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Abstract 

The Island of Grinda is located in the Stockholm’s archipelago. There is an old inn that is located 

on the island that has become a very popular attraction in the last couple of years. The inn has 

both a well-known restaurant as well as conference facilities that are used by tourists as well as the 

people of Stockholm over the summer months. The inn was built 1908 and has since remained in 

the same condition. 

  

Stockholm’s archipelago foundation (Stockholm’s skärgårdstiftelse) is founded on the principles to 

make islands in the archipelago more environmentally friendly and promote sustainability. One of 

their project islands is Grinda. A focus on the island is to implement strategies to improve the 

exterior of the inn to increase energy efficiency. The current heating system is oil based and any 

improvement in energy efficiency will directly correlate to the decrease in heating oil consumed. 

  

With the help of thermal imagining three measures have been proposed: 

- Improve the insulation in the attic 

- Improve the insulation in the floor of the restaurant 

- Improve the insulation of the window frames. 

  

An approximation of the inn’s heating demands had to be drawn up in order to calculate how much 

energy consumption would be decreased if different insulation measures were put in place. The inn 

had an annual oil consumption of 20m3 and different insulation measures could decrease the oil 

consumption. This could lead to a decrease in the CO2 emissions which leads to a decreased 

ecological footprint. The report found that the inn had to have an airflow between 345-2000l/s 

depending on the time of year and how many people were in the building.   

  

The inn has a natural ventilation system and can suffer mold-, water- and other building damages if 

it becomes too insulated. This report finds that if any insulation technique become implemented it 

is suggested that a mechanic ventilation systems get built. A suggested mechanic ventilation 

system is a FTX system that recycles 80% of the heat. By installing a FTX system the inn would 

save 4,8m3 of heating oil per year and with a 10 year installation depreciation period it would save 

547200kr. 

  

Insulation measures possible from the thermal imaging were named in the report. Insulating the 

attic would decrease heating costs with up to 25% and could remove some 15 tons of CO2 

emissions per year. To insulate the attic would cost around 25000kr and have a payback time of 4 

years. To insulate the window frames would be the cheapest measure as it can be done by the 

inn’s own employers.   

  

Finally, there are many measures that can be done to improve the energy efficiency of the Inn. It is 

important to keep in mind the ventilation of the building if any measures do get installed. The best 

alternative for the inn is to install a FTX ventilation system as well as insulation measures which 

can create big savings in heating costs and promote sustainability.   
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Sammanfattning 

I Stockholms skärgård finns Grinda ö där ett värdshus är placerat. Värdhuset, byggt 1908, har blivit 

ett väldigt populärt besöksställe för Stockholmare och turister då verksamheten erbjuder 

konferensanläggning och restaurangbesök.  

 

Skårgårdstiftelsen, en organisation som övervakar bevarandet av naturen ute i Stockholms 

skärgård, har som mål att utföra åtgärder som bidrar till hållbar utveckling på deras öar i 

skärgården. Ett av deras projekt är att minimera miljöpåverkan på Grinda ö. Uppvärmningen av 

Grinda värdshus är baserad på en oljepanna som bidrar till en stor ekologisk belastning på ön. 

Klimatskalet på värdshuset har varit nastan orört sen det byggdes och därmed bidrar till 

energiförlusterna i huset. Ett av skärgårdstiftelsens mål för Grinda värdshus är att uppgradera 

klimatskalet för att energieffektivisera huset. Implementering av miljövänliga förbättringar t ex 

isolering av klimatskalet skulle bidra till en minskning av värmeförlusterna. 

  

En termografering utfördes på Grinda Värdshus och den resulterade i att tre viktiga åtgärder 

behöver göras på värdshuset: 1. Isolering av vindsvåningen 2. Isolering av fönster runt om i huset 

3. Isolering av golvet i matsalen. Eftersom huset ventileras genom självdrag måste en mekanisk 

ventilation installeras om isoleringsåtgärder genomförs. Mögelskador och andra problem kan 

uppstå i ett tätt hus som inte ventileras. De olika isoleringsåtgärderna i huset som redovisas i 

denna rapport kan bara implementeras om huset har blivit inspekterad av ventilationsexperter eller 

om ett mekaniskt ventilationssystem har byggts. 

  

En berakning av värmebehovet på Grinda värdshuset har gjorts för att uppskatta hur mycket 

läckage varje del av huset har. Berakningen hjälpte också till att bestämma hur stort 

ventilationsbehov värdshuset har då utomhustemperaturen påverkar hur mycket luftomsättning 

huset behöver. Ett intervall skapades mellan då huset är tomt och huset har full beläggning och då 

varierade luftflödet från 345-2000l/s. Genom att installera ett FTX system skulle en besparing av 

4,8m3 olja göras per år och på en 10 årig investeringskalkyl skulle detta bidra till en besparing på 

547200kr. 

 

Flera isoleringsåtgärder nämns i rapporten beroende på vilken del av huset som behöver isoleras. 

Isolering av vinden skulle kosta ungefär 25000kr och ha en återbetalningstid på 4 år vilket skulle 

kunna minska värmekostnaderna med upp till 25% och därmed minska koldioxidutsläppen med 

upp till 15 ton CO2 per år.  

 

Slutresultat blir att det finns flera isoleringsåtgärder som kan utföras på Grinda Värdshus som 

skulle bidra till energieffektivisering och en minskning av miljöpåverkan på ön. Dessa 

isoleringsåtgärder kan bara genomföras om noggrann kontroll av ventilationen görs för att se till at 

huset inte får skador om det blir för tätt. Det bästa alternativet för värdshuset är att bygga ett FTX 

ventilationssystem som kan återvinna upp till 80% av värmen och bidraga till en stor besparing i 

värmekostnader. 
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Förord 

Denna rapport är en kandidatuppsats som skrivits av André Wassberg under våren 2013, i syfte att 

hitta hållbara isoleringsmöjligheter för värdshusetpå Grinda, Stockholms skärgård. 

 

Ett särskilt tack riktas till… 

 

- Catharina Erlich, universitetslektor på institutionen för energiteknik, KTH 

För att du har gett mig en fantastisk chans att utföra ett projekt som inte bara har teoretiska 

aspekter men också är baserad på verkligheten och att du har tagit din tid att handleda mig.  

 

- Jonathan Alm, Skärgårdsstiftelsen 

För att du har bidragit med viktig information om Grinda Värdshus såväl som kuriosa och tankar. 

Hoppas det går bra med värdshuset!  

 

- Peter Kjaerboe, universitetslektor på institutionen för energiteknik 

För att du har tagit din tid att utföra termograferingen och din tid för att diskutera metoder och 

analyser av olika slag. Jag skulle aldrig ha klarat projektet utan din hjälp! 

 

Ett tack även till alla andra som har bidragit med information och uppskattningar samt författare til l 

de rapporter och böcker som har gjort arbetet möjligt.  
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Nomenklatur 
 

Benämning Tecken Enhet 

Area för Grinda värdshus Aboyta [m2] 

Area för en dörr Adörr [m2] 

Area för ett fönster Aförnster [m2] 

Area för ett tak Atak [m2] 

Total area Atot [m2] 

Area för en vägg Avägg [m2] 

Årlig utsläppsmängd CO2 från oljeförbränning Colja [kg] 

Isolerskiktets tjocklek d [m] 

Totalt värmebehov per månad Emå [kWh] 

Totalt energiinnehåll olja per år Eolja/år [kWh] 

Totalt värmebehov per år Etot [kWh] 

Uppvärmningsbehov per år Evärme [kWh] 

Mängd värme förlorad från transmission Fref [W/m²·K] 

Procentuellt värmebehov för specifik månad fmå enhetslös 

Energiinnehåll olja △Holja [kWh/m3] 

Totalkostnad eldningsolja  per år Kolja [kr] 

Kostnad 1m3 eldningsolja Kolja/m3 [kr] 

Kostnad per kilowattimme el Kel [kr] 

Kravet på luftomsättning per m2 Kluftomsättning [l/s] 

Årlig miljöpåverkan av nuvarande värmesystem Kmiljöpåverkan  [kr] 

Skillnaden mellan ute- och innetemperatur Kref [Celsius] 

Nusummefaktor Nsf enhetslös 

Nuvärdefaktor Nvf enhetslös 
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Effekt för värmebatteri Pvärmebaterri [kW] 

Max antal mäniskor i Grinda värdshuset samtidigt Smäniskor enhetslös 

U-värde U [W/m²·K] 

U- värdet för en dörr Udörr [W/m²·K] 

U-värdet för ett fönster Ufönster [W/m²·K] 

Utsläppsmängd CO2 från oljeförbränning Uolja [kg CO2/m
3] 

Genomsnittliga U-värdet på ett hus Uref [W/m²·K] 

U-värdet för ett tak  Uvägg [W/m²·K] 

U-värdet för en vägg Uvägg [W/m²·K] 

Kostnad utsläppsrätter Ur [kr/ton CO2] 

Koldioxidutsläpp per förbränning av 1m3 eldningsolja Uolja [ton] 

Volym oljeförbrukning per år Volja/år [m3] 

Oljepannans verkningsgrad ηop enhetslös 

Värmekonduktivitet (lamda) λ W/m·K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
André Wassberg Examensarbete i Energi och Miljö 9 
 

1. Introduktion 

Stockholms skärgård har utvecklats sedan 1960-talet då det blev mer och mer populärt att ha 

sommarstugor ute i skärgården. Den snabba utvecklingen av byggnader i Stockholms skärgård har 

påverkat miljön på flera sätt då det geografiska läget har gjort det svårt att bygga ur ett 

miljöperspektiv. Mycket av teknologin som finns idag fanns inte under 1960-talet då utvecklingen 

var som störst. Detta har lett till att flera av byggnaderna ute i skärgården har ineffektiva 

värmesystem med onödigt stora miljöeffekter, isoleringen är omodern och de flesta byggnader 

värmer upp sina byggnader genom oljepannor eller direktverkande el. (Hoffman, V. & Marmsjö, A., 

2012) 

 

Skärgårdstiftelsen är en stiftelse som äger och förvaltar flera öar i Stockholms skärgård. Under 

många år har investeringar i förbättrad miljöteknik för byggnader inte varit lönsamma, vilket präglat 

hur Skärgårdstiftelsen investerar i och förvaltar sina byggnader. Nu har EU ökat påtryckningarna 

kring Östersjön för att skapa hållbara öar och detta har lett till skapandet av projekt “Green Island” 

som Skärgårdstiftelsen är engagerad i (Skärgårdsstiftelsen, 2012). 

  

 Green Island’ är ett samarbetesprojekt mellan organisationer i  inland  Sverige och Estland. 

Green Island finansieras av E   entral  altic I TE  EG I  A  rogramme.  rojektet går ut på att 

förbättra energi, avlopps, transport, och sophanteringsmetoder på öar runt Estland   inland  och 

Sverige på ett miljömässigt sätt. Skärgårdsstiftelsen i Stockholm är ”lead partner” inom Green 

Island. I Sverige är ett av deras arbeten att minimera klimatpåverkan på öar i skärgården där ön 

Grinda ingår. På Grinda finns ett värdshus som är ett av Sveriges äldsta stenhus och därmed har 

ett stort historiskt värde.  å värdshuset är väldigt gammalt kan man anta att mycket värmeenergi 

läcker ut och därmed blir huset mycket energiintensivt. Genom ett förbättrat klimatskal för Grindas 

värdshus skulle klimatpåverkan på Grinda bli mindre och därmed skulle Skärgårdstifilsen komma 

närmare sina mål i  Green Island’projektet (Green Islands, 2007). 

2. Syfte och Mål 

Huvudsyftet är att undersöka vilka ekonomiska och klimatrelaterade besparingar som kan göras 

genom att förbättra det nuvarande klimatskalet för en byggnad i Stockholm skärgård. Denna 

undersökning kommer att tillämpas på Grindas värdshus som ligger på en av öarna som 

Skärgårdstiftelsen ansvarar för. Det resultat som tas fram i denna rapport ska i praktiken kunna 

användas på liknande byggnader i skärgården och därmed kunna användas som en mall för 

liknande uppgradering av byggnader i Stockholms skärgård. 

 

Nedan listas målen for rapporten. 

