bostadsutrymme(Energimyndigheten, 2009f).  

2.4 Uppvärmningssystem  

Det finns mängder av olika uppvärmningssystem på marknaden. I följande kapitel 

kommer de vanligaste uppvärmningssystemen att presenteras.  
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2.4.1 Vattenburna system 

Ett vattenburet system är den vanligaste formen av värmedistribuering i villor och 

småhus. Dessa system kan hämta värme från flera olika uppvärmningsalternativ. Det 

vattenburna systemet kan t.ex. använda sig av solvärme, värmepumpar och så kallade 

villapannor som använder olja, ved eller pellets som bränsle(Energimyndigheten, 

2009e).  

Det vattenburna systemet kopplas normalt ihop till radiatorer som placeras ut i husets 

olika rum. Dessa radiatorer förses sedan med vatten som innehåller värme som kommer 

från det valda uppvärmningsalternativet. Ibland kan det vattenburna systemet istället 

för att kopplas till radiatorer kopplas till golvvärme. Golvvärme är tröganpassat till 

ändrade värmebehov i huset, t.ex. vid solstrålning, eftersom hela golvet används som 

lagring och distribution av värme. Detta leder till att det kan uppstå övertemperaturer i 

huset. Om golvvärme väljs istället för radiatorer krävs även välisolerade fönster 

eftersom det annars finns risk för kallras vilket sänker inomhuskomforten i huset. 

Radiatorer är det vanligaste systemet som används och ger snabbare anpassning än 

golvvärme till de specifika värmebehoven i husets olika delar. (Energimyndigheten, 

2009e).  

Till vattenburna system kopplas en ackumulatortank som fungerar som husets 

energilager. I denna tank kan energin lagras och fördelas till husets olika delar under en 

längre tid. Normal längd på denna värmelagring är ett dygn. På ackumulatortanken 

sitter en blandningsventil, Shunten, som styr temperaturen till den vattenburna 

kretsen(Energimyndigheten, 2009e). 

Hur stor ackumulatortanken bör vara beror på husets energibehov. Ackumulatortanken 

bör utformas så att den kan lagra minst ett dygns energibehov(Energimyndigheten, 

2012c). 

Kostnaden för att byta ut direktverkande elvärme till ett vattenburet system kan både 

beräknas baserat på fönsterarean eller fönsterantal. Kostnaden uppgår till 2600-4200 

kronor per fönster(Energimyndigheten, 2009e). 

2.4.2 Värmepumpar 

Värmepumpen tar till vara på den energi som finns lagrad i luft, mark, berg eller vatten. 

Genom att ta till vara på den värmeenergi som finns lagrad värms sedan vatten upp som 

kan användas till bostadsuppvärmning. Normalt sett måste mellan 25-35% av energin 

från värmepumpen tillföras med hjälp av el, detta för att det krävs energi för att driva 

värmepumpen. Värmepumpar har en uppskattad livslängd på 20 år(Axelsson & Andrén, 

2002).  

Det finns olika typer av värmepumpar, nedan kommer bergvärme, jordvärme samt 

sjövärmepump beskrivas.  

Bergvärme  
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Figur 6. Översikt av ett bergvärmesystem(Energimyndigheten, 2012d) 

Bergvärmepumpar tar till vara på den värme som finns lagrad djupt nere i berggrunden 

med hjälp av ett köldbärarmedium i rören, se punkt 1 i figur 6 ovan(Axelsson & Andrén, 

2002). Ett normalt borrhål är oftast mindre än 200 meter djupt och energin som kan tas 

ut från en meter borrat hål är cirka 30-50 watt. Om flera hål krävs för att det ska kunna 

tas tillvara tillräckligt värme från berggrunden bör dessa hål ligga minst 20 meter ifrån 

varandra. Värmen lagras sedan i ackumulatortanken, punkt 2 i figur 6 ovan, och därifrån 

används sedan varmvattnet från ackumulatortanken till både tappvarmvatten och 

uppvärmning, se punkt 3 i figur 6 ovan(Energimyndigheten, 2012d). 

Jordvärmepump 

 

Figur 7.  Översikt av ett jordvärmesystem (Energimyndigheten, 2012h) 

Ytjordvärmepumpen tar tillvara på den värme som finns lagrad i marken. I 

slangsystemet det som kallas kollektorslangen, se punkt 1 i figur 7 ovan, finns en 

köldbärare som transporterar värmen. För att få tillräckligt med värme måste 

kollektorslangen vara mellan 60 och 400meter beroende på husets värmebehov 

(Axelsson & Andrén, 2002). Slingorna som dragits i marken ligger på ett djup mellan 0.9-

1.5 meter och avståndet mellan rören är minst 1.5 meter. Från kollektorslangen lagras 

värmen sedan i ackumulatortanken, se punkt 2 i figur 7 ovan, och därefter distribueras 

varmvatten för uppvärmning och tappvatten vidare i huset, se punkt 3 i figur 7 ovan. Ett 

jordvärmesystem ställer speciella krav på marken runtomkring hushållet och 
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idealförhållandet för denna installation är mark av lätt eller mellan-

lera(Energimyndigheten, 2012h).  

Sjövärmepump 

Denna pump fungerar likadant som jordvärmepumpen fast med skillnaden att 

rörsystemet placeras på sjöbotten eller i bottensedimentet. Slingorna tyngs ner med 

sänken för att den inte ska flyta upp(Energimyndigheten, 2012h). Installationen är oftast 

billigare än för en jord- eller bergvärmepump och större ingrepp behöver inte göras i 

trädgården runtomkring huset, risk för skador är dock påtagbar om t.ex. båtar ankrar 

vid området för rörsystemet. En installation av ett sjövärmesystem kräver att 

bottenområder där slangsystemet placeras förblir orört för att undvika skador(Axelsson 

& Andrén, 2002). 

2.4.3 Biobränslen 

Till biobränslen räknas ved, pellets och briketter. Dessa räknas som förnyelsebara 

energikällor vilket innebär att de kan, till skillnad från fossila bränslen, nybildas inom en 

överskådlig framtid. Vid uppvärmning med hjälp av biobränslen släpps koldioxid ut. Den 

koldioxid som släpps ut bidrar dock inte till större nettoutsläpp eftersom biomassan 

som bränslet tillverkas av ständigt förnyas. Därmed infinner sig ett slutet 

koldioxidkretslopp och biobränslen leder inte till något nettoutsläpp av 

koldioxid(Energimyndigheten, 2012i). 

Grundidén med biobränslen är att de eldas upp och vid denna process tas det vara på 

den avgivna värmen för att värma vatten som distribueras i hemmet som t.ex. 

tappvarmvatten eller varmvatten till radiatorer(Energimyndigheten, 2012i). 

Pellets är det vanligaste biobränslet som används för uppvärmning av småhus. Pellets 

produceras av rester från träindustrin, t.ex. från sågverk. Resterna från denna industri 

kan bland annat innehålla sågspån och bark. Eftersom trä har ett naturligt bindemedel, 

lignin, kan resterna med enkelhet pressas samman till en cylinderformade stavar. 

Storleken på dessa stavar är sex till åtta millimeter i diameter och en till två centimeter 

långa.(Axelsson & Andrén, 2002).  

Pellets transporteras i bulk eller säck till hushållen och handel sker i viktmått. 

Energiinnehållet i ett ton pellets motsvarar cirka 4000 kWh el. Lagringen av pellets sker 

i fuktfria miljöer eftersom de lätt suger åt sig fukt. Det är oftast bäst att bygga ett 

pelletsförråd där den mängd som krävs för uppvärmningen kan 

lagras(Energimyndigheten, 2012i). 

För att kunna använda pellets till uppvärmning måste en pelletsbrännare eller en 

pelletskamin installeras. Dessa har en verkningsgrad på cirka 80 % och nuförtiden har 

de flesta pelletsbrännare och kaminer helautomatisk matning. Nackdelen med att byta 

från direktverkande el till pelletsbränning är att underhållsarbete som påfyllnad av 

förråd, rengöring av pannan, sotning och uraskning uppstår(Axelsson & Andrén, 2002). 
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2.4.4 Solvärme 

 

Figur 8. Uppvärmning av kallvatten med ett solvärmesystem(Energimyndigheten, 2012j) 

Grunden med solvärme är att med hjälp av solen värma upp vatten som sedan kan 

användas för t.ex. tappvarmvatten eller uppvärmning av huset. Solvärme kombineras 

och kompletteras av andra värmekällor för att kunna täcka årets 

energibehov(Energimyndigheten, 2012j).  

Om solen ska användas för att värma tappvarmvatten används för ett normalt hushåll en 

4-6 kvadratmeter stor solfångare som placeras på taket, se punkt 1 i figur 8 ovan. 

Värmen från solfångaren värmer det kalla vattnet, se punkt 4 i figur 8 ovan, och kan 

värma cirka 300 liter vatten som sedan kan lagras i ackumulatortanken, se punkt 2 i 

figur 8 ovan. Därefter kan vattnet användas till tappvarmvatten, se punkt 3 i figur 8 

ovan. Normalt sett kan solvärmen värma hälften av årets varmvattenbehov och denna 

kompletteras med en elpatron i varmvattenberedaren. Denna elpatron används för att 

värma upp vattnet i varmvattenberedaren när solvärmen inte räcker till. 

(Energimyndigheten, 2012j).  

Solfångare kan även användas för att värma upp hushåll i ett så kallat kombisystem där 

uppvärmningen av varmvatten kombineras med t.ex. en flis eller pelletsbrännare. Denna 

installation kräver en större yta solfångare då varmvattenbehovet är större för 

värmesystemet. För vattentankar mellan 500-750 liters volym krävs cirka 8-12 

kvadratmeter solfångaryta(Energimyndigheten, 2012j). 

Det finns olika typer av solfångare men de mest använda typerna är vakuumsolfångare 

och plana solfångare.  

Plana solfångare består av en låda som täcks av en glasskiva. Den plana solfångare 

innehåller en absorbatoryta som absorberar den inkommande värmestrålningen. 

Absorbatorytan står i sin tur i direkt kontakt med rör som innehåller cirkulerande 

vatten. Detta vatten värms sedan upp när det är i kontakt med absorbatorytan(Axelsson 

& Andrén, 2002).  

Vakuumsolfångare består av en rad med glastuber som innehåller ett vakuum. Detta 

vakuum finns för att minimera att den infångade värmeenergin läcker ut. I dessa rör 

finns absorbatorn och rören kan justeras för att optimera vinkeln mot solen och därmed 

höja verkningsgraden(Energimyndigheten, 2012j). 
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Effekten för plana solfångare är ungefär 300-530 kWh per kvadratmeter medan den för 

vakuumsolfångare är något högre, 450-800 kWh(Energimyndigheten, 2012j). 

2.4.5 Oljepannor 

 

Figur 9. Översikt av ett värmesystem med oljepanna(Energimyndigheten, 2012k) 

Olja var den dominerande värmekällan för småhus mellan 1950-1970 talet. Oljekrisen 

som infann sig år 1970 ändrade på trenden och andra värmekällor som elvärme infördes 

istället(Energimyndigheten, 2012k). 

Oljan tankas och lagras i en tank, se figur 9 ovan. Genom att sedan förbränna oljan fås 

värme som kan användas för uppvärmning av hemmet. Denna värme tas tillvara på 

genom att värma upp kallt vatten som sedan distribueras i husets radiatorer som är 

kopplade till ett vattenburet värmesystem, se figur 9 ovan. Värmen kan även användas 

till tappvarmvatten(Energimyndigheten, 2012k).  

När oljan förbränns släpps en mängd föroreningar ut. Bland annat släpps stora mängder 

koldioxid ut samtidigt som det släpps ut svavel- och kväveföreningar. Dessa är skadliga 

för miljön och därför är uppvärmning med hjälp av olja inte hållbart ur 

energiförsörjningssynpunkt(Energimyndigheten, 2009e).  

Moderna oljepannor har en verkningsgrad mellan 80-85 procent. Detta innebär att 

mellan 80-85 procent av oljans ursprungliga energi utnyttjas till användbar värme. För 

att bibehålla en hög verkningsgrad krävs regelbunden sotning och service och även 

besiktningar måste ske(Energimyndigheten, 2009e). 