- Uppskatta årligt värmebehov för Grinda Wärdshus 

●  Uppskatta årligen förbrukad mängd olja 

●  Uppskatta årligen förbrukad mängd el 

- Beräkna ekonomisk och miljömässig kostnad för nuvarande värmesystem 

●  Uppskatta kostnader för olja, el och underhåll för värmesystemet  
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●  Uppskatta miljöpåverkan 

- Uppskatta värmeförlusterna via läckage 

●  Utföra och analysera termografering 

●  Undersöka vilka läckage som påverkar värmeförlusterna mest 

- Bestämma vilka åtgärder som skulle kunna minska värmeförlusterna 

●  Lokalisera och avgöra vilka former av läckage som existerar 

●  Undersöka vilka åtgärdsalternativ som existerar 

- Uppskatta ekonomiska samt miljömässiga kostnader för åtgärderna 

- Beräkna vilka besparingar som kan göras ekonomiskt samt miljömässigt 

3. Litteraturstudie 

3.1 Global miljöpåverkan 

Mänskligheten har kommit till ett vägskäll där den måste tänka om gällande sin fortsatta utveckling. 

Den snabba tillväxten har skapat en så stor press på planeten det senaste decenniet att 

mänskligheten riskerar att utlösa snabba förändringar i den globala miljön. Mänskligheten som 

lever på planeten nu är den första generationen som vet att den har blivit ett hot för sin egen 

existens som en modern civilisation (Rockström, J & Klum, M. 2012.). 

  

Den industriella revolutionen började under 1700-talet i Storbritannien och spred sig sedan under 

1800-talet till resten av värden. Revolutionen innebar att man slutade använda jordbruksekonomi 

och övergick till en ekonomi baserad på storskalig industriproduktion. Eftersom man kunde 

producera stora volymer snabbt och enkelt med minimal arbetskraft blev metoden populär väldigt 

fort. Genom en gradvis utveckling av den industriella revolutionen runtom i värden behövdes det 

flera idéer och teknisk kunskap för att utveckla maskiner som kunde ta över mänskligt arbete. Med 

utvecklingen av olika fabriker och maskiner krävdes det råvaror och lämpligt bränsle som kunde få 

dessa maskiner att arbeta (Wendell, 2012). 

  

Den långsiktiga konsekvensen av den industriella revolutionen är den globala miljöpåverkan som 

den stora förbrukningen av resurser har orsakat. Förutom material har bränslen använts i stor 

volym för att få energi. Förbrukningen av olika typer av fossilt bränsle t ex olja och kol, har lett till 

två problem (Wendell, 2012): 

- Förbränningen av fossilt bränsle leder till miljöförstöring och nedsmutsning i form av utsläpp till 

atmosfären; koldioxid, svavel- och kväveföroreningar som är skadliga för miljön 

(Energimyndigheten 2012e). 

- Fossila bränslen är icke-förnyelsebara resurser och detta innebär att de kan ta slut. Detta är ett 

stort problem för den industriella ekonomin som bygger på de fossila bränslena. Att hitta alternativa 

förnyelsebara energikällor är en stor utmaning. 

  

Den globala miljöpåverkan har börjat slå igenom och mänskligheten börjar se konsekvenser av 

den industriella ekonomin. Stora internationella organ såsom Världsbanken börjar redan oroa sig 

över den globala miljöpåverkan. År 2012, kom världsbanken ut med sin rapport ‘Turn Down The 

Heat: Why a 4°C World Must Be Avoided’ där den beskriver att världen är på väg mot en 4°C 
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uppvärmning om inga åtgärder implementeras (World Bank, 2012). Även stora bolag såsom Shell, 

som bidrar till den globala uppvärmningen börjar förstå hur seriöst problemet är. Shell’s  global 

energy scenarios for 2050’ är ett exempel på hur även dessa företag ser den framtida 

energirevolutionen som reducerar beroedet av fossila bränslen och energislag och prioriterar  

hållbara energikällor (Rockström, J & Klum, M. 2012.). 

 

3.2 EU:s roll 

Europeiska Unionen har en stor roll gällande Europas miljöpåverkan. Med hjälp av en stor budget 

och samarbete har denna organisation stor makt och kan implementera planer och strategier för 

att förändra. Inom den Europeiska Unionen har flera institutioner byggts upp för att specifikt tackla 

olika miljöproblem, exempelvis Europiska miljöbyrån, Miljöministerrådet, Utskottet för miljö och 

Miljökommissionen. Med utvecklingen av dessa organ och institutioner har EU:s miljökrav tagits 

fram och blivit bland de strängaste i världen (European Commission, 2010). 

  

År 2008 bestämde EU att minska utsläppen av växthusgaser. De implementerade en strategi som 

kallades för 20-20-20 målen som ska nås vid 2020. Detta innebär följande(European Commission, 

2010): 

- 20% minskning av EUs växthusgaser från 1990-nivåerna 

- Öka EUs användning av grön energi med 20% 

- En 20% förbättring i EUs energieffektivisering. 

  

Varje land inom EU kan dessutom ha ytterligare miljöstrategier. Med 20-20-20 målen har flera små 

organisationer, institutioner och projekt byggts upp för att nå dessa mål, exempelvis Central Baltic 

INTERREG IV A Programme, som är ett program som utvecklar projekt som specifikt gäller 

miljöstrategier inom det Baltiska området. Dessa miljöstrategier hjälper EU att nå sina 20-20-20 

mål (European Commission, 2010) (Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007-2013, 2010) 

 

3.3 Sveriges ansvarstagande och åtgärder. 

Sverige har skapat ett miljömålssystem som infördes av riksdagen 1999. I miljömålssystemet ingår 

16 miljökvalitetsmål och över 50 delmål. Miljökvalitetsmålen infördes för att tydliggöra den 

miljömässiga dimensionen i begreppet hållbar utveckling, som exempelvis begränsad 

klimatpåverkan, frisk luft, god bebyggd miljö, giftfri miljö, med mera. Några miljökvalitetsmål har 

kompletterats med delmål. De delmål, som numera kallas etappmål, ska ange tidsperspektiv, 

konkretiserade arbeten och inriktning för att nå miljökvalitetsmålen (Miljömål, 2012). 

  

För att dessa delmål ska nås behövs en strategi med utgångspunkt från fem grundläggande 

värden (Miljömål, 2012): 

- Människors hälsa 

- Naturmiljön och den biologiska mångfalden 

- De kulturhistoriska värdena 

- Den långsiktiga produktionsförmågan hos ekosystemen 

- En hållbar hushållning av naturresurserna. 
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För att miljömålen ska nås har regeringen beslutat att de fem grundläggande värdena skall införas 

i arbeten/projekt/strategier för att nå miljömålen. Det finns fyra olika myndigheter som på olika sätt 

organiserar arbetet för att dessa miljökvalitetsmål ska nås (Miljömål, 2012). Dessa myndigheter är: 

- Naturvårdsverket, hanterar naturmiljön 

- Boverket, hanterar byggnader samt mark och vatten 

- Riksantikvarieämbetet, hanterar kulturmiljön 

- Socialstyrelsen, hanterar hälsofrågor 

  

Regeringen har lagt fram tre åtgärdsstrategier som ska vara vägledande i arbetet för att uppnå 

miljökvalitetsmålen (Miljömål, 2012). Dessa tre är: 

- Energieffektivisera och minska utsläppen från energi- och transportsektorerna. 

- Minska utsläppen av miljögifter genom att skapa energi- och materialsnåla kretslopp. 

- Att införa hållbar bebyggelsestruktur och miljöanpassad fysisk planering för att få en god 

hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö. 

 

3.4 Green Island 

Projektet Green Island är ett samarbete mellan organisationerna Aronia, Skärgårdstiftelsen i 

Stockholm Län, Sustainable Saaremaa, Association of Estonian Islands, Central Baltic Interreg IV 

A Programme och European Union Development Fund, i Sverige, Finland och Estland. Det 

startades år 2007 och syftar till att inventera och analysera elva öar i tre länder runt Östersjön vad 

gäller energi, avlopp och sophantering, för att sedan implementera planer och strategier som ska 

förbättra detta på ett miljövänligt sätt. Mer specifikt är målen för Green Islands (Green Islands, 

2007): 

- Se till att varje ö är medveten om deras egen miljöpåverkan 

- Slutna lokala kretslopp och därmed hitta lokala lösningar 

- Att fungera som rådgivare till lokala miljöinitiativ 

- Se till att ekosystemtjänsterna främjas och bevaras 

  

I Sverige är det ´Skärgårdstiftelsen i Stockholms Län´ som utför dessa planer och strategier. De 

öar som är under medverkan i Sverige är: Utö, Ornö, Ingmarsö, Askö, Tynningö, Ramsö. 

Skärgårdstiftelsen arbetar även med andra öar men dessa är inte med i  Green Islands’ projektet. 

Ön Grinda är ett exempel på en av dessa öar. (Green Islands, 2007) 

  

´Skärgårdstiftelsen i Stockholms Län´ har blivit utnämnd till ”Lead partner” för projektet. Detta 

innebär att de ansvarar för att olika projekt genomförs och att dessa projekt sedan rapporteras in 

till Interregs sekretariat. Projektet finansieras av EU/Central Baltic INTERREG IV A Programme 

2007-2013, Archipelago and Islands Sub-programme med en budget på cirka 1,5 miljoner euro 

under tre år (Green Islands, 2007). 

 

3.5 Grinda 

Grinda har haft bebyggelse på ön sedan medeltiden då den ägdes av olika skärgårdsbönder. Ön 

bytte ägare ett antal gånger fram till år 1906 då Nobelstiftelsens förste direktör, Henrik Santesson 
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köpte ön och byggde Grinda Wärdshus år 1908. Ägandet övergick slutligen till Stockholm 

Skärgårdstiftelse år 1998 (Skärgårdstiftelsen, nd.). 

  

Grinda är den första publika ön på väg ut mot ytterskärgården och därmed har den blivit mycket 

populär bland besökare. Under sommaren åker folk ut till Grinda för att njuta av sol, fest och bad. 

Grinda bjuder på många aktiviteter och boende till allmänheten med hotell, vandrarhem, stugby 

och tältplats. Därmed har det blivit en populär ö att bo och övernatta på. De olika aktiviteterna 

såsom restaurang, kajakuthyrning, naturhamn, utkiksplats, grillplats, badplats och bastu med mera 

har också blivit en stor drivkraft för öns popularitet. Grinda har också en bra tillgänglighet och 

promenadväger för rullstolsburna och barnvagnar. Då Grinda är ett naturreservat har man värnat 

om naturen. Strikta regler och lagar ser till att allmänheten som besöker ön behandlar den på ett 

miljövänligt sätt (Skärgårdstiftelsen, nd.). 

  

Grinda Wärdshus hotell och konferensanläggning har blivit en stor attraktion på ön och har öppet 

nästan året runt. Restaurangen i värdshuset har belönats ett flertal gånger från Sveriges ledande 

köksmästare och därmed gjort restaurangen till ett populärt ställe att äta på, särskilt när det gäller 

deras julbord (Skärgårdstiftelsen, nd.). 

  

Figur 1 visar en karta på Grinda och ger lokalisering för Grinda Wärdshus:  

 
Figur 1 - Karta på Grinda (Skärgårdsstiftelsen, nd) 

 

3.6 Nuvarande klimatskal på Grindas Wärdshus 

Grindas Wärdshus är 988m2  fördelat på två plan. Huset uppfördes av Henrik Santesson, 

Nobelstiftelsens förste direktör. Arkitekten Ernst Stenhammar utförde ritningarna på Grindas 

Wärdshus vilket stod klart 1908. Grinda Wärdshus är byggt i sten och har i stort sett ett oförändrat 
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klimatskal sedan det byggdes (Skärgårdstiftelsen, nd.). Klimatskalet på utsidan av värdshuset 

består av stenväggar och tegelpannor på tak. 

  

Vid ett besök på Grindas värdshus kunde följande observationer göras: 

- Fönster på botten- och förstavåningen är treglasfönster. Uppe på vinden är det englasfönster. 

- Väggar och tak på vinden har ingen isolering. 

- Inte alla rör i pannrummet är isolerade. 

- Hela Grinda Wärdshus ventileras genom självdrag, det är bara köket som har ett 

ventilationssystem. 

- Värmeelementen står på året om - de är inte automatiserade. 

- Luftdrag går att observera vid fönsterkanterna i några fönster i värdshuset. Listerna på några 

fönster börjar brytas ner. 

- Luftdrag går att observera vid golvlisterna i några delar på bottenvåningen i värdshuset, särskilt i 

matsalen. 

- Luftdrag går att observera vid entrédörren till värdshuset. 

  

Figur 2 visar framsidan av Grindas Wärdshus och figur 3 visar baksidan på Grindas Wärdshus. 

 
Figur 2 - Framsidan på Grindas Wärdshus, (Wassberg, 2013); Figur 3 - Baksidan på Grindas Wärdshus, (Wassberg, 2013) 

 

3.7 Elanvändning/Uppvärmning på Grindas Wärdshus 

Uppvärmning med el kan ske genom antingen elpatroner i en ackumulatortank, el element eller 

varmvattenberedare. I Grinda’s Wärdshus finns inga elelement eller varmvattenberedare som är 

integrerad i ackumulatortank.. Det finns en elpatron i ackumulatortanken men den används inte. 