2.4.6 Direktverkande el 

El är det vanligaste uppvärmningssättet för småhus i Sverige. År 2011 stod elvärme i 

form av uppvärmning av hus och varmvatten för 43% av den totala energianvändningen 

i småhus(Energimyndigheten, 2009l).  

Ett hus som använder direktverkande el för uppvärmning har oftast elradiatorer som är 

direkt kopplade till vägguttagen(Energimyndigheten, 2012o). Dessa elradiatorer 

producerar på egen hand värmen med hjälp av elektricitet.   

Elradiatorerna består normalt av ett plåthölje vars uppgift är att skydda värmeslingorna 

som finns bakom höljet. En termostat hör även till denna konstruktion och dess uppgift 

är att anpassa strömtillförseln efter värmebehovet. Termostatens uppgift är att starta 
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radiatorn när det blir kallt samt stänga av när rätt omgivningstemperatur uppnåtts. 

Gamla elradiatorer kan ha slitna termostater vilket påverkar inomhustemperaturen som 

då varierar kraftigt. Detta bidrar till en sänkt komfort för inomhusklimatet(Axelsson & 

Andrén, 2002).  

2.5 Ventilationssystem 

Beroende på husets ålder och skick kan det förekomma stora mängder värmeförluster 

genom sprickor och otäta byggnadsdelar. Ett väldimensionerat och fungerande 

ventilationssystem bidrar till en behaglig termisk komfort i en byggnad med minskad 

risk för drag- och temperaturskillnader som följd. Samtidigt kan ett välfungerande 

ventilationssystem leda till en kostnadsbesparing eftersom värme ventileras ut på rätt 

sätt. Ett dåligt ventilationssystem för med sig onödiga värmeförluster som måste 

kompenseras för av byggnadens uppvärmningssystem och därmed uppstår ökade 

energikostnader(Energimyndigheten, 2011m). Drag-och temperaturproblem i 

byggnaden förhindras genom att uppnå en jämnt fördelad temperatur i 

vistelsezonen(Boverkets byggregler, 2012).  

 

 

Figur 10.  Grundprincipen för ett ventilationssystem(Energimyndigheten, 2011m). 

Grundprincipen för ett ventilationssystem bygger på att viss luft sugs ut(frånluft), se 

punkt 1 i figur 10 ovan, ur fukt-och luktbelastade utrymmen i byggnaden medan friskluft 

(tilluft) tillförs, se punkt 2 i figur 10 ovan(Energimyndigheten, 2011m). Desto större 

potential för värmeåtervinning av frånluften, d.v.s. den luft som lämnar byggnaden, 

desto effektivare kan ventilationssystemet utföras(Hållbar utveckling väst, 2011).  

I hus byggda före 70-talet och som inte genomgått övergripande renoveringsarbete 

förekommer oftast självdragventilationssystem. Självdragsventilation är ett system vars 

drivkrafter styrs av temperaturskillnader mellan byggnadens inre luft och luften utanför 

byggnaden. Principen bygger på att uppvärmd luft stiger uppåt genom 

ventilationskanaler, oftast belägna vid skorstenen, samtidigt som det skapas 

undertrycket och på så sätt kan ny frisk uteluft tas in i bostaden, se punkt 1 och 2 i figur 
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11 nedan.  Luftintaget sker genom installerade ventiler och klimatskalets 

otätheter(Energimyndigheten, 2011q). 

 

  

Figur 11. Grundprincipen för självdragssystem(Energimyndigheten, 2011q). 

Självdragsystem är väderberoende och systemet anses fungera bättre i ett 

flervåningshus på grund av den så kallade skorstenseffekten som förbättrar självdraget, 

se punkt 2 i figur 11 ovan. Systemets effektivitet avtar dock med höjden, vilket beror på 

att flera våningar leder till en sämre luftcirkulation mellan husvåningarna. 

Självdragssystem är billigt att både installera och underhålla samtidigt som det är 

okänsligt för elavbrott eftersom det inte krävs någon elektrisk drivfläkt. Det är samtidigt 

ett tyst ventilationssystem och för inte med sig några ljudstörningar eftersom elektriska 

fläktar inte behövs(Energimyndigheten, 2011q). 

Luftflöde i självdragssystem är svårreglerbart och under varma sommardagar då 

vindstilla perioder kan uppstå finns det risk för att ventilationsluften byter riktning. Ett 

riktningsbyte av luften kan ha en negativ påverkan på byggnadens hygieniska 

förhållande (Energimyndigheten, 2011r).  Risken för överventilation är även påtaglig för 

självdragssystem och detta kan uppstå under kalla och blåsiga vintrar med ökade 

värmeförluster som följd (Boverket, 1994). Genom att installera fläktförstärkta 

självdragsystem där en fläkt installeras vid avluftskanaler kan problematiken med den 

dåliga luftväxling sommartid lösas(Boverket, 1994).     

 

Sedan 1970-talet har ventilationsutveckling gått genom olika system från självdrag till 

den så kallad balanserade ventilationen med värmeåtervinning FTX-system som trädde 

in på 2000-talet(Hållbar utveckling väst, 2011). Målet för 

ventilationssystemsutvecklingen har varit en strävan efter effektivare ventilering med 

möjlighet för värmeåtervinning. FTX- anses vara dagens effektiva ventilationssystem 

med en energibesparingspotential för inneluftsuppvärmning på 60-80 % jämfört med 

ventilationsaggregat utan värmeåtervinningsegenskap(Hållbar utveckling väst, 2011). 

Systemet har dock några nackdelar kopplade med bland annat ljudproblem varför ett 

behov för ljuddämpare och lämpliga luftkanaler uppstår. Ett annat förekommande 

problem har att göra med underhållskostnader för filterbyte och rengöring av 

värmeväxlare men även krav på effektiva fläktar och förutsättning för en bra 



                                                                         20 

värmeisolering för en effektivare ventilation har skapats i samband med FTX-

systemen(Hållbar utveckling väst, 2011). 

2.6 Fukthantering 

Fukt i en byggnad definieras som vatten i olika faser. Dessa faser är i byggnader oftast 

vattenånga i luften och vatten i vätskeform som är bundet i byggnadens 

byggmaterial(Nevander & Elmarsson, 2006).   

Det är viktigt att undvika stora fuktmängder i byggnader eftersom det medför en hel del 

skador och olägenheter på byggnaden samtidigt som det medför en försämrad termisk 

komfort. Ökad fukthalt i byggnadsdelar medför även en ökning i energibehov på grund 

av att den ökar byggmaterialens värmeledningsförmåga. Detta eftersom den får ett 

värmeledningsbidrag från vattnet då vatten i vätskefas har en värmeledningsförmåga på 

cirka 0.6W/m.K(Nevander & Elmarsson, 2006).   

Utgångspunkten för fukthantering är att känna till fuktkällorna. Byggnaders normala 

fuktkällor är regn, snö, slagregn, luftfukt inom och utomhus, byggfukt, vatten i och på 

marken och eventuella läckage från olika byggnadsinstallationer som beror på otätheter 

i konstruktionen(Nevander & Elmarsson, 2006). För att uppfylla byggnadens 

fukttekniska funktion är både luftens ånghalt och byggnadens temperatur betydelsefullt 

eftersom variationer i luftens temperatur medför förändringar i fuktigheten som i sin 

tur kan leda till kondens i byggnadens olika delar. En temperaturförändring kan även 

leda till fuktrörelse och lufttryckdifferenser mellan inom- och utomhusluften som i 

kombination med fukten som finns inomhus kan orsaka ångtransportprocesser genom 

byggnadens klimatskal(Petersson, 2009).   

2.6.1 Fuktproblem och åtgärder 

Förutom vattenskador som kan förekomma inomhus och på ytterväggar handlar 

fuktskydd för det mesta om temperaturreglering. Fukt som tillförs en byggnadsdel med 

ventilationsluft och fukttillskott kopplade till aktiviteter som sker i byggnaden måste 

kunna hanteras och torkas ut under en rimlig tidsperiod. I första hand förespråkas ett 

konstruktivt fuktskydd, d.v.s. att genom lämpliga konstruktionslösningar, hålla 

fuktpåverkan inom bestämda gränser(Nevander & Elmarsson, 2006). Detta är mest 

tillämpbart vid nybyggnationer. Vid renovering och förbättring av byggnadens 

klimatskärm måste det förhindras att en isolering som gör att transport av den varma 

luften genom väggen till de kalla ytorna där kondensbildning kan uppstå utförs(Berg, 

2008). En annan användbar metod går ut på att skapa undertryck i huset vilket leder till 

att den torra uteluften kan sugas in och därmed minska fuktigheten i byggnaden och på 

så sätt förhindra kondensbildning (Energimyndigheten, 2011n). 

2.7 Boverkets Byggregler 

Boverkets byggregler (BBR) infördes år 1994 och ersatte det gamla byggregelverk 

”Boverkets nybyggnadsregler (BN)”. Sedan dess har reglerna genomgått en fortlöpande 

revidering. Även fast energifrågan varit aktuell länge är det först år 2006 som 
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energihushållningsregler trädde i kraft och för första gången ställdes krav på 

byggnaders faktiska energianvändning. Dessa nystiftade regler skulle ställas på 

brukarna men framförallt ledde det till att det nu också ställs ett stort ansvar på 

byggsektorn(Elmroth, 2012). Utöver detta ställs strängare krav på nybyggnationers 

genomsnittliga värmegenomgångskoefficient eftersom det ur ett hållbarhetsperspektiv 

är effektivare att anpassa nybyggnationer till lägre energianvändning än att göra dessa 

modifikationer i efterhand. Byggnader är tänkta att inneha en lång brukstid och det blir 

då svårare och dyrare att förbättra klimatskalets energiprestanda i efterhand. BBRs 

Energihushållningskrav skiljer sig en del mellan byggnader som är eluppvärmda och 

byggnader uppvärmda med andra metoder, samtidigt ställs olika krav beroende på 

vilken klimatzon byggnaden finns eller är tänkt att byggas i. De värden som anges är de 

högsta tillåtna värdena och är minimikrav för både elvärmda byggnader och byggnader 

som värms upp med andra metoder(Elmroth, 2012). Med hjälp från byggsektorn och 

dagens teknologi är det oftast inga problem att överträffa de angivna minimikraven. 

Enligt det reviderade EG-direktivet 2010 ska alla nya offentliga hus vara 

näranollenergibyggnader(NNE-byggnader) år 2019 med passivhus som förebild 

samtidigt som alla övriga byggnader måste uppfylla detta krav år 2021(EG-direktiv, 

2012). Även om Sveriges krav på näranollenergihus inte är beslutat idag så är det 

sannolikt att mer skärpta krav tillkommer framöver. Att nya skärpta krav uppstår 

kommer att öka behovet av en omställning av energisystemet på befintliga byggnader.   

2.7.1 Energihushållningsregler vid husrenovering  

Enligt Boverket definieras ändring av en byggnad som ”de åtgärder vilka kan påverka 

byggnadskonstruktion, användningssätt, utseende eller det kulturhistoriska 

värdet”(Elmroth, 2012). BBR gäller inte vid ändring av byggnader d.v.s. det finns inga 

utarbetade kravföreskrifter i BBR som måste följas men däremot finns en samling av 

Boverkets allmänna råd, BÄR som gäller i dessa fall. Det finns dock bindande krav vid 

ändring av byggnader på lag- och förordningsnivå och de är definierade i Boverkets 

Plan-och bygglag (PBL), Plan- och bygg förordningen(PBF), Byggnadsverkslagen(BVL) 

och Byggnadsverksförordningen(BVF).   

De krav som ställs vid husrenovering gäller endast den av renoveringen berörda 

byggnadsdelen men ”kraven på energihushållning ska tillämpas så att de övriga tekniska 

egenskapskraven kan tillgodoses och så att byggnadens kulturvärden inte skadas och att 

de arkitektoniska och estetiska värdena kan tas tillvara.”(BFS, 2013). Vid renovering som 

kan leda till omfattande förändringar kan behovet för revision av byggnadens 

systemgräns att uppstå och därmed kan i vissa fall även förändring av byggnadens krav 

komma att uppstå. Vid omfattande husrenoveringar rekommenderas att 

energihushållningskraven för nybyggnationer enligt BBR 9:2 respektive 9:3, som ses i 

tabell 2 nedan, ska eftersträvas.  

 

                    Ui [W/m2K] 
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                    Utak 0.13 

Uvägg 0.18 

Ugolv 0.15 

     Ufönster 1.2 

         Uytterdörr 1.2 

Tabell 2. Riktvärden på värmegenomgångskoefficienter för klimatskärmens olika delar(BFS, 2011). 

Vid risk för att kraven inte uppfylls ska istället andra riktvärden på 

värmegenomgångskoefficient för klimatskärmens delar följas, se tabell (Elmroth, 2012).  

Lokaler ska dimensioneras på så sätt att byggnadens specifika energianvändning, 

installerad eleffekt för uppvärmning, och genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 

(Um) för de byggnadsdelar som 

omsluter byggnaden (Aom), högst uppgår till följande värden: 

 

Klimatzon III(Södra Sverige) 
Lokaler med icke elvärme 

som uppvärmningssätt 

Lokaler med elvärme som 

uppvärmningssätt  

 Byggnadens specifika 

energianvändning 

[kWh per m2 Atemp och år] 

+ tillägg då uteluftsflödet av 

utökade hygieniska skäl är 

större än 0,35 l/s per m2 i 

temperaturreglerade utrymmen. 

Där qmedel är det 

genomsnittliga specifika 

uteluftsflödet under 

uppvärmningssäsongen 

och får högst tillgodoräknas 

upp till 1,00 [l/s per m2]. 

                     80 

               

 

 

            70(qmedel-0.35) 

55 

 

 

 

45(qmedel-0.35) 

Genomsnittlig 

Värmegenomgångskoefficient(Gäller 

hela Sverige)  

Um[W/m2 K] 

0.6 

 

0.6 

Tabell 3. Sammanställning av maximala värden för energianvändning(BBR, 2011). 

Undantag för värden på den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten, Um, kan 

dock tillåtas om det visas att kravet på energibehov uppfylls. Detta kräver dock att andra 

tekniska byggnadsegenskaper inte försämrats och ett krav ställs att värmeisolering inte 

får leda till att Um blir 30 % större än Um,krav. Detta för att undvika att klimatskalets 

långsiktiga funktion försämras. Dessa kravundantag kan t.ex. förekomma då byggnadens 

ursprungliga utseende och kulturvärde bör beaktas vilket leder till att begränsade 

förändringar endast får ske(M. Hector, 1996).  
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En bättre värmeisolering kan uppnås genom energieffektiviseringsåtgärder såsom 

förändring av byggnadens lufttäthet t.ex. med hjälp av tilläggsisolering eller byte av 

fönster och dörrar. Detta kan dock resultera i förändrade tekniska egenskaper på både 

kondensationspunkten i konstruktionen och byggnadens klimatskärm eftersom många 

äldre hus får sin luftväxling genom otätheter i klimatskärmen. Därför måste 

uteluftstillförseln säkerställas vid förändringar av byggnadens klimatskärm och detta 

kan kräva ett byte av ventilationssystem(Elmroth, 2012).   

 

”Vid ändring av ett ventilationssystem bör man ta hänsyn till hur det ursprungligen var 

avsett att fungera. Ventilationssystem ska utformas så att erforderliga uteluftsflöden kan 

tillföras byggnaden. De ska också kunna föra bort hälsofarliga ämnen, fukt, besvärande 

lukt, utsöndringsprodukter från personer och byggmaterial samt föroreningar från 

verksamheter i byggnaden” (BFS, 2011). 

2.7.2 Inomhusklimat och energianvändning vid husrenovering 

Krav på inomhusklimatet och den termiska komforten ställs på vistelsezoner som enligt 

Boverket definieras som ”utrymme inom rum i vilket personer i huvudsak anses vistas 

och för vilken krav kan anges på luftens hastighet, temperatur, fuktighet och renhet.” 

Som tidigare nämnt kan energieffektivisering medföra både förbättringar och 

försämringar på byggnads klimategenskaper. I BBR finns det beskrivningar om vilka 

krav som ställs på miljö, hygien och hälsa vid ändring av byggnader. Utöver allmänna 

regler så läggs extra uppmärksamhet på ventilation, termiskt klimat samt fukt som kan 

påverkas negativt. Vid förändringar ska alltid nybyggnadskrav på termiskt komfort 

eftersträvas(Elmroth, 2012).  

  

Byggnader där personer vistas mer än tillfälligt ska utformas så att ett tillfredsställande 

termiskt klimat utifrån byggnadens förutsättningar och användning kan erhållas (BFS 

2011:26). Som riktvärde för lokaler ska temperaturen i vistelsezonen vara 20 oC, 

yttemperaturen på golv får vara 16 oC som lägst och 27 oC som högst, detta beroende på 

rumtyp, i hygienrum bör den t.ex. vara som lägst 18 oC.  Lufthastigheten i byggnadens 

enskilda vistelsezoner får inte heller överstiga 0.15 m/s(M. Hector, 1996). 

2.8 Ekonomi 

För att få fram beslutsunderlag för lämpliga energieffektiviseringsåtgärder behövs 

lönsamheten kring åtgärder granskas med hjälp av olika beräkningsmetoder. Eftersom 

det finns olika incitament för att energieffektivisera är det även viktigt att granska vilka 

bidrag som är aktuella för projektet då dessa kan påverka investeringsbesluten. 

2.8.1 Investeringskostnader 

Investeringskostnader för några vanliga energieffektiviseringsåtgärder återfinns i tabell 

4 nedan. Kostnaderna för dessa åtgärder har bland annat hämtats från Boverket och 

Energimyndigheten.  
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Åtgärd Kostnad 

Tilläggsisolering 100mm, mineralull1 1200 kr/m2 

Tilläggsisolering 100mm, 

cellulosafiber1,4 1340 kr/m2 

Fönsterbyte1 7000 kr/m2 

Byte till energiglas1 2400 kr/m2 

Fönstertätning/målning1 1200 kr/m2 

Vattenburet värmesystem2 2600-4200 kr/fönster 

Värmepump 20-30kW3 90 000 kr 

Värmepump 30-40kW3 105 000kr 
Tabell 4. Kostnader för energieffektiviseringsåtgärder, 1.(Boverket, 2010). 2. (Energimyndigheten, 2009e).  
3.(INCIT, 2010). 4.(Pettersson, 2010). 

2.8.2 Lönsamhetsanalys 

Det finns olika metoder för att beräkna lönsamheten vid olika investeringsalternativ. 

Paybackmetoden anses ofta vara den enklaste av dessa metoder men vid 

energieffektiviseringar med olika investeringsalternativ brukar ofta en så kallad LCC-

kalkyl att utföras. 

2.8.2.1 Paybackmetoden 

Paybackmetoden används för att analysera olika investeringars återbetalningstid. 

Genom att använda metoden på en investering kan det undersökas hur lång tid det tar 

innan investeringen är återbetald. Resultatet kommer att ge återbetalningstiden för 

investeringen och metoden används för att den är effektiv för att snabbt besluta sig om 

mindre investeringar i företag(Berk & DeMarzo, 2011). 

Återbetalningstiden kan approximativt beräknas genom att dividerar den ursprungliga 

investeringskostnaden med de framtida årliga kassaflödena enligt följande formel: 

 

C

I
T   

 

(2.1) 

Där I är grundinvestering och C är det konstanta periodiska kassaflödet(Kullvén et al, 

2011). 

 

Förändringar i de framtida kassaflöden kan tas hänsyn till med hjälp av den 

diskonterade paybackmetoden och kan bland annat användas då prisutvecklingen ska 

fångas upp(Kullvén et al, 2011).  

2.8.2.2 LCC – Kalkyl 

LCC är en kalkylmetod som ofta används vid jämförelse mellan olika 

investeringsalternativ. LCC kommer från engelskans ”Life Cycle Cost” och står för 

livscykelkostnad på svenska. Denna kostnad är en totalkostnad för den installerade 



                                                                         25 

utrustningen under dess livslängd, från installation till att den tas ur 

bruk(Energimyndigheten, 2012p). 

Eftersom det inte endast är viktigt att kolla på den ursprungliga investeringskostnaden 

används LCC. LCC-kalkylen tar hänsyn till vilka kostnader som uppstår under årens 

gång. Detta är av stor vikt eftersom energikostnaderna, underhållskostnaderna och 

restvärdet för de olika investeringarna oftast har stor betydelse för de totala 

kostnaderna(Energimyndigheten, 2012p). 

LCC-kalkylen baseras på investeringens livslängd, den ursprungliga 

investeringskostnaden, energikostnaden, restvärdet och underhållskostnader för 

investeringen. Energikostnaderna och underhållskostnaderna beräknas sedan till 

dagens penningvärde med hjälp av en nuvärdesfaktor. Detta möjliggör att alla 

kostnaderna kan jämföras med varandra(Energimyndigheten, 2012p). 

Nedan presenteras ekvationen som används för LCC-kalkyler. 

Investeringens livscykelkostnad 

 
restvärdeenergiunderhållginvesterintot CCCCLCC   (2.1) 

Här fås investeringens totala livscykelkostnad, 
totLCC , baserat på investeringens storlek, 

ginvesterinC , underhållskostnader, 
underhållC , energikostnader, energiC , och dess restvärde, 

restvärdeC  (BELOK, 2011). 

2.8.3 Kalkylränta 

Till de ekonomiska beräkningsmetoderna som redovisats ovan tillkommer ett 

avkastningskrav på kapitalet, kalkylränta. Denna kalkylränta uppstår eftersom 

investeringar binder kapital som istället hade kunnat placeras och givit avkastning. 

Detta leder till att ett avkastningskrav på det kapital som binds vid investeringen införs. 

Det vanligaste sättet att bestämma kalkylräntan på är att beräkna ett vägt genomsnitt av 

kostnaden för lånat kapital och eget kapital. Denna kalkylränta ska både täcka det 

lånade kapitalets räntekostnader men även det avkastningskrav investeraren har på sitt 

egna insatta kapital(Kullvén et al, 2011). 

2.8.4 Bidrag för förvaltning av värdefulla Kulturmiljöer 

För ägare och förvaltare av kulturhistoriskt värdefulla fastigheter och miljöområden 

finns möjlighet att söka bidrag av Länsstyrelsen. Dessa bidrag finns för att 

tillgängliggöra och stödja vården av värdefulla byggnader och landskap(Länsstyrelsen, 

2007). 
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Bidragen är begränsade och prioriteras efter hur värdefull kulturmiljön anses vara samt 

vilka insatser och framtida användningsområden det finns för området. Stor vikt vid 

beslut om bidrag till värdefulla kulturmiljöer läggs på om miljön avses vara eller bli 

tillgänglig för allmänheten(Länsstyrelsen, 2007). 

Bidrag kan sökas för bland annat 

 Vård av värdefulla kulturmiljöer, exempelvis byggnadsvårdsinsatser, vård av 

parker, kulturlandskap och trädgårdar.  

 Nödvändigt kunskapsunderlag för byggnadsvårdinsatser. 

 Insatser som tillgängliggör eller informerar om värdefulla kulturmiljöer. 

Dessa bidrag kan både ges till enskilda personer, organisationer och 

stiftelser(Länsstyrelsen, 2007).  
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3 Grundläggande fakta om vandrarhemmet 

Fejans vandrarhem har en gammal historia och har under årens lopp genomgått ett 

flertal förändringar. I följande kapitel redovisas byggnadens historia, 

användningsområde och nuvarande isolering och uppvärmningsmetod för att skapa 

förståelse över byggnaden och dess förutsättningar. 

3.1 Historia 

Under 1800-talet härjade en koleraepidemi i Europa och även Sverige drabbades av 

denna epidemi flera gånger under detta århundrade. Kolerasmittan spreds från utlandet 

och år 1894 beslöt sig myndigheterna för att försöka stoppa smittan vid gränserna. 

Eftersom de flesta resor skedde med fartyg så var det naturligt att försöka stoppa 

smittan vid kusterna. Karantänstationer byggdes upp vid utsatta ställen dit sjötrafiken 

dirigerades från smittade länder. På dessa karantänstationer hölls fartygen kvar tills 

inkubationstiden för sjukdomen med säkerhet var över. En av dessa karantänstationer 

som byggdes upp placerades på Fejan i Stockholms norra skärgård(Unosson, 2013). 