(Pfister, 2013) Istället täcks totala värmebehovet av en oljepanna. Enligt Jonathan Alm, som är 

teknisk rågivare på Green Islands försummas därmed eventuell elanvändning för uppvärmning vid 

beräkningar av Grinda Värdshus energibehov. (Alm, J. 2013) 

 

Uppvärmningssystemet på Grinda Wärdshus är ett vattenburet system där en vattenslinga värms 

med hjälp av en oljepanna. Oljepannan värmer upp vattnet i ackumulatortanken som i sin tur 

värmer tappvarmvattnet och vatten till radiatorerna som går i slinga genom ackumulatortanken. 
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Oljepannan och ackumulatortanken är placerade i ett uppvärmt källarrum där de kyls ner genom 

självdrag. Detaljerad information om oljepannan och oljeförbrukningen: 

Oljepanna: Typ DeDietrich CFE 306, år: okänt, verkningsgrad: 80%. Den har maximal effekt på 

120kW enligt tillverkaren. Enligt verksamhetsägaren används oljepannan inte över halv maximal 

effekt (60kW). (Pfister, 2013) 

Oljeförbrukning: 20-22 m3/år (Alm, J. 2013)(Offerter Grinda, bilagor) 

 

Uppvärmningsystemet är placerat i ett uppvärmt källarutrymme i värdshuset där både oljepannan 

och oljetank är placerad. Oljan som används till oljepannan levereras från Ec Energicenter Nacka 

AB som har sitt kontor beläget på Älgö i Nacka. Oljan levereras i två omgånger där varje leverans 

innehåller 10m3 och därmed blir den totala årleveransen 20m3 olja. Under 2012 skedde den första 

leveransen i april och den andra i december. Priset av oljan är 11,20kr per liter exklusive moms där 

moms på handlad olja uppgår till 25% av inköpspriset. Oljan som är uppköpt används enbart till 

uppvärmningen av huset genom en oljepanna. Nedan berättas mer om uppvärmningen.  

  

3.8 Uppvärmning 

Temperaturen inomhus bör ligga mellan 20-24C (Boverket 1998), detta eftersom människor 

konstant genererar värme och luftens uppgift är att kyla så mycket att människan håller en 

konstant kroppstemperatur. Normalt ligger hudtemperaturen för en människa mellan 30-34C men 

beroende på hur aktiv personen i fråga är kan denna siffra variera lite (Socialstyrelsen, 2005). 

  

Av Sveriges totala energianvändning står bostads- och servicesektorn för ca 40% varav 60% går 

till uppvärmning och tappvarmvatten (Energimyndigheten, 2013b). 25 % av all uppvärmning 

använder sig av elvärme och är därmed det vanligaste uppvärmningsalternativet, här räknas både 

direktel och luftvärmepumpar in (Energimyndigheten, 2012b). I figur 4 visas de olika typer av källor 

som används till uppvärmning. Grinda Wärdshus, skulle  vara med i  Enbart olja’ kategorin om det 

kategoriseras som ett småhus. 
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Figur 4 - Olika uppvärmningsmetoder för småhus (Energimyndigheten, 2012b) 

 

Värmebehovet hos ett hushåll beror på ett flertal faktorer såsom typ av byggnad, antal personer i 

hushållet och lokalisering, dessutom varierar det mellan hur byggnaden används; hotell och 

restauranger har exempelvis större förbrukning av driftel till kök och belysning än bostäder. 

(Energimyndigheten, 2012b) (Energimyndigheten, 2012c) 

  

Uppvärmningssystemets utformning samt effektivitet är avgörande för en byggnads miljöpåverkan 

eftersom alternativen är många. Exempelvis har en byggnad med förbränningspanna en större 

miljöpåverkan än ett hushåll med värmepump eller fjärrvärme. (Energimyndigheten, 2013a) 

  

Även om formen av uppvärmning är mest avgörande finns det andra faktorer som påverkar hur 

energismart ett hus är. Klimatskalet är en viktig faktor eftersom det avgör hur stor del av värmen 

som hålls kvar i byggnaden och påverkar därmed även värmebehovet och hur energieffektiv 

byggnaden blir. (Energimyndigheten, 2013a) 

  

Djurgården är en ny planerad stadsdel i Linköping och för denna planerade stadsdel togs fram en 

energianalys som visar en värmebehovsprofil för småhus på 140m2. Dessa hus var byggda enligt 

2008 års byggstandard där det årliga energibehovet är under 110kWh/m2. Resultat för den 

procentuella fördelningen av värmebehovet över ett år i ett småhus visas i figur 5 nedan. (Ågren, 

P., 2009) 
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Figur 5 – Procentuell årlig fördelning av värmebehov (Ågren, P., 2009) 

 

Figur 5 visar tydligt att värmebehovet varierar beroende på tiden på året. Under de kalla 

vintermånaderna är temperaturskillnaden mellan utomhus och inomhus större än under 

sommarmånaderna och därmed krävs det mer energi att värma en bostad till rumstemperatur, 

vilket är 20C.  

 

3.9 Klimatskal 

”Klimatskal” är samlingsordet för husets alla yttre delar såsom väggar, tak, fönster och golv. Att 

bygga ett hus med ordentlig isolering kostar mer men kräver mindre uppvärmning då läckagen 

minimeras.  essa dyrare byggen kallas för “lågenergihus” och brukar betala sig efter några år tack 

vare de lägre uppvärmningskostnaderna. Klimatskalet ser även till att stänga ute fukt och 

föroreningar för att förbättra inomhusklimatet (Energimyndigheten, 2013a). 

  

De vanligaste källorna till förluster är köldbryggor och dålig isolering kring fönster, olika infästningar 

som exempelvis balkonger och i kanterna runt fönstret kan det finnas springor som skapar 

möjligheter för värmen att transporteras. Med hjälp av en värmekamera som tar bilder med infrarött 

ljus kan man demonstrera var det finns förluster och lättare motverka dem. Tyvärr är det ofta 

mycket dyrt och svårt att efterisolera i väggar medan dåligt isolerade fönster är lättare att åtgärda. 

(Energimyndigheten, 2013a) 

  

Hur väl väggar och fönster leder värme beskrivs med ett s k U-värde. Detta U-värde beskriver hur 

mycket värme som leds per gradskillnad mellan inom- och utomhustemperatur och kvadratmeter. 

För lågenergifönster kan U-värdet ligga så lågt som 0.9 W/(m2k) och väggar med en halv meters 

isolering kan komma ned till 0.1 W/(m2 K) (Energimyndigheten, 2013a). 

  

Figur 6 visar en bild över fördelningen av värmeläckage för de olika delarna i ett små hus. Det är 

tydligt att de största förlusterna sker via transmission genom väggar och fönster och dörrar som 
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ligger på 20% respektive 35%. En viktig del är dock ventilation som står för 15% av 

värmeförlusterna, men om ventilationen sköts dåligt kan den siffran bli mycket högre. 

(Energimyndigheten, 2012f) 

 
Figur 6 - Procentuell fördelning av värmebehov (Energimyndigheten, 2009, s20) 

 

3.10 Ventilation 

Ventilationen är en viktig del när det gäller inomhusmiljö och kan vara en stor värmesänka. 

Vanligtvis sker ventilation genom att fläktar drar in luft till renare rum såsom sovrum och 

vardagsrum och drar sedan ut luften via kök och badrum, men detta system sattes i bruk först på 

1980-talet. Innan dess sköttes ventilationen av dålig tätning i klimatskalet som gav upphov till 

korsdrag. Små hus som är byggda före 1970-talet har därmed sämre tätning och oftast stora 

värmeförluster. Därmed kan de olika ventilationssystemen delas in grovt i tre perioder: före 1970, 

under 1970-talet, och efter 1980 (Energimyndigheterna, 2012f). 

  

- Före 1970 

Enligt Energimyndigheten har hus byggda före 1970 dålig luftomsättning. Detta beror på att 

ventilationen sköts genom självdrag. Därutöver finns det finns brister i isoleringen där luft går in 

och ut. Under sommaren blir ventilationen ineffektiv då temperaturskillnaden mellan inomhus och 

utomhus inte kan användas som drivkraft för luftomsättning. Byggnader vars ventilation bygger på 

självdrag har stora värmeförluster och ventilationen är svår att uppskatta och hantera. Är 

byggnaden dessutom utsatt för vind blir värmeförlusterna ännu större. (Energimyndigheterna, 

2012f). 

  

- Under 1970-talet 

Under 1970-talet förändrades byggstandarden och byggnader blev bättre isolerade och placerades 

tätare ihop för att minimera värmeförlusterna och spara energi. Detta innebär ofta att det inte fanns 

någon ventilation alls längre vilket gav upphov till fuktskador och mögel. Dessa byggnader fick 

senare kompletteras med luftintag. (Energimyndigheterna, 2012f). 

  

- Efter 1980 

De småhus som är byggda efter 1980 har i de flesta fall ventilationssystem  som är 

automatiserade. Nästan alla byggnader har nu fläkt- och kanaldrivna mekaniska luftsystem som 

antingen kontrollerar hur mycket luft som sugs ut ur huset (frånluftsystem) eller både in och ut (till- 
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och frånluftsystem). Denna teknik har blivit väldigt framgångsrik och garanterar en god ventilation 

även under sommaren. Att luften styr via speciella kanaler har gjort det möjligt att med hjälp av 

värmepumpar återvinna en del av värmen i frånluften och på så sätt ta till vara på en del av den 

värme som annars skulle försvunnit via ventilationen. (Energimyndigheterna, 2012f). 

 

Från- och tilluftsventilation med återvinning kallas FTX system. Dessa system är väldigt 

energieffektiva då de återvinner värmen i frånluften. Det finns flera fördelar med att installera FTX 

system i en byggnad. Systemet kan tillföra stora mängder ventilationsluft och dessutom kan det 

fungera oberoende av vädret. Jämfört med byggnader som har självdrag- eller frånluftsventilation 

så kan tilluften från FTX-system värmas och renas. Systemet är inte problemfritt då ljudproblem 

och nedsmutsning från systemet och fläktar kan innebära en del underhåll. Systemet innehåller ett 

tvåkanals ventilationssystem: en tilluftsfläkt och en frånluftsfläkt. Tillufter styrs till sovrum och 

vardagsrum medan frånluften tas från tvättstuga, badrum och kök. Systemet har en värmeväxlare 

där värmen från den varma frånluften överförs till den kalla uteluften. Vid en jämförelse med ett 

icke-återvinnings baserat system kan en energibesparing på mellan 50-80% göras. 

Energimyndigheten har testat flera modeller av olika FTX-aggregat och dessa tester har visat att 

en installation av ett FTX-aggregat i ett tät småhus kan spara mellan 3 och 6 MWh per år. 

(Energimyndigheten, 2011a)  

 

Beroende på hur stort huset är kan investeringskostnaden bli rätt stor för ett FTX 

ventilationssystem. Själva aggregatet kan kosta mellan 20000-30000 kronor men tillkomsten av 

installationsmaterial och arbetskostnader kan variera stort beroende på hur huset är konstruerat 

och hur kanaldragningen utförs. Det går att installera FTX-ventilation själv om man är händig och 

har kunskap om ventilationsteknik. Då det krävs väldigt stor noggrannhet finns det risk att det kan 

uppstå luftläckage eller bristfällig isolering vid vinklar och genomföringar om det utförs av en 

amatör. Att anlita en erfaren installatör är då viktigt då han/hon kan korrigera installationen om 

något blir fel. (Byggahus, 2013) 

 
3.11 Transmissionsförluster 

Värmeförlusterna genom klimatskalet sker genom transmission och olika delar i en byggnad har 

olika egenskaper när det gäller värmeförluster. Nedan kommer värmeförlusternas egenskaper i 

olika delar av huset att diskuteras. 

  

- Väggar, vindsgolv och tak 

Värmeövergången från inomhusmiljö genom väggar, vindsgolv och tak är samma process och det 

finns tre faser för värmeövergången igenom materialet (Wåhlin, et al. 1951): 

- Första fasen är från rumsluft till väggens insida genom konvektion. Luftströmmar och strålning 

från olika objekt i rummet avlämnar, genom värmeövergång, värme omedelbart intill innerväggens 

kallare yta. 

- Andra fasen är från väggens insida tills väggens utsida. Väggen tjocklek har stor betydelse när 

det gäller värmeledning i denna fas.  

- Tredje fasen är från väggens utsida till ytterluften. Vårmeövergången i tredje fasen sker exakt 

likadant så som första fasen, d.v.s. konvektion. 
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Det finns olika sätt att minska värmeövergången i väggar, vindsgolv och tak men det mest vanliga 

är att använda värmeisolering. För att mäta hur bra värmeisoleringen är i en byggnad används det 

s k  U-värdet. (Energimyndigheten, 2012d)  

  

Det är svårt att beräkna U-värdet i efterhand på olika byggdelar i en färdig byggnad och därmed 

hanvisas till två olika standarder (Isover, nd.): 

- SS-E  ISO 13789 ” yggnaders termiska egenskaper - Värmegenomgångskoefficienter - 

 eräkningsmetod”.   enna standard används för att beräkna transmission- och 

ventilationsförluster. 

- SS 24230 ” ärmeisolering - Plåtkonstruktioner med köldbryggor -  eräkning av värmemotstånd”. 

Denna standard används för att beräkna byggnadsdelar med plåtregler. 

 

Olika material i väggar, vindsgolv eller tak har olika värmeledningsförmåga. U-värdet mäts då 

genom en förenklad formeln:  = λ\d där lambda (λ) är en generell materialegenskap 

(värmekonduktivitet) och d är isolerskiktets tjocklek i meter. Tabell 1 visar några väggmaterial och 

deras värmeledningsförmåga. (Energibok, 2012). 

 

Material Värmekonduktivitet, W/mK 

Stål   50 

Rostfritt stål 17 

Betong 1.7 

Puts 1.0 

Fasadtegel  0.60 

Gipsskiva 0.25 

Golvspånskiva 0.18 

Spånskiva  0.14 

Träfiberskiva 0.14 

Plywood 0.14 

Trä 0.14 

Lättbetong 0.12 

Mineralull 0.037 
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Cellplast 0.037 

Tabell 1 - Värmeledningsförmåga på vägmaterial (Energibok, 2012) 

 

Tabell 1 visar tydligt att luft har en väldigt låg värmeledningsförmåga medans koppar har en väldigt 

hög. Detta innebär från ett isoleringsperspektiv att stenull är ett bra material som kan används som 

isoleringsmaterial. Aluminium och koppar ska inte användas som isoleringsmaterial då 

värmeledningsförmågan är väldigt hög och därmed ökar värmeövergången.  

 

Den totala miljöpåverkan är beroende av typ av väggmaterial och analys av en väggs 

miljöpåverkan görs genom att titta på hela livslängden för väggen. En hållbar vägg skall ha en 

väldigt liten miljöpåverkan i alla faser av dess livslängd: råutvinning till produktion till återvinning. I 

råutvinning/produktion är det viktigt att använda material som kan återanvända om någon går fel i 

produktionen.. I detta fall kan val av material leverantör göra skillnad. (Xelia, nd.) 

 

- Golv 

Det finns tre olika typer av husgrunder som huset vilar på (Byggmentor, 2011): 

- Betongplatta. En betongplatta är helt enkelt en platta för en byggnad att stå på. Då betong är ett 

bra isoleringsmaterial innebär detta ett lågt U-värde Men jämfört med till exempel trä så är betong 

en dålig isolering. Betong som material leder mycket värme och detta kan leda till stora 

värmeförluster beroende på vilket material betongplattan villar på.   

- Källare. En källare är väldigt lik en krypgrund och är ett bra val för att minska värmeförlusterna. 

Byggandet av en källare eller krypgrund skapar en luftficka och därmed minskar värmeledningen 

mellan markyta och bjälklag. Problemen med att ha en av dessa två är att under sommartiden kan 

det bildas fukt som därmed kan skada byggnaden. Men med modern teknik med ”varmgrund” eller 

”inneluftsventilerad krypgrund” som värmer upp krypgrunden så kan man kontrolera fukten. 

- Krypgrund. Se  Källare’ 

  

Miljöpåverkan är väldigt lik   äggar  vindsgolv eller tak’ då den totala miljöpåverkan varierar med 

det material som används i byggandet. Med miljöpåverkan av golv får hela livslängden avgöra den 

totala miljöpåverkan. Att välja ett golv som är ISO certifierat kan vara ett exempel på att minska 

miljöpåverkan på en byggnad. (Xelia, nd.) 

 

- Fönster 

Isoleringsgraden för fönster kan inte beräknas på samma sätt som väggar då dessa har andra 

egenskaper som hindrar detta. En vägg har ett homogent genomgående material medan ett 

fönster istället har luftspalter mellan fönsterglasen och en reflekterande yta. Luftspalterna mellan 

fönsterglasen och den reflekterande ytan ökar värmemotståndet och därmed 

reducerarvärmeledningen. Vid en jämförelse mellan två- och tre- glassfönster kan det tydligt ses 

att ju fler luftspalter desto mindre U-värde. Med modern teknik finns det A-klassade 

isoleringsfönster som har så lite som 0.6 som U-värde (A-klassade fönster har ett U-värde från 0.9 

neråt)(Werner, A., 2011). 
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Med ett lågemissionskikt i ett glas kan strålningsegenskaperna ändras och därmed bidra till ett 

lägre U-värde. Önskemålet med lågemissionskikt är att få stor reflektion på den långvågiga 

strålningen (temperaturstrålningen). En större reflektion av temperaturstrålningen innebär en 

minskning i värmeförlusterna genom fönstret. Ett lågemissionskikt består av ett tunt skikt av metall 

eller metalloxid som anbringas direkt på glaset eller på en tunn plastfilm som sedan anbringas på 

glaset. De metaller och metalloxider som framförallt används idag är silver, koppar, indiumoxid, 

guld och tennoxid (Fönster fukt & Innemiljö, 2011).  

 

Ungefärliga U-

värden 

W/(m²K) 

Vanligt 

glas 

Glas med ett 

lågemissionss

kikt 

Glas med ett 

lågemissions-

skikt 

Glas med två 

lågemissions-

skikt 

Glas med två 

lågemissions-

skikt 

  + luft + gas + luft + gas 

Tvåglasfönster 2.4 - 2.6 1.5 - 1.7 1.3 - 1.5 1.5 - 1.7 1.3 - 1.5 

Treglasfönster 1.8 - 2.1 1.2 - 1.6 1.1 - 1.5 1.0 - 1.4 0.8 - 1.2 

Tabell 2 - Jämförelse av olika typer av glas och deras U-värde (Fönster fukt & Innemiljö, 2011) 

 

Tabell 2 visar skillnaderna mellan två- och treglasfönster och jämför dessa med olika typer av 

lågemissionsskikt. Tabellen visar en klar skillnad mellan vanligt glas och glas med ett eller två 

lågemissionskikt. U-värdet kan variera flera enheter om ett glas innehåller lågemissionsskikt eller 

inte. Ett vanligt tvåglasfönster kan ha ett U-varde mellan 2.4-2.6 W/(m²K) och ett treglasfönster 

med två lågemissionskikt med gas kan ha ett U-värde på så lite som 0.8W/(m²K).   

 

Det kan vara dyrt och icke lönsamt att byta ut hela fönstret till ett isoleringsfönster. Det kan också 

innebära stor ingrepp i husets utseende som en ägare inte vill ha. Det mest lönsamma sättet är att 

komplettera det ursprungliga fönstret med en tredje glasruta om det är ett tvåglasfönster, byta ut 

det inre glaset med energisparande glas eller issolerruta om det är ett treglasfönster. Om 

byggnadens värmesystem eller fasad ska ändras kan det bli lönsamt att byta ut hela fönstret 

(Energimyndigheten, 2012d). 

  

Materialet i fönsterkarmen kan göra skillnad i värmeförlusterna för fönstret som en helhet. Ett 

material som aluminium har en hög konduktivitet och därmed leder värme ut ur byggnaden som 

leder till en högre värmeförlust jämfört med material som t ex plast eller trä. I Sverige är trä det 

mest använda materialet i fönsterkarmen (Fönster fukt & Innemiljö, 2011). 

  

Tätningslisten runt fönstret kan också bidra till en värmeförlust. Det är viktigt att se till att 

tätningslisten är hel runt hela fönstret så att varmluft inte tränger ut genom springorna 

(Energimyndigheten, 2012d). 

  

Miljöpåverkan från fönster är också väldigt likt golv och väggar om hela livscykeln beaktas . 

Nyligen har det kommit ut fönster på marknaden som har miljöcertifierats enligt ISO 50001. 
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Pilkington var först ut på marknaden med fönster som miljöcertifierats enligt ISO 50001 och de 

gjorde det så nyligen som 2012. Att miljöcertifiera sig enligt ISO 50001 betyder att ett företag har 

skapat ett energi-ledningssystem för att effektivisera sin energianvändning, öka andelen 

förnyelsebar energi och öka utbytet av energi med närliggande samhälle. Faktorer som var glaset 

produceras och hur långt glaset transporteras bidrar också till miljöpåverkan. Att hitta lokala 

glasstillverkare är ett bra val för att minska miljöpåverkan och denna faktor kan också användas för 

golv och väggar (Net community, 2012). 

 

- Tilläggsisolering 

Isoleringsmaterialet har utvecklats väldigt långt och idag finns det många alternativa  

isoleringsmateria såsom naturfiberbaserande isoleringsmaterial, sten- och glasull och olika typer 

av cellplaster. Isoleringsmaterial är uppbyggda på två koncept: öppna och stängda celler. 

Isoleringsmaterial med öppna luftceller är uppbyggt med fibrer (cellulosa, fårull, osv.). Dessa 

material måste vindtätas för att kunna användas som isolering. Isoleringsmaterial med stängda 

luftceller är material som redan har slutet material (frigolit, osv). Kvaliten på isolering 

(isoleringsförmåga) mäts genom värmeledningstal λ (lambda). Ett lågt värmeledningstal innebär att 

materialet har en dålig värmeledningsförmåga och därmed är bättre att använda till isolering än 

material med ett högre värmeledningstal (Energimyndigheten, 2009, s12). 

  

Tilläggsisolering av vinden är den mest kostnadseffektiva energisparande isoleringsåtgärden i ett 

hus. Uppvärmningskostnaderna kan sänkas med upp till 25% om tilläggsisolering utförs. Särskilt i 

äldre hus som har väldigt lite isolering runt vindsväggarna och taket lönar det sig snabbt. Att bryta 

upp golvet på vindsutrymmet är ett alternativ för att minska värmeförlusterna. Tilläggsisolering kan 

läggas ovanpå den befintliga isoleringen som därmed lyfter golvet på en högre nivå än tidigare. 

Tilläggsisolering av vindstak eller byte av taket genom att installera takpannor med bättre U-värde 

kan också bidra till en minskning av värmeförlusterna. Detta kan göras genom att använda t ex 

cellplast som höjer temperaturen och därmed bidrar till mindre fukt i vindsutrymmet. Vinden blir då 

varmare och torrare som minimerar problemen som kan uppstå från kallvindar 

(Energimyndigheten, 2009, s16). 

  

Det finns två alternativ till tilläggsisolering av väggar; utifrån tilläggsisolering och inifrån 

tilläggsisolering. Att tilläggsisolering inifran är det bästa alternativet utifrån fukt- och energisynpunkt 

och det beror på att den gamla väggen blir torrare och bildandet av köldbryggor minskar. Det kan 

bli riktigt dyrt att genomfora en utifrån tilläggsisolering och detta rekommenderas bara om hela 

fasaden behöver åtgärdas. Inifrån tilläggsisolering har också sina problem då den befintliga 

väggen kan bli kallare och därmed leda till fuktproblem (Energimyndigheten, 2009, s19, 20). 

  

Tilläggsisolering av golv kan bara göras i vissa hus med torpargrund, krypgrund eller hus på 

plintar. I äldre hus kan golven vara kalla och dragiga och det kan därmed vara viktigt att minska 

detta problem. Generellt fattas ett ventilationssystem i huset som därmed bidrar till kalla och 

dragiga golv. Ett hus som inte har något ventilationssystem använder självdrag som ventilation och 

det är genom otätheter i huset som uften kommer in. Luften kommer oftast in i skarven mellan 

golvet och väggen. För att lösa problemet med självdrag ges ofta råd att förbättra 
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ventilationssystemet antingen genom tilluftventiler i fönsterkarmen eller att sätta in runda ventiler 

högt upp i väggen. Att tilläggsisolera en källare är bara nödvändigt och lönsamt om källaren är 

uppvärmd till rumstemperatur. Olika alternativ kan användas antingen genom utvändig eller 

invändig tilläggsisolering. Utvändig tilläggsisolering kan göras i samband med förbättring av 

dräneringen. En förbättrad dränering gör källarmurren torrare och därmed varmare. Invändig 

tilläggsisolering används genom att införa cellplast, mineralull eller cellulosafiber som isolering 

möjlighet. (Energimyndigheten, 2009, s22, 23) 

  

Att tillägsisolera kan blir dyrt beroende vilken metod som används och vilken del av huset som ska 

förbättras. Enligt Energimyndigheten lönar sig tilläggsisolering relativt snabbt. De kostnader som 

uppstår under en isoleringsprocess är isoleringsmaterial, arbetskostnad för transport av isolering 

och tilläggsarbeten, att bygga stallningar, osv. Om arbetet görs av husägaren kan det bli billigare 

och då lönar det sig annu snabbare. HUS-avdrag kan också sökas som kan bidraga till en 

minskning av upp till 50% av arbeteskostnaden för bl.a. tilläggsisolering. Det finns olika kalkyler 

som kan ställas upp för att beräkna värdet på att införa tilläggsisolering. Återbetalningstidkalkyl är 

en enkel kalkyl som kan utföras men är inte lämplig för åtgärder som har en väldigt lång livslängd. 