På Fejan placerades flera byggnader år 1892, ett karantänssjukhus som ursprungligen 

byggts till ett missionssjukhus, en läkarbostad och en likbod. Karantänssjukhuset valdes 

att benämnas Wasa, läkarbostaden Kongo och likboden kallas numera båthuset, 

placeringen återfinns i bilaga 2. Karantänssjukhuset användes som sjukhusbyggnad av 

Medicinalstyrelsen och när koleraepidemin var som värst låg cirka 200 fartyg med totalt 

5000 passagerare i karantän på Fejan. Eftersom det fanns indikationer på att 

koleraepidemin skulle bli allvarligare och mer långvarig än tidigare trott byggdes även 

ett större sjukhuskomplex år 1907 väster om karantänssjukhuset.(Unosson, 2013). 

Efter att koleraepidemin lyckats stoppas överger Medicinalstyrelsen Fejan år 1930 och 

byggnaderna saknade då användningsområde(Unosson, 2013). 

År 1944 när andra världskriget fortfarande pågick användes Fejan som en 

flyktingförläggning där flyktingarna tillfälligt fick bo tills de avlusats och 

inkvarterats(Unosson, 2013). 

Under efterkrigstiden och fram till år 1976 användes Fejan av Sjövärnskåren som 

utbildade sina elever i bland annat navigation, sjömanskap och segling. En del 

byggnader tillkom under denna tid, bland annat byggdes duschbyggnaden Markan och 

proviantboden då, se bilaga 2. På grund av de stigande kostnaderna som berodde på 

byggnadernas dåliga skick lämnade dock Sjövärnskåren Fejan år 1976(Unosson, 2013).  

År 1995 knöts kontakter mellan Stockholms Kustartilleriförsvar, som förvaltade Fejan, 

och Skärgårdsstiftelsen. Ett beslut slöts om att Skärgårdsstiftelsen skulle arrendera 

samtliga gamla träbyggnader och även karantänstationen(Unosson, 2013).  

Eftersom byggnaderna var i undermåligt skick startades en grundlig renovering av 

Fejans gamla träbyggnader år 1995. Det gamla karantänsjukhuset upprustades, likboden 

fick ge plats för en skärgårdskrog och läkarbostaden Kongo renoverades och den 

ursprungliga kulturella utsmyckningen restaurerades. Även gästbryggor byggdes under 
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denna period för att gästande båtar skulle kunna få utökad tillgång till ön(Unosson, 

2013).   

3.2 Användningsområde 

Efter att Fejans byggnader renoverats började det gamla karantänsjukhuset Wasa att 

användas som ett skärgårdsvandrarhem. Vandrarhemmet består av både fyrbädds- och 

tvåbäddsrum. I vandrarhemmet finns utöver sovrummen ett självhushållskök, 

samlingsrum, lekrum och toaletter(Mattsson, 2013).  

Vandrarhemmet arrenderas av Skärgårdsstiftelsen och drivs av en privatperson. 

Säsongen sträcker sig från maj-december och vandrarhemmets maximala besökarantal 

är 56 personer. Tillsammans med vandrarhemmet drivs även en sjökrog dit både 

båtgäster och vandrarhemsgäster är välkomna(Mattsson, 2013).  

I tabell 5 nedan ses antal sålda gästnätter på vandrarhemmet år 2012. 

Period 

Antal sålda 

gästnätter 

 Jan - Maj 0 

 Maj - 25 

Jun 918 

 25 jun- 15 

Aug 1612 

 15 Aug - 

Okt 1251 

 Nov 0 

 Dec 200 

 Totalt 3981 

 Tabell 5. Antal sålda gästnätter på vandrarhemmet år 2012(Mattsson, 2013). 

3.3 Isolering och uppvärmning 

Det finns olika uppgifter kring hur stor del av vandrarhemmet som isolerats i och med 

renoveringen år 1995. Enligt en del källor på Skärgårdsstiftelsen är vandrarhemmets 

undervåning isolerat i samband med renoveringen 1995 samtidigt som övervåningen är 

orörd och helt oisolerade(Unosson, 2013). I och med ett arkivbesök där fakta samlades 

kring renoveringen återfanns ingen dokumentation på en isolering av ytterväggarna i 

samband med renoveringen 1995. Skärgårdsstiftelsen nämner att ytterväggarnas skikt 

består av följande material; målad innerpanel av trä, vindpapp, reglar, eventuell gammal 

isolering, förhydringspapp och en ytterpanel som linoljemålats(Holmström, 2013). En 

isolering finns däremot dokumenterad mellan sovrummen men denna isolering 

fungerar endast som ljudisolering. 
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Figur 12. Fönsterna på övervåningens kortsidor. 

Fönsterna på övervåningen består av enkla spröjsade ytterbågar med enkelglas, se figur 

12 ovan. Nedervåningens kortsidor är även de utrustade enkla spröjsade ytterbågar med 

enkelglas med tillägget att de har innerbågar med samma uppbyggnad. Långsidorna har 

i sin tur enbart enkla spröjsade ytterbågar. Fönsterkarmarna är i stort behov av en 

genomgående renovering på grund av fuktskador, på både över- och undervåningen. 

 
Figur 13. Oinredda kallvinden, södra gaveln. 
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Vandrarhemmets vind är en oinredd kallvind som enbart ventileras med uteluften, se 

figur 13 ovan. Vindisoleringen består av sågspån och skiktets tjocklek uppskattas till 

cirka 30 centimeter.  

Uppvärmningen sker med hjälp av direktverkande el. I byggnaden finns elradiatorer 

placerade under varje fönster. Effekten som varje elradiator avger är 400watt. Under 

december månad sker uppvärmning av endast undervåningen, detta kan möjligtvis leda 

till att kondens bildas på övervåningen under vintertid som sedan inte vädras ut under 

innan man stänger för säsongen och vandrarhemmets uppvärmning stängs av(Unosson, 

2013). 

 

Figur 14. Vandrarhemmets krypgrund. 

Grunden till vandrarhemmet är en krypgrund som renoverats i samband med 

renoveringsarbetet 1995, se figur 14 ovan.  

4 Val av effektiviseringsalternativ 

Alla alternativ beskrivna i Litteraturstudien är inte möjliga att tillämpa på Fejans 

Vandrarhem. Vissa alternativ kan vara mer miljöskadliga än andra alternativ och bör 

därför inte tillämpas på vandrarhemmet. Samtidigt kan vissa alternativ inte tillämpas på 

grund av andra syften såsom estetik och placeringssvårigheter. 

Nedan följer en motivering till varför vissa alternativ väljs bort samt vilka alternativ som 

därefter kommer att granska och analysera i rapporten framöver. Resultaten för de 

åtgärder som anses genomförbara kommer att presenteras under kapitel 6, 

resultatanalys.  
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4.1 Fönster 

Boverkets byggregler, BBR, och Allmänna råd om ändring av byggnader, BÄR, ställer 

krav på att alla ändringar på en byggnad ska utföras med hänsynstagande till husets och 

fönsternas kulturvärde. Detta innebär att vid ett fönsterbyte måste hänsyn tas till det 

ursprungliga utseendet vilket kan leda till merkostnader(Energiboken, 2011).  

Rapporten kommer dock att analysera kostnaderna för ett komplett fönsterbyte 

eftersom detta anses vara fullt tillämpbart på Fejans vandrarhem. Eftersom ett 

fönsterbyte på Fejans vandrarhem däremot innebär att de nya fönsterna behöver 

utformas i linje med de gamla kommer rapporten även att behandla och ta fram 

kostnader för en grundlig fönsterrenovering på de ursprungliga fönsterna. Rapporten 

kommer att analysera vilka effekterna blir för vandrarhemmets uppvärmningsbehov 

både efter en fönsterrenovering med energiglas samt ett komplett fönsterbyte. 

4.2 Tilläggsisolering 

Tilläggsisoleringen kommer med fördel att ske på insidan av vandrarhemmets väggar. 

En tilläggsisolering på fasaden är ej relevant eftersom fasaden totalrenoverades år 

1995-1997(Unosson, 2013). Att tilläggsisolera utifrån skulle även innebära förändringar 

av vandrarhemmets utseende vilket bör undvikas.  

Denna rapport kommer därför endast att analysera konsekvenserna av vad en invändig 

tilläggsisolering får för vandrarhemmets energianvändning samt vilka kostnader som 

uppstår vid isoleringen. 

Eftersom cellplastskivor leder till stora koldioxidutsläpp vid tillverkning kommer 

rapporten att inte behandla detta materialval och därmed exkluderas detta 

isoleringsmaterial från analyserna och beräkningarna(Energiboken, 2011). 

Linfiberisoleringen är en dyr isoleringsmetod vilket innebär att rapporten kommer även 

att bortse från detta material vid analyserna och beräkningarna(Energiboken, 2011).  

Som material för tilläggsisolering har därför användandet av mineralull samt 

cellulosafiberisolering valts att analyseras. Mineralull är ett traditionellt använt 

isoleringsmaterial vid husbyggen och det är intressant att jämföra kostnaderna för detta 

material jämfört med kostnaderna för den mer miljövänliga 

cellulosafiberisoleringen(Pettersson, 2010). 

4.3 Uppvärmningssystem 

Det finns ett flertal uppvärmningssystem på marknaden men alla är inte tillämpbara för 

vandrarhemmet. I följande stycken beskrivs varför vissa alternativ valts bort. 

4.3.1 Värmepumpar 

Eftersom Fejans vandrarhem ligger nära havet vore en installation av en sjövärmepump 

en av de mest optimala åtgärderna för vandrarhemmet. Detta är dock inte möjligt 

eftersom det under säsongen finns en stor tillströmning av gästande båtar. Dessa båtar 

lägger ankare vid hamnen och sjövärmeslingor skulle med stor sannolikhet ta skada om 
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de placerades vid hamnområdet. Problemet skulle eventuellt kunna lösas med hjälp av 

bojförankring för gästande båtar, ankringsförbud och en placering av sjövärmeslingorna 

längre bort från hamnen. Även fast tidigare åtgärder kan göras för att motverka risken 

att ankare hamnar på sjövärmeslingorna kvarstår ändå problemet vid högtider då det är 

många gästande båtar och mer än bara gästhamnen utnyttjas. Risken att någon 

besökande båt ankrar är då påtaglig även fast ankringsförbud och bojar införts och 

därmed finns det risk att även fast åtgärder vidtagits kan sjövärmeslingorna komma att 

ta skada. Det finns sjövärmesystem som placeras i bottnens sedimentlager som 

eliminerar problemen med ankrande båtar, dessa är dock dyra att installera. Därför 

kommer rapporten inte att behandla och analysera konsekvenserna av att införa ett 

sjövärmepumpsystem för Fejans vandrarhem. 

Ett jordvärmesystem anses ej vara lämpligt då stor markyta behöver grävas upp. Det 

rapporten kommer att analysera är möjligheten till bergvärme då tomten utanför 

vandrarhemmet ligger på en berggrund. 

4.3.2 Biobränslen 

Inom biobränslen kommer rapporten ej att analysera och behandla installationen av en 

pelletspanna och vad denna får för konsekvenser för kostnaderna för uppvärmning av 

Fejans vandrarhem. Kostnaderna för transport och underhåll anses vara tillräckligt höga 

för att motivera varför pellets ej är lämpligt att använda ute på en skärgårdsö.  

4.3.3 Solvärme 

En installation av solvärme kommer att skapa ett förändrat utseende på vandrarhemmet 

eftersom installationen görs på byggnadens tak. Detta medför att en installation av 

solvärme på taket kan bli ifrågasatt ur kulturvärdesynpunkt. Alternativet för att 

installera solvärme på vandrarhemmets tak kommer därmed inte att beaktas. 

Solvärmefångare skulle kunna installeras i närheten av vandrarhemsbyggnaden på 

angränsande markytor men eftersom alla av Skärgårdsstiftelsens områden är 

naturreservat kan även denna installation ses som ifrågasatt och därför kommer inte 

detta alternativ att analyseras(Skärgårdsstiftelsen, 2013). 