En altrnativ kalkyl beräknar den totala besparingen under isoleringens livslängd som är ungefär 40 

år (Energimyndigheten, 2009, s29).  

 

3.12  Termografering 

Vid nybyggnationer och inventeringar används idag ofta termografering för att upptäcka brister i 

isoleringen. Med hjälp av en värmekamera tar man bilder i det infraröda elektromagnetiska 

spektrumet genom vilket man enkelt kan visualisera temperaturdifferanser i form av olika 

färgskalor. En värmekamera är dock väldigt dyr och det krävs mycket kunskap kring husets 

konstruktion och värmesystem för att kunna ta och tolka bilder korrekt (FLIR, s9,10,14, 2011). 

  

När man utför en termografering tas bilder både inomhus och utomhus. Oftast är det bättre med 

bilder tagna inomhus då temperaturdifferanserna blir större. Med utomhusbilder kan det vara svårt 

att urskilja några tydliga värmeläckage. Det är viktigt att ha korrekta inställningar när man utför en 

termografering då utslagen kan variera beroende på vilket material man fotograferar, emissivitet 

och absorption är viktiga aspekter att ta med. Olika material reflekterar och avger nämligen 

strålning på olika sätt och detta kan förvränga resultatet från bilderna. Exempelvis skulle en bild av 

blanka ytor såsom aluminium kunna verka mycket varmare än vad de egentligen är eftersom andra 

källors strålning reflekteras (FLIR, s.16,26, 62. 2011). Nedan ses bilder som har tagits på Grindas 

Värdshus. Bilden till vänster är en bild som togs med en vanlig kamera medans bilden till höger 

togs med en termokamera.  
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Figur 7 - Bild av Grinda Wärdshus (Wassberg, 2013)           Figur 8 - Termograferad bild av Grinda Wärdshus (Wassberg, 2013) 

 

Det finns olika tekniker för att förbättra resultatet från en termografering, exempelvis används ofta 

datorer som analyserar bilderna istället för att man tolkar manuellt. Dessutom kan man med hjälp 

av fläktar skapa extra stora tryckdifferenser i huset vilket leder till ökade luftströmmar och gör 

läckage extra tydliga (FLIR, s.63,64,65. 2011). 

  

Det är viktigt att termografering utförs noggrannt och nedan förklaras hur en termografering ska 

utföras: 

  

Steg 1 - Definiera uppgiften. 

Uppgiften måste definieras av husägaren och husets förutsättningar måste beskrivas; exempelvis 

om energianvändningen är konstant, om det är kallt inomhus, om det finns drag och liknande bör 

beskrivas före termograferingen. Dessutom måste inspektören och husägaren se till att det finns 

en skillnad på minimum 10C mellan utomhustemperaturen och inomhustemperaturen, annars blir 

det svårt att urskilja tydliga temperaturdifferanser. (FLIR, s.62. 2011). 

  

Steg 2 - Börja från utsidan. 

Isolering som fattas och köldbryggor kan enkelt hittas från utsidan. Det är också viktigt att ta bilder 

på huset där inga tydliga brister finns. Detta gör det enkelt att senare jämföra ytor med läckage 

med välisolerade områden och därmed uppskatta hur stora läckagen är (FLIR, s.62. 2011).  

  

Steg 3 - Fortsätt på insidan. 

Insidan av byggnaden kräver förberedelse av inspektören för att få fram exakta resultat. Detta kan 

inkludera att ta bort möbler från väggarna för att se till att isolerande saker inte avspeglar sig på 

väggarna som ska termograferas. Här måste man se till att det är en skillnad på 10C mellan 

utomhustemperatur och inomhustemperatur.  Att markera på golvet exakt position från var man har 

utfört termograferingen är bra för senare analys (FLIR, s.62. 2011). 

 

Steg 4 - Sätt upp en täthetsprovning. 
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Små sprickor kan bilda drag i huset och därmed ge upphov till stora värmeförluster. En 

täthetsprovning kan avslöja var dessa små sprickor gömmer sig. Med hjälp av en teknisk 

komponent, en så kallad “blower door” med en stor fläkt kan man dra in eller ut luft för att skapa 

större tryckdifferenser och göra läckage extra tydliga. Dessa placeras ofta vid ytterdörren för att 

uppnå maximal effekt. Tryckdifferenserna ger upphov till större drag vilket medför att de 

temperaturdifferanser som indikerar ett läckage förstärks (FLIR, s.63,64. 2011).  

  

Steg 5 - Analys och rapportering 

När alla rum i huset har blivit inspekterade och termograferats av inspektören är det dags för 

analysen av alla bilderna. Det finns specifikt utvecklade programvaror som kan analysera 

termografibilder och automatiskt sköter alla inställningar för att få tydliga resultat. (FLIR, pg.s. 

2011) 

4. Modell 
Modellerna som kommer att användas kommer att struktureras enligt de uppställda malen. Varje mål och 

delmål kommer att korreleras till respektive metod som kommer att användas. 

 

Modellen kommer utföra följande uppgifter: 

- Uppskatta årligt värmebehov för Grinda Wärdhus 

● Uppskatta årligen förbrukad mängd olja 

● Uppskatta årligen förbrukad mängd el 

- Beräkna ekonomisk och miljömässig kostnad för nuvarande värmesystem 

● Uppskatta kostnader för olja, el och underhåll för värmesystemet 

● Uppskatta miljöpåverkan 

- Uppskatta värmeförlusterna via läckage 

● Utföra och analysera termografering 

● Undersöka vilka läckage påverkar värmeförlusterna mest 

- Bestäm vilka åtgärder som skulle kunna minska värmeförlusterna 

● Lokalisera och avgöra vilka former av läckage som existerar 

● Undersöka vilka åtgärdsalternativ som existerar 

- Uppskatta ekonomiska samt miljömässiga kostnader för åtgärderna 

- Beräkna vilka besparingar som kan göras ekonomiskt samt miljömässigt 

- Beräkna hur mycket ventilation Grinda Wärdshus behöver 

- Uppskatta kostnaden och el användningen för ett ventilations system 

- Beräkna elanvändningen för ett ventilationssystem 

5.1 Avgränsningar och antaganden 

Ecab’s transport av olja försummas 

Då Ecab inte har gett några uppgifter om deras förvaringslager eller vilket typ av båt som 

transporterar olja kommer miljöpåverkan från Ecabs transport att försummas. Ecabs transport 

miljöpåverkan på det  nuvarande värmesystemet’ kommer därmed tas bort.  
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Tillskottsvärme från människor och hushållsapparater bortses ifrån 

Den värme som människor och hushållapparater avger antas ingå i nuvarande energibehov eller 

vara för liten för att påverka resultaten. 

  

Oljepriser antas vara konstanta i beräkningarna 

Nuvarande prisstatistik för olja som används i beräkningarna antas vara konstant i framtiden. 

  

Underhåll av värmesystemet 

Kostnaden för värmesystemets underhåll försummas då det inte finns någon klar information från 

ägaren hur värmesystemet underhålls.  

5.2 Uppskatta årligt värmebehov för Grinda Wärdhus 

5.2.a Uppskatta årligen förbrukad mängd olja 
För att uppskatta årligen förbrukad mängd olja gjordes en intervju med det företag som levererar 

olja till Grinda värdshus. De kunde beskriva hur mycket olja som levereras till Grinda värdshus och 

därmed kommer det vara den mängden olja som förbrukas.  

5.3 Beräkna ekonomisk och miljömässig kostnad för nuvarande 

värmesystem 

5.3.a Uppskatta kostnader för olja, el och underhåll för värmesystemet 
Kostnaden för det nuvarande systemet fås med hjälp av el- och oljepris samt respektive mängd. 

Kostnaden för oljan beräknas enligt literkostnaden (Lkostnad) multiplicerat med volym olja köpt per år 

(Volja/år): (Svensk fjärrvärme, 2005) 

 

Kår= (Lkostnad)*(Volja/år) 

  

Kostnaden per värmeenhet (Kvärmeenhet) beräknas enligt 

  

Kvärmeenhet=Kår/(Eolja/år) 

  

Den maximala besparingen kan nu beräknas som 

  

Kbesparing=Fåt* Kvärmeenhet 

 

Den energi som krävs för att värma Grinda Wärdhus via oljepannan under ett år kan beräknas 

genom att använda sig av oljans volym som förbränns Volja/år (=20m3), oljans värmevärde △Holja 

(=10MWh)och oljepannans verkningsgrad ηop (=80%). (Jernkontorets Energihandbok, 2008.) 
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Evärme = Eolja/år*ηop 

  

Eolja=20m3*10MWh*0.8 

  

Eolja=160MWh/år 

  

För att räkna ut energibehovet per månad används det totala energibehovet över ett år 

multiplicerat med en faktor fmå som är individuell för varje månad och står för procentuellt 

värmebehov för den månaden. 

  

Emå=Eolja*fmå 

  

För att fa fram fmå  måste vi få fram uppvärmningsbehovet (utan varmvatten) månadsvis. I en 

rapport från Linköpings Universitet kom man fram till uppvärmningsbehovet per månad för småhus 

på Djurgården. Antagandet att det procentuella uppvärmningsbehovet per månad ändrar sig på 

grund av storleken på huset och de olika aktiviteter som pågår i olika hus försummas. Alltså, det 

procentuella uppvärmningsbehovet är konstant oberoende av vilken husstorlek och aktiviteter som 

pågår inne i huset men ändras beroende på utetemperaturen. 

  

Det finns två leveranser av olja per år (som leverar 10m3) som förbrukas från 15 december till 15 

april. I resultat delen presenteras denna värmebehovsprofil i figur 10. Om värmebehovsprofilen 

följs under sommaren så ger resultatet även ett uppskattat årsvärmebehov Evärme. 

 

Det nuvarande el-priset på 1,4 kr/kWh för 2013 kommer att användas under alla beräkningar.  

5.3.b Beräkningar av miljöpåverkan på nuvarande värmesystem 
Miljöpåverkan på det nuvarande värmesystemet beräknas från följande ekvation: 

 

Colja=Volja*Uolja 

 

där Colja är det sammanlagda koldioxidutsläppet från förbränningen av oljan, Volja är oljans totala 

volym och Uolja är den mängd CO2 varje m3 olja ger upphov till.   

 

Koldioxidutsläppen kan sedan överföras till än kostnad under ett år med hjälp av marknadspriset 

på en utsläppsrätt (ton) genom den nuvarande energimarknadsbörsen: Point Carbon. Point 

Carbon pris på koldioxid är 3.06euro/tonCO2 (från 2013-04-20).(Point Carbon, 2012) Kostnaden för 

koldioxidutsläppen blir: 

 

Kmiljöpåverkan värmesystem=(Colja*Ur)/1000 

5.4 Uppskatta värmeförlusterna via läckage och vilka läckage 

påverkar mest 
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Varmeförlusterna för Grindas värdshus kommer inte att beräknas med hjälp av ett genomsnittligt 

U-värde. Den metod som kommer användas togs fram med hjälp av Peter Kjaerboe, forskare på 

KTH. För att uppskatta värmeförlusterna i Grindas värdshus kommer processen delas upp i flera 

steg. Det finns tre huvuddelar till denna process. Det första huvudelen kommer att beskriva 

ventilationsförlusterna genom fönster och väggar med hjälp av en matematisk modell. Den andra 

delen kommer att beskriva ventilationsförlusterna genom taket också med hjälp av en matematisk 

modell. I den tredje delen kommer vi att ge en beskrivande analys av andra läckage som syns på 

termograferingen. (Kjaerboe, P, 2013.) 

  

1. Ventilationsförlusterna genom fönster och väggar - kommer att räknas ut enligt följande: 

A. Värdshusets värmeförlust kommer att jämföras med ett hus som är byggt på 1900-talet. Från 

det totala energibehovet kommer andelen ventilationsförluster respektive. transmissionsförluster 

räknas ut med hjälp av schablon värden för ett 1900tals hus. 