4.3.4 Oljepannor 

Olja är inte en hållbar energikälla och dess framtid är osäker. Eftersom olja vid 

förbränning släpper ut en mängd föroreningar som är skadliga för naturen, bland annat 

koldioxid och kväveföreningar, bör alternativet att installera en oljepanna ej 

granskas(Energimyndigheten, 2009e).  Därför kommer rapporten inte granska 

konsekvenserna av att installera en oljepanna.  

4.3.5 Direktverkande el 

Det nuvarande uppvärmningssystemet baseras på direktverkande el från radiatorer 

placerade runt om i vandrarhemmet. Alla beräkningar kommer att jämföras med det 

nuvarande systemet och rapporten kommer även att presentera analyser och 
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beräkningar av vilka kostnader och konsekvenser som kan förväntas om ett byte av 

värmesystemet i Fejans vandrarhem ej sker.  

4.3.6 Vattenburen värme 

Eftersom värmepumparna kräver ett vattenburet värmesystem kommer rapporten att 

behandla och analysera vilka kostnader som uppstår vid installationen av ett 

vattenburet värmedistributionssystem på vandrarhemmet.  

4.3.7 Vindisolering 

Beräkningar på en tilläggsisolering av vinden kommer att utföras eftersom en isolering 

av vinden oftast är ett av de lönsammaste isoleringsalternativen att analysera vid 

energieffektiviseringsåtgärder. 
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5 Metoder 

För att beskriva tillvägagångssättet för detta kandidatarbete har följande modell 

utarbetats. Den har tre huvuddelar: Faktainsamling, Modellering av energibehov och 

beräkningar på energi och kostnadseffektiviseringar.  

 

Figur 15. Modell över projektets arbetsgång 
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5.1.1 Faktainsamling 

Under denna del i modellen utförs en insamling av nödvändig data om huset, såsom 

nuvarande energianvändning, area på byggnadsdelar samt fakta om möjliga åtgärder, 

såsom fönsterrenovering och tilläggsisolering, för vandrarhemmet. Indatat kommer att 

vara ursprungspunkten för modelleringen i Designbuilder. Samtidigt kommer husets 

indata och fakta om alternativa åtgärder vara grunden till beräkningar av möjliga 

energibesparingsåtgärder samt de ekonomiska besparingarna. 

5.1.2 Modellering 

Från fakta om vandrarhemmet byggs en modell av byggnaden upp i Designbuilder. 

Modellen kommer först att anpassas efter byggnadens ursprungliga data, t.ex. husets 

nuvarande fönster och isoleringsmaterial, för att sedan kunna matchas med 

informationen om vandrarhemmets energianvändning i dagsläget. Denna modell 

anpassas sedan efter indatat för olika åtgärder som fåtts fram i tidigare steg. 

Simuleringar av de olika åtgärderna kommer att göras i Designbuilder och husets 

förändring i energibehov kommer att analyseras. 

5.1.3 Beräkningar på energi och kostnadseffektivisering 

Utdata från Designbuilder, d.v.s. energibehov efter olika åtgärder, kommer att jämföras 

med indata om byggnadens ursprungliga energianvändning. Därefter kommer 

förändringen i energianvändning att tillsammans med kostnaderna för de specifika 

åtgärderna, som tas fram med hjälp av litteratur samt företagsofferter, att analyseras 

tillsammans i en ekonomisk kalkyl. I den ekonomiska beräkningen kommer den sparade 

energin räknas om, med hjälp av framtidsprognoser om energipriser, till en ekonomisk 

besparing samtidigt som detta jämförs med kostnaden för åtgärden.    

5.2 Avgränsningar och antaganden 

En del avgränsningar har gjorts i samband med detta projekt. Anledningen är att 

projektets storlek bör begränsas.  

 Endast en analys av vandrarhemmet Wasa som är huvudbyggnaden på 

Fejan kommer att göras. Fejans övriga byggnader som tillhör 

vandrarhemsverksamheten kommer inte att behandlas.  

 Rapportens fokusområde är på isolering, fönsteråtgärder och 

uppvärmningsalternativ. Detta innebär att ventilationsalternativ och alternativ 

för fuktproblemen inte kommer att analyseras, däremot kommer en diskussion 

att föras. 

 Alla möjliga isoleringsmaterial kommer inte att utvärderas och analyseras. 

Istället kommer kostnader och miljöpåverkan vara de avgörande faktorerna vid 

valet av isoleringsmaterial. Materialvalet görs tillsammans med 

Skärgårdsstiftelsen.  

 Huset antas ha oisolerade ytterväggar på 200mm vid modelleringen av 

nulägets energibehov. Detta antagande baseras på Skärgårdsstiftelsens 
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yttranden samt en genomgång av arkiverade dokument om tidigare 

renoveringsarbeten. Vid simulering antas väggen bestå av tre skikt, två träskikt 

och en mellanliggande luftspalt. Luftspalten antas vara 100mm tjock. 

 Fejans vandrarhem betraktas som ett småhus. Byggnaden anses vara 

uppbyggd som ett småhus med skillnaden att en hög beläggningsgrad uppstår i 

och med vandrarhemsdriften. 

 Utifrån fönsternas nuvarande skick antas åtgärder som ingriper på 

fönsterna ha en betydlig påverkan på byggnadens infiltration. Detta innebär 

att vid simuleringarna kommer infiltrationen att justeras endast då 

fönsteråtgärder sker, från en infiltration på 0,7 till 0,4 luftombyten/timme.  

 Underhållskostnaderna för fönsterrenovering försummas. Eftersom 

underhåll av fönster uppkommer oavsett åtgärd, kommer underhållskostnaderna 

vara konstanta och kan därmed försummas i beräkningarna.  

 Livslängden för alla åtgärder förutom värmepumpbyte beräknas till 40 år. 

Livslängden för värmepumpar antas vara 20 år, resterande åtgärder antas ha en 

livslängd på 40 år i utförda kalkyler(Boverket, 2010). 

 Vid simuleringar av uppvärmningsbehovet antas en inomhustemperatur på 

21 grader. 21 grader är en normal inomhustemperatur vilket är anledningen till 

att detta används. 

 Fönsterrenovering antas ha u-värde 1,3 medan fönsterbyte har ett u-värde 

på 1,1. Enligt energimyndigheten kan ovanstående u-värden uppnås vid 

fönsterbyte respektive fönsterrenovering. 

 Bergvärmeinstallation kommer att analyseras på årlig basis och 70% av 

uppvärmningsbehovet anses täckas av installationen. Eftersom 

uppvärmningsbehovet är begränsat under driftsäsongen kommer analysen att 

utföras med avseende på det årliga uppvärmningsbehovet för byggnaden. 

 En handberäkning av byggnadens energibalans kommer ej att utföras. I 

arbetet kommer byggnadens energibalans modelleras med hjälp av 

Designbuilder. 

 Ett medelvärde av det totala besökarantalet kommer att användas vid 

modelleringen av byggnadens energibehov i Designbuilder.  

 Prisutvecklingen på el som kommer att användas i våra 

investeringskalkyler baseras på energimyndighetens långsiktsprognos. Det 

kommer att användas två energiprisscenarion, både huvudscenariot och 

känslighetsscenariot, för att få ett säkrare slutresultat. Dessa finns presenterat i 

kapitel 2.1.6, energiprisprognos. 

 Totala varmvattenbehovet baseras på både uppvärmning och 

tappvarmvatten. Vid dimensionering av vattenpumpar kommer hänsyn att tas 

till det totala varmvattenbehovet som uppstår vid en vandrarhemsverksamhet. 

 Installationskostnaden för ett vattenburet system baseras på antal fönster.  

 Kalkylräntan som används vid de ekonomiska kalkylerna är 8 %. 

Kalkylräntan på 8 % används av Skärgårdsstiftelsen som avkastningskrav vid 
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deras investeringar vilket innebär att samma kalkylränta antas vid de 

ekonomiska kalkylerna som utförs i rapporten(Löwenberg, 2013). 

 Restvärdet av investeringarna försummas. Ett större restvärde av de 

granskade investeringarna finns ej, därför kommer detta att försummas vid LCC-

kalkylen. 

5.3 Modell 

Detta avsnitt kommer att redogöra för hur de olika energieffektiviseringsalternativen 

och deras påverkan har modellerats. I detta avsnitt kommer det även redogöras för vilka 

beräkningsmetoder som använts för att beräkna lönsamheten vid de investeringar som 

anses intressanta. 

5.3.1 Designbuilder 

Designbuilder är ett gränssnittsprogram som används för att simulera byggnaders 

energianvändning. För att göra detta skapas en modell av den byggnad som ska 

simuleras och därefter definieras information på bl.a. väggmaterial, fönsterinstallationer 

och aktiviteter som pågår i byggnaden(Designbuilder, 2013). 

 

”EnergyPlus” är ett simuleringsprogram för modellering av byggnaders värmeflöden, 

belysning, ventilation etc. Programmet är utvecklat av ”Department of Energy U.S” och 

används som simuleringsgrund i Designbuilder. Det Designbuilder gör är att skapa ett 

lättanvänt grafiskt användargränssnitt för ”EnergyPlus” (Designbuilder, 2013). 

I Designbuilder finns databaser om t.ex. byggnadsmaterial, konstruktioner och fönster. 

Denna information används sedan för att skapa en byggnadsmodell likt den verkliga 

byggnaden som undersöks. Designbuilder är ett bra program för att t.ex. approximera U-

värden på byggnaders klimatskal då information endast finns om vilka material och 

vilken tjocklek som använts(Designbuilder, 2013).  

5.3.2 Ekonomiska beräkningar 

Nedan beskrivs de ekvationer som kommer att användas vid lönsamhetsanalysen.  

5.3.2.1 Paybackmetoden 

Paybackmetoden kan tillämpas på två olika sätt beroende på förutsättningar för 

framtida kassaflöden.  

Ett konstant kassaflöde kan leda till felaktiga resultat. Detta eftersom förutsättningarna 

för kassaflöden kan förändras med tiden. Eftersom energipriserna med stor sannolikhet 

kommer att variera i framtiden kommer istället återbetalningstiden i denna rapport att 

beräknas med hjälp av den diskonterade paybackmetoden. 
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Diskonterade paybackmetoden 
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Där 
iC är kassaflödet vid år i, r  står för kalkylräntan och T för antal år. 

5.3.2.2 LCC – Kalkyl 

Följande formler kommer att användas vid lönsamhetsanalysen med hjälp av LCC-

kalkylen. 

Nuvärde på ekonomisk besparing 
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För att investeringen ska vara lönsam bör nuvärdet där livscykelkostnaderna tas hänsyn 

till att bli positiv. Om nuvärdet av den ekonomiska besparingen blir positivt innebär det 

att nuvärdet av åtgärdens energibesparing, besparingC , och det eventuella restvärdet, 

restvärdeC , av investeringen är högre än både nuvärdet för underhållskostnaderna, underhållC , 

samt grundinvesteringskostnaden, ginvesterinC , kommer investeringen att vara 

lönsam(BELOK, 2011). 
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Nuvärdet av åtgärdens energibesparing baseras på differensen mellan dagens 

energibehov, idagQ , och det nya energibehovet som uppstått efter åtgärder vidtagits, 

åtgärdQ . Differensen multipliceras med energipriset, energie , och därefter diskonteras detta 

med hänsyn till kalkylränta, r, och prisutveckling, p(BELOK, 2011). 

Nuvärde av energikostnad 

 

1
1

1

1

1
1

..






















p

r

r

p

eQC

n

energienergienergi  

 

(5.4) 



                                                                         39 

Nuvärdet av energikostnaden, energiC , baseras på det specifika energibehovet, energiQ , 

multiplicerat med energipriset, energie . Värdet diskonteras sedan med hänsyn till 

kalkylränta, r, och marknadens prisutveckling, p(BELOK, 2011). 

Nuvärde av löpande underhållskostnader 
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Nuvärdet av underhållskostnaderna, 
underhållC , som kan förekomma under investeringens 

livslängd, n, beräknas genom att den uppskattade årliga underhållskostnaden, 
underhålla , 

diskonteras med hänsyn till dess livslängd och kalkylräntan, r(BELOK, 2011). 