B. Från de totala transmissionsförlusterna som räknas fram kommer denssa brytas ner till mindre 

delar som t ex hur stor del av ventilationsförlusterna beror på listerna, fönsterkarmen etc. Stora 

antaganden kommer att göras här. 

C. Beräkning av den minimala ventilation som behövs i huset kommer att räknas ut. Hur mycket 

ventilation behövs för att det inte ska bli fuktproblem. Ventilationsbehovet varierar under året och 

all ventilation över det minimala ventilationsbehovet som huset behöver kan förhindras. 

D. Vad är kostnaden för att täta dessa läckage och att införa en mekanisk ventilation? 

  

2.Ventilationsförlusterna genom taket, kommer att räknas ut genom: 

A. Värdshusets värmeförlust kommer att jämföras med ett hus som är byggt på 1900-talet. Ur det 

totala energibehovet kommer andelen ventilationsförluster respektive transmissionsförluster räknas 

ut med hjälp av schablonvärden för ett 1900tals hus. 

B. Den andel transmissionsförluster som räknas fram kommer att brytas ner till mindre delar som t 

ex hur stor del av ventilationsförlusterna beror på husets tak. Stora antagandet kommer att göras 

här. 

C. Beräkning av den minimala ventilation som behövs i huset kommer att räknas ut. Hur mycket 

ventilation behövs för att det inte ska bli fuktproblem? Ventilationsbehovet varierar under året och 

all ventilation över det minimala ventilationsbehovet som huset behöver kan förhindras. 

D. Vad är kostnaden för att täta dessa läckage och att införa en mekanisk ventilation? 

  

3. Andra läckage som syns på termograferingen, kommer att behandlas genom: 

A. All läckage som syns på termograferingen som inte är från listerna, fönsterkarmen eller taket 

kommer att beskrivas. 

B. Åtgärder som kan göras kommer att beskrivas 

C. Vad är kostnaden för att utföra dessa åtgärder? 

5.5 Bestäm vilka åtgärder som skulle kunna minska 

värmeförlusterna 
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Figur 9 - Steg-för-steg analys för att utföra åtgärder (Wassberg, 2013) 

5.5.a Lokalisera och avgör vilka former av läckage som existerar 
För att lokalisera vilka former av läckage som existerar så kommer termografering bilderna 

analyseras. Varje bild kommer att noggrant kollas igenom och de områden som har den största 

temperaturdifferensen kommer att undersökas närmare. Vid denna undersökning kommer en 

kvalificerad gissning, baserad på klimatskalteknik, användas för att komma fram till vilka läckage 

som påverkar värmeläckagen mest. (Kjaerboe, P, 2013.) 

5.5.b Undersök vilka åtgärdsalternativ som existerar 
Åtgärdsalternativ kommer att göras för varje form av läckage som påverkar värmeläckagen mest. 

För att bestämma vilka åtgärdesalternativ som existerar så kommer det tas kontakt med företag.. 

Den inlästa material som har använts i litteratur studien kommer också att bidra till flera 

åtgärdsalternativ.   

5.6 Uppskatta vilka ekonomiska/miljömässiga besparingar som 

kan göras 

5.6.a Ekonomi 
Lönsamheten, ur ett längre perspektiv, utav den åtgärder som kan användas kan beräknas genom 

två olika investeringskalkyler: nuvärdesmetoden och payback-metoden. (Aniander. M. et al. 1998)  
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Payback-metoden 

Payback-metoden är ett sätt att avgöra lönsamheten av ett projekt genom att fastställa hur lång tid 

det tar att tjäna in den initiala investeringen. Denna investeringskalkyl har fördelen att ingen 

diskonteringsränta behövs och därmed bidrar till ett lätt beslut om projektet är lönsamt eller inte. 

Nackdelen med denna investeringskalkyl är att den inte tar hänsyn till att en förtjänst i ett tidigt 

skede oftast är värd mer än en förtjänst senare. Nuvärdesmetoden tar hänsyn till detta och kan 

därmed vara en fördel när det gäller jämförelse av flera alternativ. (Aniander. M. et al. 1998) 

  

Payback-metodens återbetalningstid (Å) beräknas enligt priset av åtgärdet (P) genom det 

medelvärde för alla inbetalningsöverskott (Im): 

  

Å=P/Im 

  

Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden är den andra metoden att jämföra värdet av olika investeringar eller 

inbetalningsöverskott. Enligt en diskonteringsränta r så minskar en förtjänst i framtiden i värde 

varje år ju längre fram i tiden den sker. Diskonteringsräntan, som är en fiktiv ränta, används på en 

förtjänst som ska spegla den procentuella värdeminskningen per år. De faktorer som används i 

denna metod är Nusummefaktor Nsf och nuvärdesfaktor Nvf och de visar den delen av 

inbetalningsöverskottet som har förlorats över tid. Med dessa värden så adderas ett restvärde R. 

(Aniander. M. et al. 1998) 

  

För att beräkna inbetalningsöverskottet så används skillnaden mellan utgifter (U) och inkomster 

(F): 

  

I=F-U 

  

Beräkningen av Nusummefaktorn (Nsf) sker genom: 

  

Nsf=(1-(1+r)-n)/r 

  

Beräkningen av Nuvärdefaktor (Nvf) sker genom: 

  

Nvf=1/(1-r)n 

  

Beräkningen av det slutliga nuvärdet (N) sker genom: 

  

N=Nsf(I1+I2+I3)+Nvf1I4+Nvf2I5+...+NvfnIn+Nvfn+1R-P 

  

I denna ekvation så har I1,I2,I3 samma värde, det resterande I-värden är olika och P är 

investeringskostnaden. 

5.6.b Miljö besparingar 
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För att beräkna de miljömässiga besparingarna kommer en kalkyl på varje åtgärd att göras. En 

besparing kommer att göras genom att analysera varje åtgärd och räkna ut hur mycket energi i 

form av uppvärmning den sparar per år. När energimängden är uträknat så kan en beräkning av 

hur mycket olja det sparar per år ske genom ekvationen: (Naturvårdsverket, nd.) 

  

Volja/år= Energi (mwh)/ △Holja 

Där Volja/år är oljans totala volym, △Holja är eldningsoljans energiinnehåll (10Mwh) 

 

Nu kan en beräkning av hur mycket koldioxidutsläppet (CO2) reduceras per år ske genom 

ekvationen: 

Colja/år=Volja/år*Uolja 

  

Där Volja/år är oljans totala volym, Uolja är en konstant och Colja/år är den ungefärliga totala mängd 

CO2 som den årliga mängd olja ger upphov till.  

 

Den mängd CO2 som beräknas fram kommer att konverteras till ekonomiska termer genom den 

nuvarande energimarknadsbörsen: Point Carbon pris på koldioxid som är 3.06euro/tonCO2 (från 

2013-04-20).(Point Carbon, 2012) 

 

För att konvertera euro till kronor så har FOREX sälj kurs på 1 euro = 9,0318 kronor använts (från 

2013-05-03). Priset på koldioxid blir 27,91kronor/tonCO2. (Forex, 2013) 

 

E10 används som eldningsolja i värdshuset och förbränning av E10 ger 2,661 tonCO2/m
3.  

Slutresultat blir 74,27kronor/m3 (Freij, A. o.a, 2008) 

5.7 Beräkna hur mycket ventilation Grindas värdshus behöver 

För att beräkna hur mycket luft som Värdshuset behöver behöver en minimal luftomsättning räknas 

fram. Luftomsättningen räknas ut på följande sätt: (Kjaerboe, P, 2013.) 

  

Luftomsättningmin = Aboyta * Kluftomsättning 

  

Där Aboyta är den totala boytan (m2) och Kluftomsättning är det minsta kravet på luftomsättning per m2. 

Denna ekvation används för att få en ungefärlig luftomsättning när byggnaden inte är i full 

användning och inte så många mäniskor befinner sig i byggnaden. När byggnaden är full av 

människor så kommer det krävas mycket mer luftomsättning och då används ekvationen: 

  

Luftomsättningmax = Smänniskor * minluftomsättning (l/s) 

  

där Smäniskor är max antal mäniskor i byggnaden samtidigt och min luftomsättning är det min krav för 

luftomsättning per person. Det ungefärliga max värdet för hur många människor det finns i 

värdshuset samtidigt är 250 personer. (Pfister, 2013) En människa behöver en luftomsättning på 

ungefär 8l/s. (Kjaerboe, P, 2013.) 
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Därutöver behöver vi en uträkning av effekten på värmebatteriet (Pvärmebaterri) som värmer luften 

genom värmekanaler. Beräkningen av effekten på värmebatteriet beräknas genom luftomsättning, 

en konstant och differenshöjningen av temperaturen (utetemperaturen + den önskade 

innetemperaturen) (Δt) enligt följande ekvation: (Luftbutiken  2012.)  

  

Pvärmebaterri = Luftomsättning x 1,296 x Δt 

  

Medeltemperaturen för Stockholm kommer att användas i Δt och en inomhustemperatur på 20 

grader Celsius kommer att användas. Effekten kommer att vara annorlunda beroende på vilken 

luftomsättning som används. Tre luftomsättningar kommer att användas: luftomsättningmin, 

luftomsättningmax och en luftomsättningmedel där luftomsättningmedel är medel luftomsättningen 

mellan max och min luftomsättning. Beräkningen av effekten på värmebehovet utgår från ett 

aggregat utan återvinning. Det år dyrt att värma upp luft utan återvinning så ett 

återvinningsaggregat är starkt rekommenderat. Beroende på vilken värmeåtervinnings aggregat 

som väljs så kan den externa eleffekten på aggregaten gå ner med ungefär 80%. 

5.8 Uppskatta kostnaden och elanvändning för ett 

ventilationssystem 

En ungefärlig kostnad och elanvändning för ett ventilationssystem kommer från företag som 

installerar ventilationssystem i hus. Fakturor från flera olika företag kommer att ge en 

approximation på kostnaden för installation samt effekten på ventilationssystemet som kommer 

installeras. Med hjälp av olika fakturor så kan en grov approximation göras.  

 

5.9 Uppskatta besparingen från ett ventilationssystem 
Uppskattningen av besparingen har tagits fram genom konsultation med Peter Kjaerboe. 

Besparingen utförs genom schablonmässiga värden. (Kjaerboe, P, 2013.) 

 

För Grinda Wärdshus, öppet främst under sommartid, gäller att värmebehovet fördelar sig på: 

(Kjaerboe, P, 2013.) 

- Varmvatten = 40% 

- Värme för att värma inkommande ventilationsluft = 30%  

- Värme för att kompensera för transmissionsförluster genom väggar, fönster, tak och golv = 30%  

 

Grinda Wärdshus har en årlig förbrukning av 20m3 olja. Då all oljaförbrukas under året kan vi  

uppskatta fördelningen av oljan till värmebehovet i procentuell form: 

- 40% av 20m
3
 olja = 8m3 olja används för varmvatten 

- 30% av 20m3 olja = 6m3 olja används för att värma inkommande ventilationsluft 

- 30% av 20m3 olja = 6m3 olja används för att kompensera för transmissionsförluster 
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Genom att installera ett FTX system som innehåller en värmeväxlare i ventilationssystem samt 

kanal för att tillföra luft till varje rum så kan en besparing på ca 80% göras från de 6m3 olja som 

används för att värma inkommande ventilationsluft. Alltså kan 80% av 6m3 olja besparas.  

 

Oljainläckande ventilationsluft * 80% = Oljabesparing 

 

6m3 * 80% = 4,8m3 olja kan besparas genom att installera ett FTX system.  

 

Olje besparingen kan beräknas om till hur mycket kronor besparas per år genom ekvationen: 

 

Oljabesparing * Oljakostnad = Besparinginföra ett FTX sytem per år 

 

Den mängd CO2 som beräknas fram kommer att konverteras till ekonomiska termer genom den 

nuvarande energimarknadsbörsen: Point Carbon pris på koldioxid som är 3.06euro/tonCO2 (från 

2013-04-20).(Point Carbon, 2012) 

 

För att konvertera euro till kronor så har FOREX säljkurs på 1 euro = 9.0318 kronor använts (från 

2013-05-03). Priset på koldioxid som har använts är 27.91kronor/tonCO2. (Forex, 2013) 

 

E10 används som eldningsolja i värdshuset och förbränning av E10 ger ett utsläpp av 2.661 

tonCO2/m
3. Slutresultatet är 74,27kronor/m3 (Freij, A. o.a, 2008) 

5. Resultat och Diskussion 

Det resultatet som har beräknats fram kommer att struktureras så som målen är upplagda. Varje 

mål och delmål kommer att ha ett resultat som redovisas nedan. 