Nuvärde av restvärde 

   n

restvärderestvärde rcC


 1.  (5.6) 

Nuvärdet av investeringens eventuella restvärde, 
restvärdeC , beräknas som det 

uppskattade försäljningsvärde för investeringen efter kalkylperioden, 
restvärdec , 

diskonterat till dagens värde baserat på dess tekniska livslängd, n, och kalkylräntan, 

r(BELOK, 2011). 
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6 Resultatanalys 

I detta kapitel kommer resultat från simuleringar att presenteras. 

Energibehovsförändringar kommer att redovisas dels innan åtgärder och efter 

åtgärderna. En lönsamhetsanalys för respektive fall kommer även att redovisas. 

6.1 Nuvarande energibehov 

I tabell 6 nedan redovisas det nuvarande energibehovet för vandrarhemmet, dels om 

vandrarhemmet värms upp under rådande driftsäsong, maj-december, samt 

energibehovet för vandrarhemmet under förutsättningen att vandrarhemmet drivs året 

runt. 

  

Årsbehov 

[kWh] 

Säsongsbehov 

[kWh] 

Energibehov 111100 67100 

Uppvärmningsbehov 68500 29400 
          Tabell 6. Vandrarhemmets energi- och uppvärmningsbehov 

Enligt elräkningen har vandrarhemmet under maj- december 2012 haft en 

energianvändning på 74686 kWh, se bilaga 4 (David Mattsson, 2013). Modellen i 

Designbuilder som anpassats till vandrarhemmets aktiviteter uppvisar en förbrukning 

på 67100 kWh för säsongen, se tabell 6, varav 29 400 kWh går till uppvärmning. 

Modellens resultat anses vara rimliga och nära verkligheten eftersom det under juni 

månad år 2012 har funnits extrabelastning i form av 8 stycken värmelampor som varit 

kopplade till vandrarhemmet(Mattsson, 2013). Detta är med stor sannolikhet 

anledningen till skillnaden som uppstått mellan elräkningens uppvisade energibehov 

och erhållna resultat från modellen skapad i Designbuilder. 

Det årliga energibehovet för vandrarhemmet, under förutsättningen att driften förlängs 

och huset värms upp året runt, skulle bli 111 100 kWh med en specifik 

energianvändning som ligger på cirka 200 kWh/m2 med en uppskattad uppvärmd yta, 

Atemp på cirka 560m2. Detta resultat är långt ifrån Boverkets krav på 80kWh/m2 som 

trädde i kraft 2012 för lokaler i klimatzon III, se tabell 3 i kapitel 2.7.1 – 

Energihushållningsregler vid husrenovering. Uppvärmningsbehovet är på 68 500 kWh, 

resterande energimängd går till belysning, varmvatten och utrustning i byggnaden. 
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6.2 Vägg och vindisolering 

 

 

Uppvärmningsbehov (kWh) 

    Årlig Driftsäsong Kostnad för isolering (kr/m2) 

Cellulosafiber 50000 20900 1350 

Mineralull 49400 20600 1200 

Besparing 600 300 150(12%) 
Tabell 7. Skillnaden i uppvärmningsbehov mellan mineralull och cellulosafiber. 

I Tabell 7 ovan ses besparingspotentialen och skillnaden i uppvärmningsbehov mellan 

cellulosafiber och mineralull. Ur tabell 7 ses att energibesparingen endast är 600kWh 

per år och 300kWh per driftsäsong om mineralull väljs istället för cellulosafiber som 

isoleringsmaterial. Cellulosafiber är betraktat som miljövänligare eftersom den vid 

produktion släpper ut 0.68 kg CO2/kg mindre än vid framställning av mineralull. 

Eftersom tilläggsisolering med cellulosafiber är cirka 12% dyrare än isolering med 

mineralull bör en avvägning mellan faktorerna, miljö och kostnad, vara det som avgör 

materialvalet.  

 

  Årligt uppvärmningsbehov (kWh) 

Vind 300mm 68500 

Vind 500mm 67500 

Besparing 1000 
                          Tabell 8. Förändring i uppvärmningsbehov vid vindsisolering. 

Ur tabell 8 ovan ses att en vindsisolering på ytterligare 200mm endast medför en 

marginell energibesparing för uppvärmningen på 1000 kWh per år. Eftersom en 

vindsisolering kan leda till ökade fuktproblem och det vid besöket visade sig att vinden 

var i gott skick och har renoverats 1995 har en fortsatt analys av vindsisolering inte 

medtagits. 



                                                                         42 

6.3 Uppvärmningsbehov för driftsäsong efter åtgärder 

 

Figur 16. Driftsäsongens uppvärmningsbehov och energibesparing vid olika åtgärder. 

I figur 16 ovan ses förändringar i vandrarhemmets uppvärmningsbehov efter de 

granskade åtgärderna vid rådande driftsäsong.  

En tilläggsisolering med 100mm mineralull som placeras mellan träpanelerna i 

ytterväggen kommer att minska vandrarhemmets uppvärmningsbehov till cirka 20 600 

kWh, vilket motsvarar en energibesparing på 8800 kWh per driftssäsong från nulägets 

uppvärmningsbehov på 29 400 kWh, d.v.s. ett cirka 30 procent minskat 

uppvärmningsbehov. Jämförs detta med en ökad isoleringstjocklek till 200mm, se bilaga 

3, tillför detta på årsbasis ett minskat energibehov med cirka 3000kWh, vilket innebär 

att vid säsongsdriften är detta minskade energibehov ännu lägre. Eftersom en 

ytterligare tjocklek på isoleringen medför minskad boyta och ökade arbetskostnader 

samtidigt som energibehovet minskar marginellt anses det inte attraktivt att utföra 

denna utökade tilläggsisoleringen. 

Fönsterrenoveringen med byte till energiglas kommer att leda till att 

uppvärmningsbehovet minskar med cirka 41 procent till 17 400 kWh. Genom att byta 

fönster mot nya med energiglas kommer uppvärmningsbehovet att istället minskas med 

cirka 42 procent till 17 000 kWh, se figur 16. Ett fönsterbyte istället för en 

fönsterrenovering leder det till en energibesparing för uppvärmningen på endast en 

procent. Detta innebär att beslutsunderlaget mellan ett fönsterbyte och 

fönsterrenovering kommer i huvudsak att bero på kostnadsskillnader alternativen 

emellan.  
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Med förutsättning att fönster renoveras och fönsterglasen byts ut mot energiglas 

samtidigt som ytterväggen isoleras med 100mm mineralull kan vandrarhemmets 

uppvärmningsbehov minskas med cirka 69 procent till 9 100 kWh per driftssäsong, i 

fallet med fönsterbyte blir detta istället 8 700kWh, se figur 16. 

6.4 Årligt uppvärmningsbehov efter åtgärder 

 

Figur 17. Årligt uppvärmningsbehov och energibesparing vid olika åtgärder. 

I figur 17 ovan ses vandrarhemmets årliga uppvärmningsbehov och energibesparingen 

som erhålls med hjälp av de granskade åtgärderna. 

Efter en tilläggsisolering med 100mm mineralull sjunker det totala 

uppvärmningsbehovet för vandrarhemmet till 49 400 kWh. Detta innebär ett minskat 

energibehov för uppvärmning på cirka 19 100kWh som motsvarar en minskad 

energianvändning för uppvärmning på cirka 28 procent, se figur 17. 

En fönsterrenovering leder till ett nytt uppvärmningsbehov till cirka 42 200 kWh och 

innebär ett minskat uppvärmningsbehov med cirka 38 procent. Ett fönsterbyte i sin tur 

leder till ett minskat uppvärmningsbehov med cirka 40 procent, se figur 17. 

Om en isolering på 100mm utförs i kombination med en fönsterrenovering till 

energiglas innebär det att det totala uppvärmningsbehovet nu har minskat med cirka 66 

procent, från 68 500 kWh till 23 600 kWh, se figur 17.  
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Ur figur 17 ovan ses att det bästa alternativet ur synpunkten att spara energi är att 

kombinera ett fönsterbyte med en tilläggsisolering då det årliga uppvärmningsbehovet 

minskar med 67 procent. 

6.5 Byggnadens prestanda jämfört med Boverkets riktlinjer 

  Specifik 

energianvändning(kWh/m2) 

Värmegenomgångskoefficient(W/m2

) 

Grundutförande 200 1 

Isolering 162 0.85 

Fönsterrenovering 151 0.79 

Fönsterbyte 149 0.79 

Isolering och 

fönsterrenovering 
118 0.74 

Isolering och fönsterbyte 116 0.74 

Boverkets riktvärde 55 0.6 
Tabell 9. Vandrarhemmets specifika energianvändning samt genomsnittliga värmegenomgångskoefficient. 

I tabell 9 ovan ses förändring i vandrarhemmets specifika energianvändning och 

värmegenomgångskoefficient baserat på vilka åtgärder som utförs. Den genomsnittliga 

värmegenomgångskoefficienten som bör eftersträvas är 0.6 W/m2 enligt BBR, se tabell 3 

i kapitel 2.7.1 – Energihushållningsregler vid husrenovering. För vandrarhemmet i 

ursprungsutförande är den beräknad till cirka 1 W/m2, se tabell 9 ovan. Varken den 

specifika energianvändningen eller den genomsnittliga värmegenomgångskoefficienten 

som bör eftersträvas uppnås med de granskade åtgärderna. Den största anledningen till 

att Boverkets riktlinjer inte uppfylls beror på att huset är gammalt och en begränsad 

mängd åtgärder kan införas, exempelvis finns det effektiviseringspotential med ett 

nyare reglerbart ventilationssystem med värmeåtervinning.  

6.6 Dimensionering av bergvärmeinstallation 

Eftersom olika effektiviseringsåtgärder leder till olika toppeffektbehov för 

värmepumpen har toppeffekten granskats. Byggnaden kräver efter en tilläggsisolering 

på 100mm en värmepump med toppeffekt på cirka 45kW. Eftersom det inte finns 

enskilda värmepumpar som klarar av denna effekt och borrhålet för installationen vid 

detta fall skulle uppgå till mellan 900-1500m har inte detta alternativ granskats vidare.  

De alternativ som kan kombineras tillsammans med en bergvärmeinstallation är 

fönsterrenovering och fönsterbyte samt en kombination av dessa med isolering av 

ytterväggarna. Vid ett fönsterbyte eller fönsterrenovering hamnar toppeffekten på 

ungefär 32kW medan det vid en kombination med isolering är cirka 25kW. 

Energibesparingen i som fås med en bergvärmeinstallation i kombination med dessa 

åtgärder uppgår till 70 % av det årliga uppvärmningsbehovet som ses i figur 17.  
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6.7 Lönsamhetsanalys  

Lönsamhetsanalysen har baserat på dels det årliga uppvärmningsbehovet när 

vandrarhemmet antas användas året om och även uppvärmningsbehovet som råder vid 

den aktuella driftperioden. I denna del presenteras uppskattade investeringskostnader 

samt de förväntade återbetalningstiderna för de granskade 

energieffektiviseringsalternativen och även nuvärdet för de granskade investeringarnas 

avkastning kommer att redovisas i följande kapitel. 

6.7.1 Uppskattade investeringskostnader 

Energieffektiviseringsalternativ Investeringskostnader  

Fönsterrenovering 237 600 

Fönsterbyte 462 000 

Isolering 508 500 

Isolering och fönsterrenovering 746 100 

Isolering och fönsterbyte 970 500 

Fönsterrenovering med bergvärme 1 064 800 

Fönsterbyte med bergvärme 1 289 200 

Isolering och fönsterrenovering med bergvärme 1 383 300 

Isolering och fönsterbyte med bergvärme 1 607 700 

Värmepump 20-30kW 90 000 

Värmepump 30-40kW 105 000 
    Tabell 10. Uppskattade investeringskostnader för granskade åtgärder på Fejan. 

Ovanstående tabell, tabell 10, visar de uppskattade investeringskostnaderna för 

åtgärderna som analyserats, baserat på tabell 4 i 2.8 Ekonomi. Investeringskostnaderna 

har inhämtats från Boverket, Energimyndigheten, REPAB faktabok för 

underhållskostnader samt begärda offerter för bergvärmeinstallation, se bilaga 5. 