6.1 Uppskatta årligt värmebehov för Grinda Wärdhus 

6.1.a Uppskatta årligen förbrukad mängd olja 
Oljebolaget Ecab levererar olja till Grinda Värdshus och enligt offereter så levererar de 20m3 olja 

per år. Det finns två leveranser av olja per år (som levererar 10m3) som förbrukas från 15de 

december till 15de april. 

 

6.1.b Uppskatta årligen förbrukad mängd el 
Då det inte finns någon uppvärmning från el är en beräkning av årligen förbrukad mängd el inte  

nödvändig. 
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6.2 Beräkna ekonomisk och miljömässig kostnad för nuvarande 

värmesystem 

6.2.a Kostnader för olja, el och underhåll för värmesystemet  
Kostnaderna för oljan baseras på offerter från Ecab. Nuvarande pris för olja är 11,20 kr/liter 

exkl.moms. = 14 kr/liter inkl.moms.  

 

Kolja= 14kr*20000L 

Kolja= 280000kr per år 

 

Den totala kostnaden för värmesystem är 280000kr per år.  

 

En värmeprofil har räknats ut för att kunna beräkna besparingarna som kan göras. Genom hur 

mycket olja som förbränns (Volja/år), oljans värmevärde △Holja och oljepannans verkningsgrad ηop så 

får vi fram att den totala förbrukade mängden energi (olja) är 160MWh/år. Energiinnehållet per m
3
 

olja har satts till 10 000 kWh och verkningsgraden för pannan antagits till 80%. 

 

Eolja=20m3*10MWh*0.8 

  

Eolja=160MWh/år  

 

Värmebehovet varierar under året och figur 10 visar uppskattningen på hur värmebehovet och 

därmed oljan varierar under året.  

 
Figur 10 - Värmebehov under året utan värmvatten (Data omarbetat från Ågren, P., 2009) 

 

Värmebehov kan sedan uppdelas i två delar:  

- Värme för att värma inkommande ventilationsluft = 50%  
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- Värme för att kompensera transmissionsförluster genom väggar, fönster, tak och golv = 50% 

(Kjaerboe, P, 2013.) 

 

Figur 11 visar uppdelningen av värmebehovet som behövs i Grinda Värdshus. 

 
Figur 11 - Uppdelad värmebehov under året utan värmvatten (Data omarbetat från Ågren, P., 2009) (Kjaerboe, P, 2013.) 

6.2.b Miljöpåverkan av nuvarande värmesystem 
I det nuvarande värmesystem är det förbränningen av eldningsoljan som bidrar till miljöpåverkan. 

Oljebolaget Ecab levererar olja till Grinda Värdshus och enligt offereter så levererar de 20m3 olja 

per år. Det finns två leveranser av olja per år (som levererar 10m3) som förbrukas från 15de 

december till 15de april.  

 

För varje kubik meter av olja som förbränns så släpps 2.661 ton CO2. Den totala CO2 utsläpp 

under hela året blir 53,22 ton CO2.  

6.3 Värmeförlusterna via läckage 

Schablonvärden från Energimyndigheten för värmeförluster har använts som referensvärden för 

den procentandel som kommer från varje del av ett hus. Resultatet visas i tabell 3:  

 

Del av huset Värmeförlust (procent andel) 

Ventilation 15% 

Väggar 20% 
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Golv och Källare 15% 

Fönster och Dörrar 35% 

Tak 15% 

Tabell 3 - Procent andel av värmeförluster i husdelar. (Data omarbetat från Energimyndigheten, 2012a)  

 

Tabell 3 visar värmeförlusterna för ett småhus. Procentandelen kan variera stort beroende på flera 

olika faktorer och att få en exakt procentandel för ett hus måste U-värdet på varje del av huset 

göras. Detta är extremt svårt och kräver noggrannhet och programvara för att utföras. 

Procentandelen beror på vilket typ av hus det är, vilket år huset är byggt, om huset är renoverad, i 

vilken del av landet huset står, m.m. Då dessa faktorer påverkar procentandelen av 

värmeförlusterna i ett hus så kraftigt har det bestämts att en generell statistik för värmeförlusterna 

ska användas. Procentandelen på Grindas Värdshus skiljer sig säkert mot denna statistik men 

statistiken från Energimyndigheten är tagen från deras egen forskning som och vetenskapligt 

bekraftad. Resultatet som presenteras är en grov approximation och kommer att skilja sig från 

verkligheten. (Energimyndigheten, nd) 

 

Nedanför kommer resultatet från termograferingen presenteras. Den kommer att delas in i tre 

delar: golv och fönster, vinden och andra åtgärder. Varje del kommer att presenteras och 

analyseras.  

6.3.a Isolering av golv och fönster 
Termograferingen gav information om var i huset det största läckaget existerar. Nedanför visas 

termograferingsbilderna från golvlisterna och fönsterkarmarna.  
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Figur 12, termografering bild på golvlistan i matsalen (Wassberg, A. 2013) 

 

Figur 12 representerar en termograferingsbild på golvlisterna i matsalen. Figur 12 representerar 

bara ett hörn i matsalen men flera termograferingsbilder på golvlisterna i hela matsalen får fram 

samma resultat. Analys av denna bild visar att det är kall luft som kommer in genom listerna i 

golvet. På högra sidan av bilden visas en färgskala som varierar mellan 10.8C och 20.0C. 

Temperaturen i rummet kan approximeras till 19C. Den röda delen i toppen av vänstra sidan av 

bilden visar en bordsduk och färgen på denna visar en approximation på temperaturen i rummet. 

Kanten mellan golvet och väggen visas genom en mörk blå linje och denna indikation visar också 

en temperaturdifferans på 8C då rummet är 19C och guldkanterna är ungefär 11C. Då 

golvkanterna visar en kall källa jämfört med rummet så visar det på att det finns ett luftflöde utifrån 

och in som kommer in i rummet genom ett läckage. Golvkanterna resulterar då i ett värmeläckage 

och åtgärder måste genomföras för att minimera det kalla luftflödet som kommer in. 

Utomhustemperaturen var under 0C 

 

 
Figur 13, termografering bild på ett fönster på insidan av värdshuset (Wassberg, A. 2013) 

 

Figur 13 representerar en termograferingsbild på ett fönster på insidan av värdshuset. Analys av 

denna bild visar att kalluft flödar in ifrån fönsterkarmarna. På högra sidan av bilden visas en 

färgskala som varierar mellan 15.7C och 32.5C. Glaset är rött och det innebär en temperatur på 

ungefär 25C. Anledningen till detta är att solen skiner från utsidan på glaset. Glaset värms upp 

relativt fort och därmed visar en högre temperatur än till exempel insidan av väggen som visar en 

ljusblå färg på ungefär 20C så som inomhustemperaturen bör vara. Analys av fönsterkarmarna 

visar en stor temperaturdifferans. Fönsterkarmarna visar en mörkblå färg på 15.7C. Det innebär 

en temperaturdifferans på ungefär 4 grader Celsius då inomhus temperaturen är 19-20C. En 
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temperaturdifferans innebär ett läckage då kall luft kommer in från utsidan. Åtgärder måste göras 

för att minimera det inkommande kalla luftflödet. 

 

 
Figur 14, termografering på utsidan av huset (Wassberg, A. 2013) 

 

Figur 14 representerar en termograferingsbild från baksidan av huset. Denna bild togs då solen låg 

på huset. Analys av denna bild visar att varmluft flödar ut ifrån fönsterramarna. På högra sidan av 

bilden visas en färgskala som varierar mellan -0.2C och 30.7C. Mycket av materialet, som finns 

på utsidan av huset, har värmts upp av solen som påverkar resultatet. Taket är gjort av tegel som 

har en hög värmekonduktivitet och därmed värms upp relativt fort när solen strålar på teglet. Då 

taket har en värme mellan 20-25C så betyder det inte att denna värme kommer från insidan av 

huset. Denna värme reflekterar inkommande värme från solen.  

 

Analys av fönster i nedre vänstra sidan av figuren visar läckage i fönsterkamrarna. 

Fönsterkarmarna är gjorda av trä och leder inte värme lika fort som teglet på taket. Tegel har ett 

värmekonduktivitet på 0.6W/mK medans trä har en värmekonduktivitet på 0.14W/mK. (Energibok, 

2012) Värmen från solen är en bidragande faktor i uppvärmning av fönsterkarmarna men läckage 

från insidan av huset bidrar också. Fönsterna är i spröjsad form och träet inne i fönsterna visar en 

normal temperaturer med inget läckage då de bara värms av solen. Då det finns relativ stort 

temperaturdifferans mellan fönstret och fönsterkanterna kan slutsatsen dras att det finns ett 

varmluftflöde som kommer ut. Åtgärder måste genomföras för att minimera värmeläckagen. 

6.3.b Isolering av vinden   
Vindsvåningen i Grinda Wärdshus har ett stort värmeläckage. Från då huset var byggt i början av 

1900-talet fram tills nu har inga åtgärder gjorts på vinden angående isolering. Det finns således 
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ingen isolering på vindsvåningen. Temperaturen i vindsvåningen är nästan lika låg som 

temperaturen uthus och detta innebär ett stort värmeläckage. Åtgärder måste genomföras för att 

minimera vämeläckagen och skapaen mer behaglig temperatur i vindsvåningen. (Kjaerboe, P, 

2013.) 

 

Figur 15 visar ett uppdelat värmebehov under året utan värmvatten för ventilation- och 

transmissionsförluster. Tillägg av isolering på vinden kan sänka uppvärmningskostnaderna upp till 

25%. Figur 15 visar en känslighetsanalys på tre olika besparingar då tillägg av isolering på vinden 

tillförs: 15%, 20%, 25%.  

 

 
Figur 15 - Uppdelat värmebehov under året utan värmebehov för värmvatten (Data omarbetat från Ågren, P., 2009) (Kjaerboe, P, 2013.) 

 

Känslighetsanalysen visar ett resultat beroende på vilken besparing uppnås. I denna analys så har 

båda delar av uppvärmningsbehovet, ventilations- och transmissionsförluster, sänkts med 25%. 

Beroende på vilket hus där isolering ska tilläggas så kan fördelningen av värmebehovet vara 

annorlunda, det är inte nödvändigtvis så att ventilations- och transmissionsförluster är exakt 

samma. I ett småhus som har ett bra ventilationssystem, till exempel FTX system, så kan 

fördelningen av värmebehovet vara annorlunda då transmissionsförlusterna har en mycket större 

andel. En ekonomisk och miljömässig analys på hur mycket som kan sparas presenteras i 

 besparingar som kan göras ekonomiskt samt miljömässigt från isoleringsåtgärder’.  

6.3.c Andra isolerings åtgärder  
Förutom isolering av vinden och fönster/golvar  har termograferingen och besök till Grinda 

framkallat andra åtgärder som skulle kunna göras för att energieffektivisera värdshuset.  
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Värmeelementen står på året om. (Pfister, 2013) Då värmeelementen kontrolleras manuellt så 

bidrar det till en stor värmeförlust. Reglering av elementen glöms ofta och vintertid kan elementen 

vara på full effekt även om några gäster inte är där.  

 

Alla fönster på botten- och första våning är treglasfönster men alla fönster uppe på vinden är 

englasfönster. Englasfönster har ett dåligt U-värde och bidrar därmed till en stor värmeförlust.  

 

I figur 16 nedan visas en termograferingsbild på rören som kommer ifrån varmvatten beredaren i 

pannrummet. Analys av denna bild visar att det finns mycket värmeläckage från  röret som finns i 

mitten av bilden. På högra sidan av bilden visas en färgskala som varierar mellan 2.5 grader 

Celsius och 59.4 grader Celsius. Det kan tydligt ses att röret hamnar på den varmaste delen av 

färgskalan vid ungefär 58/59 grader Celsius. Bredvid röret, på vänstra sidan av bilden, visas ett 

isolerat rör som har en färgskala på grönt som innebär en temperatur på ungefär 25 grader 

Celsius. Skillnaden mellan ett isolerat rör och ett icke isolerat rör är en temperaturskillnad på 

ungefär 35 grader Celsius. Då pannrummet är relativt kallt med öppna fönster året om för att kyla 

ner oljepannan blir det stora värmeläckage till omgivningen genom icke isolerade rör.  