Kostnaderna är baserade på uppskattning av byggnadens storlek och effektbehov som 

fåtts i samband med modelleringen i designbuilder och storleken uppgår till cirka 66m2 

fönsterarea och 424m2 ytterväggsarea. Variationer i kostnaderna kan förekomma då 

faktorer som tidsåtgång för arbete kan komma att förändras. 

6.7.2 Driftsäsong 

I denna del presenteras de förväntade återbetalningstiderna och nuvärdena baserat på 

vandrarhemmets uppvärmningsbehov då verksamhet bedrivs som tidigare med sin 

driftsäsong mellan maj-december. 
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Figur 18. Återbetalningstiden med avseende på driftsäsongens uppvärmningsbehov. 

Som framgår ur figur 18 ovan visar resultatet att ingen av de granskade investeringarna 

kommer att avbetala sig under deras livslängd. Rimligheten i de erhållna resultaten 

stämmer med förväntningarna eftersom beräkningarna har baserats på driftsäsongens 

uppvärmningsbehov. Eftersom driftsäsongen till stor del löper under 

sommarmånaderna uppstår ett lägre uppvärmningsbehov och därför finns små 

marginaler för energibesparingar. Den investering som är närmast en återbetalning är 

fönsterrenovering, se figur 18 ovan. 
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Figur 19. LCC med nuvärdesberäkning baserat på driftsäsongens uppvärmningsbehov. 

I figur 19 ovan där resultaten från beräkningarna i LCC-kalkylen presenteras ses att 

ingen investering leder till ett positivt nuvärde. Både payback och LCC-kalkylen uppvisar 

samma resultat, att de granskade energieffektiviseringsinvesteringar inte kommer att 

återbetala sig med antagandet att verksamheten bedrivs som tidigare, d.v.s. säsongsdrift 

maj-december.  

Anledningen till att nuvärdena skiljer sig så dramatiskt åt beror på att det finns stora 

skillnader i grundinvesteringskostnaderna åtgärderna emellan. Bland annat är 

grundinvesteringskostnaden högst för isolering med fönsterbyte, se tabell 8. Även fast 

energibesparingen är störst med denna investering blir dess nuvärde mest negativt av 

de undersökta åtgärderna. 

Eftersom en lönsamhet ej uppnås då verksamheten drivs endast under sin säsong är det 

av stort intresse att analysera hur lönsamheten kan förändras om uppvärmningsbehovet 

baseras på drift året runt. En förlängd driftperiod medför ökat uppvärmningsbehov och 

därmed förväntas det finnas en större energibesparingspotential för åtgärderna. 

6.7.3 Drift året om 

I denna del presenteras de förväntade återbetalningstiderna och nuvärdena baserat på 

vandrarhemmets uppvärmningsbehov då verksamhetens drift sträcker sig över hela 

året.  
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Figur 20. Återbetalningstiden med avseende på årligt uppvärmningsbehov. 

Som framgår ur figur 20 ovan är den enda investeringen som kommer att avbetala sig 

under sin livslängd fönsterrenovering. Fönsterrenoveringen har en återbetalningstid på 

cirka 11 år enligt beräkningarna.  

Jämförs fönsterbyte med isolering kombinerat med fönsterrenovering ses i figur 20 ovan 

att de har ungefär samma återbetalningstid och knappt betalar av sig under sin livslängd 

på 40 år. Anledningen till att isolering kombinerat med fönsterrenovering även med 

dess högre grundinvesteringskostnad har liknande återbetalningstid som enbart ett 

fönsterbyte är det faktum att energin fönsterrenoveringen och isoleringen tillsammans 

sparar är större i förhållande till kostnaden. Detta leder till att de två åtgärderna har lika 

återbetalningstid. 

Ur figur 20 ovan framgår även att enbart en isolering och en isolering i kombination med 

fönsterbyte är de åtgärder som med stor marginal ej kommer at betala av sig under sin 

livstid. Den höga investeringskostnaden leder till en lång återbetalningstid för dessa 

alternativ.  
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Figur 21. LCC med nuvärdesberäkning baserat på det årliga uppvärmningsbehovet. 

Enligt LCC-kalkylen, vars resultat redovisas i figur 21 ovan, är fönsterrenovering samt 

fönsterrenovering kombinerat med isolering de åtgärder som med sin livslängd på 40 år 

är lönsamma att utföra baserat på det årliga uppvärmningsbehovet. 

Fönsterrenoveringen och fönsterrenovering kombinerat med isolering kommer med 

hjälp av deras energibesparing under livslängden att ha genererat ett positivt nuvärde 

på cirka 200000 kr respektive 4000 kr, vilket ses i figur 21 ovan. 

På grund av att energibesparingarna inte är i tillräcklig proportion till de stora 

grundinvesteringarna hinner inte de övriga åtgärderna att uppnå ett positivt nuvärde 

under deras livslängd, se figur 21 ovan. Det alternativ som är närmast ett positivt 

nuvärde är dock fönsterbyte som har ett negativt nuvärde på cirka 7000 kr, se figur 21 

ovan. 
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Figur 22. Payback för åtgärder kombinerat med bergvärme baserat på det årliga uppvärmningsbehovet. 

Eftersom installationen av bergvärme leder till en ännu större grundinvestering, se 

tabell 8, kommer energibesparingen som installationen ger upphov till under sin 

livslängd inte att övergå kostnaden för grundinvesteringen. Detta leder till att inget av 

de granskade alternativen betalar av sig under sin livslängd, se figur 22 ovan. Hade ett 

vattenburet system redan funnits med färdiga ledningar för varmvattendistribution 

hade en denna lönsamhetsanalys med stor sannolikhet att ha visat ett annat resultat. 

Eftersom värmepumpars livslängd uppskattas till 20 år, se tabell 4 i 2.8 Ekonomi, 

kommer ett värmepumpbyte att ske vid denna tidpunkt vilket motsvaras av det negativa 

kassaflöde som förekommer vid år 20 i figur 22 ovan.  
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Figur 23. Nuvärdet för åtgärder kombinerat med bergvärme baserat på det årliga uppvärmningsbehovet. 

I figur 23 ovan presenteras resultaten från beräkningarna i LCC-kalkylen av åtgärder 

kombinerat med bergvärme som uppvärmningsalternativ. Alla undersökta åtgärder som 

inkluderar bergvärme som uppvärmningsalternativ uppvisar ett negativt nuvärde vilket 

innebär att kostnader för de åtgärder som presenterats är högre än besparingarna som 

förväntas uppstå. Den höga kostnaden beror bland annat på att en 

bergvärmeinstallation kräver en installation av ett vattenburet värmesystem vilket ökar 

kostnaderna. Eftersom en del av effekterna, exempelvis förväntad intäktsökning vid 

förlängd driftssäsong till året runt, inte tas hänsyn till i kalkylmodellen uppstår inga 

extra intäkter från dessa. Kalkylmodellen går miste de positiva effekter i form av bland 

annat extra intäkter som kan uppstå då vandrarhemmet görs tillgängligt året runt. Detta 

kan leda till att de stora negativa investeringarnas nuvärden bör revideras om nya 

intäkter anses uppstå. 

6.8 Utvärdering av lönsamhetsanalys 

Kalkylmodellen använder sig av bland annat nuvärdesmetoden som baseras på löpande 

framtida betalningsströmmar, vilket gör att det verkliga förhållandet för kalkylobjektet 

borde återspeglas i beräkningarna genom bland annat avkastningskravet. I och med att 

Skärgårdsstiftelsen inte själva driver verksamheten bör de olika positiva effekter som 

energieffektiviseringsåtgärder för med sig has i åtanke. Det handlar exempelvis om 

förväntad intäktsökning till följd av en förlängd driftsäsong. Detta gör att det 

avkastningskrav som tillämpas belastar investeringarna utan att det återspeglar fullt 
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dess potential och förväntningar därav de stora investeringarnas negativa nuvärden 

som därmed kan bli ett missvisande beslutsunderlag.  

Dessutom finns det så kallade grön hyrespremie som syftar på intäktsökning från 

omförhandlingar av hyresavtal efter effektiviseringsåtgärder. Fuerst och MacAllister 

som gjorde en undersökning om miljöcertifieringseffekter på kommersiella lokalers 

värde kom fram till att miljöcertifierade byggnader kan uppnå en hyrespremie på 11,8 

procent (Fuerst och MacAllister, 2009). Detta tyder på att kalkylmodellen kan ha gått 

miste om förutsättningar som ökade hyresintäkter vilka skulle kunna ha bidragit till 

större kassaflöde framöver. 

Energieffektiviseringsåtgärder medför även minskade underhållskostnader (Bowman & 

Wills 2008). I deras studie kom Bowman & Wills fram till att drift- och 

underhållskostnader för gröna byggnader var nio procent lägre jämfört med 

konventionella byggnader.  Besparingar från drift- och underhåll skulle också kunna ha 

bidragit till ett större kassaflöde. 

Det Skärgårdsstiftelsen kan göra är att skapa nya intäktsmöjligheter via en hyreshöjning 

då energikostnaden för byggnaden minskar och arrendatens driftsäsong och intäkter 

ökar samtidigt som drift och underhållskostnader kan förväntas att minska. Detta skulle 

göra att lönsamhetskalkylens rimlighet ökar ytterligare.  
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7 Känslighetsanalys 

Våra kalkylmodeller är känsliga mot elprisutvecklingen och variationer i vald 

kalkylränta. Elprisscenarion, som ligger till grund i beräkningarna, baseras på ett flertal 

antaganden och om de framtida förutsättningarna ändras blir även prognoserna 

reviderade. I detta kapitel kommer lönsamhetskalkylerna baseras på 

energimyndighetens känslighetsscenario, istället för basscenariot, för elpriset och en 

lönsamhetsanalys kommer även göras där kalkylräntan varieras. Dessa faktorer varieras 

för att visa hur lönsamhetsresultaten kan påverkas om framtida förväntningar ändras.  

En känslighetsanalys där påverkan av fönsterrenoveringskostnader på investeringens 

nuvärde kommer även att presenteras. Detta görs eftersom det finns stora 

osäkerhetsintervall på kostnader för fönsterrenovering då specifikt skick på fönsterna 

har stor betydelse för bland annat arbetskostnader. 

Eftersom osäkerhet kring rådande isolering råder har modellen även modellerats med 

en isolering på endast övervåningen. Denna isolering leder till ett uppvärmningsbehov 

för säsongen på 26500 kWh och ett årligt behov på 62100 kWh. Dessa resultat innebär 

att om endast övervåningen skulle isoleras minskar säsongens uppvärmningsbehov med 

endast 2900kWh och det årliga med 6400kWh. 

7.1 Elpriset – känslighetsscenario 

 

 

Figur 24. Återbetalningstiden för åtgärder baserat på driftsäsongens uppvärmningsbehov då elprisutvecklingen 
följer energimyndighetens känslighetsscenario. 

Ett högre elpris kommer att leda till ökade kassaflöden från den energibesparing som 

uppstår efter åtgärderna. Känslighetsscenarions elpris visar en årlig elprisutveckling på 
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cirka 1 procent, vilket är 0,3 procent högre än basscenariots elprisutveckling. I figur 24 

ovan ses att den ökade prisutveckling som kommer från känslighetsscenariot ändå inte 

kommer att leda till att någon av åtgärderna hinner återbetala sig under deras livslängd 

då huset drivs endast under den aktuella driftsäsongen. Både basscenariot, se figur 18, 

och känslighetsscenariot för prisutveckling tyder på samma resultat för driftsäsongen, 

att ingen åtgärd lyckas återbetala sig under sin livslängd på 40år, se figur 24. 

 

Figur 25. Återbetalningstiden för åtgärder baserat på det årliga uppvärmningsbehovet då elprisutvecklingen 
följer energimyndighetens känslighetsscenario. 

I figur 25 ovan ses de förväntade återbetalningstiderna då vandrarhemmet värms upp 

året om. Till skillnad från återbetalningstiden vid elprisutveckling för basscenariot och 

uppvärmning året runt, se figur 20, ses att ytterligare två åtgärdsalternativ, fönsterbyte 

och isolering kombinerat med fönsterrenovering, återbetalar sig under sin livslängd. 

Investeringsalternativet att byta fönster visar en avbetalningstid på cirka 35 år medan 

investeringsalternativet isolering kombinerat med fönsterrenovering visar en 

avbetalningstid på cirka 33 år. Dessa två alternativ har nästan lika lång återbetalningstid 

men isolering kombinerat med fönsterrenovering leder till en ökad energibesparing då 

byggnadens klimatskal förbättras avsevärt, detta är även anledningen till att dessa två 

investeringars återbetalningskurvor korsar varandra se figur 25. 
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Figur 26. Åtgärdernas nuvärde baserat på driftsäsongens uppvärmningsbehov då elprisutvecklingen följer 
energimyndighetens känslighetsscenario. 

Åtgärdernas nuvärde baserat på känslighetsscenariot för elprisutvecklingen vid aktuella 

driftssäsong, se figur 26 ovan, uppvisar samma resultat som för elprisutvecklingens 

basscenario, nämligen att alla granskade investeringsalternativ uppvisar ett negativt 

nuvärde under sin livslängd. Den enda skillnaden är att nuvärdet blir något mindre 

negativt, se figur 19. 
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Figur 27. Åtgärdernas nuvärde baserat på det årliga uppvärmningsbehovet då elprisutvecklingen följer 
energimyndighetens känslighetsscenario. 

Till skillnad från driftsäsong, se figur 26, ses i figur 27 ovan att vid beräkningar enligt 

känslighetsscenario för elprisutveckling kommer fönsterrenoveringen, fönsterbyte och 

isolering kombinerat med fönsterrenoveringen att uppvisa positiva nuvärden efter 

investeringarnas livslängd på 40 år. I jämförelse med basscenariot, se figur 19, leder 

isolering kombinerat med fönsterrenovering till en nuvärdesförändring från 4200kr till 

45 000kr, vilket innebär att ett tio gånger högre nuvärde fås då elpriset antas öka från 

tidigare elpris med endast 0,3 procent. Samtidigt är det ökade nuvärdet relativt litet i 

förhållande till grundinvesteringen på 746 000kr. 

 

Resultaten från känslighetsscenariot för elpriset pekar på att kalkylmodellerna är 

känsliga för förändringar i prognoser om framtida elpriser. Om stora förändringar i 

elpriset sker uppstår även stora förändringar i investeringarnas återbetalningstid och 

nuvärde.  
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7.2 Varierad kalkylränta 

 

Figur 28. Åtgärdernas nuvärde som funktion av kalkylräntan, baserat på driftsäsongen. 

Sambandet mellan energieffektiviseringsåtgärdernas nuvärde och variationer i 

kalkylränta presenteras i figur 28 ovan. Kalkylräntan har varierats mellan 4-8% vid 

säsongsdrift maj-december. Figur 28 ovan visar ett negativt samband mellan nuvärde 

och kalkylräntan, ju högre kalkylränta, d.v.s. avkastningskrav, desto lägre blir 

investeringarnas nuvärden. Med ett högre avkastningskrav får energibesparingen 

mindre betydelse, se ekvation 5.4, vilket är anledningen till att isolering kombinerat med 

fönsterrenoverings nuvärdekurva korsar isoleringens nuvärdekurva i figur 28 ovan.  

Vid säsongsdrift och kalkylräntan 8 % uppvisar alla åtgärdsalternativ ett negativt 

nuvärde, se figur 28, detta kan även ses i figur 19. Genom att minska avkastningskravet 

på investeringen kommer åtminstone ett investeringsalternativ även vid driftsäsong att 

visa ett positivt nuvärde. Detta inträffar för fönsterrenovering då avkastningskravet är 

lägre än 6.5%. Anledningen till att nuvärdet för fönsterrenovering och fönsterbyte avtar 

på likartat sätt för ökad kalkylränta beror på den marginella skillnaden i 

energibesparing som uppstår alternativen emellan, detta gäller även för isolering 

kombinerat med fönsterrenovering jämfört med isolering kombinerat med fönsterbyte. 
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Figur 29. Åtgärdernas nuvärde som funktion av kalkylräntan, baserat på uppvärmning året runt. 

Figur 29 ovan baseras på samma kalkyl som figur 28 med skillnaden att byggnaden 

värms upp året om och alternativ som kan kombineras med bergvärme har analyserats. 

Ur figur 29 ovan kan avläsas att vid en kalkylränta på lägre än 4.5% får alla undersökta 

investeringar ett positivt nuvärde medan vid kalkylräntan 8%, som Skärgårdsstiftelsen 

tillämpar vid sina investeringsbeslut, visar att endast fönsterrenovering samt isolering 

kombinerat med fönsterrenovering får ett positivt nuvärde. 
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Figur 30. Åtgärdernas återbetalningstid som funktion av kalkylräntan, baserat på uppvärmning året runt. 

Som framgår ur figur 30 ovan sker en förändring av de analyserade åtgärdernas 

återbetalningstid vid förändrat avkastningskrav. Det finns ett positivt samband mellan 

återbetalningstiden och kalkylräntan, d.v.s. ökas kalkylräntan kommer 

återbetalningstiden att öka. En minskad kalkylränta till 4 % visar att alla investeringar 

kommer att kunna återbetala sig under sin livslängd.  

Resultatet från känslighetsanalysen där kalkylräntan varierats, se figur 28, tyder på att 

lönsamhetsanalysen är beroende av vilken kalkylränta som antas. Som ses ur 

diagrammen är det endast ett fåtal investeringar som återbetalar sig under sin livslängd 

när kalkylräntan 8 % används medan alla investeringar lyckas återbetala sig då 

kalkylräntan är runt 4 %. 
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7.3 Varierade fönsterrenoveringskostnader 

 

Figur 31. Förändringen i nuvärde för fönsterrenovering baserat på uppvärmning året runt som funktion av 
renoveringskostnader.  

Fönstrets skick bestämmer kostnaden för arbete och material och ligger till grund för 

renoveringskostnaderna. Eftersom fönsterrenoveringskostnader kan komma att variera 

kraftigt beroende på fönstrets skick har en känslighetsanalys gjorts där 

fönsterrenoveringskostnader varierats för att avgöra i vilket kostnadsintervall 

fönsterrenovering bör ligga emellan för att fortfarande vara lönsamt. I figur 31 ovan 

presenteras nuvärdet som funktion av fönsterrenoveringskostnader baserat på att 

byggnaden värms upp året runt. Ur diagrammet ses att en fönsterrenovering är lönsam 

så länge renoveringskostnaderna inte överstiger cirka 6600kr/m2. 

  

-50000

0

50000

100000

150000

200000

250000

3600 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000

N
u

vä
rd

e(
kr

) 

Fönsterrenoveringskostnad(kr/m2) 

Nuvärde som funktion av 
fönsterrenoveringskostnader, årlig drift 

Fönsterrenoveringskostnader
och nuvärdet



                                                                         61 

8 Slutsats och rekommendationer 

Lönsamhetsanalysen tyder på att det är svårt för de granskade investeringarna att 

uppnå ett positivt nuvärde och en återbetalningstid under sin livslängd om syftet enbart 

är att driva verksamheten och värma upp byggnaden enligt tidigare driftsäsong mellan 

maj-december. Om lönsamhetsanalysen utgår ifrån att byggnaden värms upp året runt 

visar sig att både fönsterrenovering och en fönsterrenovering kombinerat med 

tilläggsisolering återbetalar sig under sin livslängd och får ett positivt nuvärde. En 

tilläggsisolering på 100mm är lämpligast att utföra eftersom detta antas få plats i den 

befintliga väggkonstruktionen. En tjocklek över 100mm innebär att boytan minskar 

samtidigt som endast en marginell energibesparing uppstår.  

Med en installation av ett bergvärmesystem tyder resultaten på att investeringen inte 

betalar av sig under sin livslängd, det alternativ som dock är attraktivast ur 

investeringssynpunkt är en fönsterrenovering kombinerat med bergvärmeinstallation. 

Temperaturskillnaderna som uppstår vid vandrarhemsdriften under december månad, 

mellan nedervåningen och övervåningen då endast nedervåningen värms upp, kan ha 

stor inverkan på de upplevda fuktproblemen. De fuktproblem som upplevs idag kan med 

stor sannolikhet åtgärdas genom att värma upp och underhållsvärma hela 

vandrarhemsbyggnaden året om istället för endast delar av huset under korta perioder 

vilket skett tidigare. Det kan vara lämpligt att beakta isoleringsmaterial med högre 

fuktbuffrande förmåga, t.ex. cellulosafiberisolering, vid en tilläggsisolering.  

Eftersom byggnaden bör bevaras i och med dess kulturvärde rekommenderas en 

isolering i kombination med fönsterrenovering. 

Det finns en mängd möjligheter till framtida arbeten, nedan nämns några: 

 Eftersom bidrag kan fås för renoveringar som utförs för byggnader med 

kulturvärde bör en utförlig undersökning om hur stora bidrag som kan fås 

utföras. Detta eftersom lönsamhetsanalysen kommer att påverkas då bidragen 

medför en minskad grundinvesteringskostnad vilket kan innebära att 

bergvärmeinstallationen blir lönsam för Skärgårdsstiftelsen. 

  

 Då det råder oklarhet kring hur ytterväggens isolering ser ut bör en 

undersökning kring detta göras av Skärgårdsstiftelsen. 

 

 Skärgårdsstiftelsen bör överväga om cellulosafiberisoleringens och dess 

fuktbuffringsförmåga är fördelaktig för Fejans vandrarhem och om den därmed 

är mer lämpad som isoleringsmaterial. 

 

 Eftersom förändringar i klimatskalet innebär att byggnadens täthet förändras 

bör förändringen i ventilationsbehov att granskas. Om byggnaden blir tätare 

efter förbättringar på klimatskalet kan det leda till att byggnadens 

självdragssystem inte längre räcker till vilket innebär att ventilationssystemet 

behöver åtgärdas och förbättras. 
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10.1 Bilaga1 - Projektplan 
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10.2 Bilaga2 - Placeringskarta 
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10.3 Bilaga 3 – Energibehov och isoleringstjocklek  
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10.4 Bilaga 4 – Vandrarhemmets energianvändning 

Vandrarhemmets energianvändning har erhållits från David Mattsson som driver 

vandrarhemmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Adress: Tjockö 1 12 Byggnad Wasa 

Datum Energianvändning(kWh) 

12-jan 1265 

12-feb 1401 

12-mar 1303 

12-apr 4743 

12-maj 7340 

12-jun 7898 

12-jul 12422 

12-aug 8858 

12-sep 8406 

12-okt 6779 

12-nov 10531 

12-dec 12452 

Maj-Dec 74686 

Jan-Dec 83398 
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10.5 Bilaga 5 – Bergvärmeofferter 

Offert bergvärmeinstallation 24 kW, 
Värmecentervvs 

 Arbete och material Cirkapris(kr) 

Värmepump Nibe 1345-24 kw 100 000 

Borrdjup 450 m fördelat på 3 borrhål 
                275 x 450m = 124 

000 

Varmvattensystem, ej kostnad för vattenburet värme 50 000 

Installations material inkl. rör och elarbete 14 000 

Totalkostnad(ex. moms) Transportkostnader ingår ej 288 000 kr 

 
Offert för bergvärmeinstallation på 24kW har erhållits från Jan-Åke Andersson på 
Värmecentervvs. Eftersom besök inte har skett i samband med offerten är ovanstående 
offert endast en uppskattad kostnad för ett värmesystem som klarar av en toppeffekt på 
24kW. 
 

Offert bergvärmeinstallation 35 kW, 
Villavärmeteknik 

 Arbete och material Cirkapris(kr) 

Värmepump Nibe 1345-24 kw Ej angett 

Borrning                    - 

Elpatron Nibe ELK 15 - 

Varmvattenberedare 500 liter - 

Varmvattensystem, ej kostnad för vattenburet värme - 

Installations material inkl. rör och elarbete - 

Totalkostnad(ex. moms) Transportkostnader ingår ej 412 500 kr 
 

Offerten för en bergvärmeinstallation med stödvärme från en elpatron som tillsammans 

klarar en toppeffekt på 35kW har erhållits från Jesper Thörnqvist på Villavärmeteknik. 

Eftersom ett besök inte har skett i samband med offerten är ovanstående offert endast 

en uppskattad kostnad för värmesystemet. 

 

 

 

 

 