 
Figur 16, termografering på ett rör i pannrummet (Wassberg, A. 2013) 

 

6.4 Åtgärder som skulle kunna minska värmeförlusterna 

Nedanför presenteras olika åtgärder som skulle kunna minska värmeförlusterna i de tre delarna av 

huset: golv och fönster, vinden och andra delar.  
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6.4.a Isolering av golv och fönster 
Golv 

 Åtgärder för att minimera värmeförlusterna från golvet i värdshuset kan variera beroende på vad 

som orsakar värmeförlusterna. Med konsultation från olika golvföretag är det inte tillräckligt att 

isolera golvkanterna med hjälp av silikon eller liknande tätningsmedel. Det finns två alternativ när 

det gäller att tilläggsisolera ett golv. Det vanliga sättet är att det nuvarande golvet rivs, 

tilläggsisolering görs och sen täcks golvet med ett nytt ytskikt. Det andra alternativet är att isolera 

ovanpå det befintliga golvet och avsluta med ett nytt ytskikt. Det nya golvet lyfts några centimeter 

vilket betyder att lister och trösklar påverkas. Golvföretag har rekommenderat att det befintliga 

golvet rivs och ny isolering läggs in. Den befintliga isolering som finns under golven på Grinda 

värdshus installerades för flera decennier sedan. Det kan finnas mögelskador och andra skador på 

den befintliga isoleringen. Då en ny isolering läggs in kan läckage från utsidan hittas och blockeras 

med olika hjälpmedel som gör att värmeförlusterna minimeras. Med hjälp av ny tilläggsisolering 

med bättre U-värde och isoleringsförmåga så kan värmeförlusterna minskas annu mera. (Bo List, 

2013b)(Feab Abis, 2013) 

 

Fönster 

Åtgärder för att minimera värmeförlusterna från fönsterna i värdshuset kan variera beroende på 

vad som orsakar värmeförlusterna. Besöket på Grinda visade att de flesta listerna var slitna. Att 

byta ut lister på fönsterna i värdhuset kan göras med vardshusets egen personal och kostnaden 

kan bli minimal. Det finns olika metoder och material som kan användas till fönsterlister byte och 

konsultation från ett byggvaruhus kan vara lämpligt för att hitta rätt.  

 

Då huset ar byggt i början på 1900-talet och inga åtgärder har gjorts på huset sen dess finns det 

risk att några av fönsterkarmarna kan vara ruttna. Om detta är fallet så kommer byte av 

fönsterlister inte vara tillräckligt för att minimera värmeförlusterna genom fönstret. Byte av 

fönsterbalkar och fönsterrenovering måste då göras. De fönsterföretag som har kontaktats har 

föreslagit att de kommer ut och inspekterar varje fönster och man därigenom beslutar om vilka 

åtgärder måste göras. (Allt i Fönsterrenovering, 2013) 

6.4.b Isolering av vinden   
Baserat på kontakter med flera isoleringsföretag är det bästa alternativet för isolering av vinden 

lösullisolering som görs på plats. Cellulosaisolering är ett av det materialet som har 

rekommenderats av flera isoleringsföretag för att isolera vindsutrymmet på Grinda Värdshus. 

Företagen har rekommenderat cellulosaisolering, inte bara på grund av isoleringsegenskaper men 

också på grund av att den är miljövänlig. Hela produktionen är miljövänlig då den är baserad på 

naturliga processer och därmed sker helt utan utsläpp. Produktionen av cellulosaisolering förbrukar 

ca 95% mindre energi jämfört med tillverkning av mineralull och andra isolerings material. 

(Cremab, 2013) 

6.4.c Andra isoleringsåtgärder  
- Värmeelementen regleras manuellt och det finns åtgärder som kan göras för att 

energieffektivisera denna process. Att byta ut det manuella vredet som används idag till en 



 

 
André Wassberg Examensarbete i Energi och Miljö 43 
 

elektronisk värmereglering skulle minska värmeförlusterna och skulle bidra till ett behagligare 

klimat i huset. En elektronisk värmereglering skulle kontinuerligt mäta framlednings- och 

utomhustemperatur och därmed reglera shuntventilen så att värmesystemet alltid har den korrekta 

framledningstemperaturen. Framledningstemperaturen motsvarar det rådande värmebehovet i 

byggnaden.(LK Armatur, 2013.) 

 

- Då fönsterna i vindsutrymmet är englasfönster finns möjligheten att uppgradera dessa fönster till 

treglasfönster som har ett bra U-värde och därmed minskar energiförlustera som går ut genom 

vindsutrymmet.  

 

- Rören i pannrummet måste isoleras. Att isolera dessa rör är en enkel åtgärd. Rörisolering är en 

billig åtgärd och kan köpas på många varuhus. Installation av isoleringen kan man gora själv då de 

flesta rörisoleringar är självhäftande och kommer med enkla instruktioner. Här kan det också vara 

viktigt att välja ett miljövänligt alternativ där produktionen är baserad på naturliga material och 

processer. (Rinkaby rör, 2013) 

6.5 Uppskatta ekonomiska samt besparingar för åtgärder 

6.5.a Isolering av golv och fönster 
Golv 

För att beräkna kostnaderna för att isolera golv togs kontakt med Feab Abis Isolerproffs, ett 

isoleringsföretag i Stockholmsområdet. De föreslog två olika typer av golvisolering som skulle 

kunna användas till golvet i matsalen: ekofiberisolering eller mineralullisolering. Dessa två 

isoleringsmaterial är kategoriserade som miljövänligt isolermaterial. Kostnaden för ekofiber 

isolering är lite dyrare än mineralull. Feab uppskattade en golvyta på hela matsalen till 80m2. (Feab 

Abis Isolerproffs, 2013)  

 

För att isolera hela golvet i matsalsdelen (80m2) uppskattades följande kostnader: 

- Att isolera golvet med eko fiber skulle kosta 15000kr inkl.moms 

- Att isolera golvet med mineralull skulle kosta 10000kr inkl.moms   

 

En uppskattning av de besparingar som kan fås fram med golvisolering kunde Feab Abis 

Isolerproffs inte göra. Att uppskatta en besparing utan att vara på plats tyckte de var omöjligt. Det 

finns väldigt många faktorer som påverkar hur mycket besparingar som kan göras genom 

golvisolering och därmed så kunde de inte kunna komma fram till en siffra. Då ett isoleringsföretag 

inte har kunnat komma fram med något besparingsresultat för golvisolering kommer ett resultat 

från besparing av golvisolering att bortses ifrån.  

 

Fönster 

Det finns två åtgärder som kan göras på fönsterna. Antingen installeras nya tätningslister vilket 

man kan göra själv eller så anlitas en byggfirma för att renovera alla fönsterna i huset.  
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Köp av tätningslister kan göras på de flesta byggvaruhus och priset för t ex en självhäftande 

silikonlist kan variera mellan 10-20kr per meter beroende på kvalité och kvantitet. Det 

byggvaruhuset som används kan ge bra råd när det gäller installation och det material som behövs 

vid installation. (Leif Arvidsson, 2013) 

 

Om en byggfirma ska anlitas för fönsterrenovering kan kostnaderna variera kraftigt. Priserna 

varierar beroende på vilken typ av fönster som ska renoveras, hur väl man förhandlar med 

byggfirmorna gällande arbetskostnader, eventuellt extramaterial som måste köpas, vilket skick 

fönstret är i, och hur många fönster som måste renoveras. Schablonpriser har använts för att visa 

en ungefärlig kostnad. Renovering av ett träfönster kan variera mellan 2000-4000kr. 

Arbeteskostnader är inte inkluderad i detta pris och kan variera mellan 300-600kr/timme. 

(Kostnadsguiden, 2013.) 

 

Det är väldigt svårt att bedöma vilken besparing som görs genom att tilläggsisolera fönster. 

Baserat pa flera olika underökningar är det sannolikt att denna åtgärd är väldigt lönsam då arbetet 

kan utföras av egen fastighetpersonal. Varje fönster har sitt eget värmeförlustvärde och därmed 

kan man inte sätta ett exakt värde på hur mycket energi går ut genom fönsterna. (Swedisol, nd.) 

6.5.b Isolering av vinden  
En offert från Cremab Isolering (se bilaga 1) visar att isolering av vinden kommer att kosta runt 25 

000kr inkl.moms. Cremab Isolering har använt en vindsyta på 81m2 som referens. De kommer att 

använda en isolerings tjocklek på 350mm och kostnaden för isoleringen blir 17718,75kr inkl.moms. 

Det finns övriga kostnader på offereten som inkluderar etablering och reseersättning. Offertern 

visar också den besparingspotential på 5 448 kWh/år och visar en återbetalningstid på 3.99 år.  

 

En jämförelse mellan Cremabs offert, Peter Kjaerboe’s uppskattning av den procentuella 

sänkningen och andra företags uppskattning av den procentuella sänkningen då isolering av 

vindsvåningen utförs skiljer det sig med flera procent enheter. Från isolerings företagen kan en 

sänkning av upp till 25% av värmekostnaderna göras och från Cremabs offert så är det en 

sänkning på 5%. Att ge en exakt siffra för vilken procent värmekostnaderna sänks med isolering av 

vinden är omöjligt . Att beräkna exakt vilken procent enhet som sparas får göras på plats av olika 

vindsisoleringföretag. (Hornbach, 2013)(Bo List, 2013a)(Woody, 2013) 

 

Att tilläggsisolera vinden kan ge stora besparingar.  Figur 17 visar en ungefärlig prognos i kronor 

av besparing under året som görs om tilläggsisolering av vinden utförs. Den visar tre olika 

alternativ: 15%-, 20%, och 25% besparing. Figur 18 visar resultaten av den ekonomiska 

besparingen över en 13 års period och figur 19 visar den miljömässiga besparingen i form av ton 

CO2. 
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Figur 17, Besparing under ett år med vindsisolering, (Data omarbetat från Kjaerboe, P, 2013.) 

 

En analys av figur 17 visar att det största besparing görs under vintermånaderna. Enligt Pfister 

kommer verksamheten vara stängd under vintern efter vintern 2013. Detta kommer att påverka 

värmekostnaderna väldigt mycket då värmebehovet kommer att minska. Det påverkar också 

besparingen som kan göras med vindisolering då verksamheten inte är öppen. Under vintern 

planeras huset vara uppvärmt minimalt för att inte skada byggnaden på grund av det kalla vädret. 

En besparing kommer även göras om verksamheten inte är öppendå isolering kommer att påverka 

all uppvärmning även om den är minimal.  
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Figur 18, Besparing under fler år, (Data omarbetat från Kjaerboe, P, 2013.) 

 

Figur 18 visar en ackumulerad besparing under flera år. Det visar att sett utifrån en flerårsperiod 

under så kan det löna sig kraftigt att isolera vinden. Den visar tre olika procent besparingar 

beroende på hur mycket vind isoleringen påverkar värmeförlusterna. Med en 15% besparing kan 

en besparing på 350000kr göras över 13 år och med en 25% besparing så kan en besparing göras 

på nästan 600000kr. Isoleringen har en livslängd som motsvarar husets livslängd på 100 år. Med 

inbesparingar på flera hundra tusen på 10 år kan en besparing göras på flera miljoner under 

isoleringen livslängd.  
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Figur 19, Besparing CO2 under flera år, (Data omarbetat från Kjaerboe, P, 2013.) 

 

Figur 19 visar besparingen i ton CO2 per år jämfört med det nuvarande värmesystemet som drivs 

av en oljepanna. Om värmesystemet byts så kommer besparingen i CO2 också ändras så dessa 

värden gäller bara för en oljepanna. Under åren så kan en väldigt stor besparing i CO2 utsläpp 

göras om vinden isoleras. Flera kubik meter olja för uppvärmning kan besparas och därmed 

utsläppen av CO2 per år. Beroende på hur mycket vindisoleringen påverkar värmeförlusterna kan 

besparing av CO2 variera mellan 60-100 ton under 10 år.   

6.5.c Andra åtgärder 
- Värmeelement 

En elektronisk värmereglering har ett pris som varierar mellan 2000-5000kr inkl.moms. 

Installationen kan man göra själv om kunskapen finns, annars kan en installatör komma och 

installera en elektronisk värmereglering Arbeteskostnaden kan variera mellan 300-600kr per timme 

inkl.moms. (Lundbergs Värme, 2013) 

 

- Utbyta av fönster 

Beroende på vilken typ av fönsterformat som ska beställas så kan priset variera relativt mycket. 

Prissintervalet är stort beroende på vilken kvalité som används, storlek samt u-värde.  

 

Då det englasfönster som behöver bytas finns på lager kan priset variera mellan 3000-10000kr 

inkl.moms. Om särskilda måttbeställningar eller andra skräddarsydda lösningar beställs går 

priserna upp. Normalt är det en firma/hantverkare som kommer och installerar ett fönster och en 

kostnad på 400-600kr/timme inkl.moms skall anvandas for detta. (Kostnadguiden, 2013) 

 

- Tilläggsisolering av rör 
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Dåligt isolerade ventilationskanaler och rör bidrar till värmeförluster. Överskottsvärmen i ett hus 

samlas ofta på ställen där ingen vill ha den. Att isolera rör kan man lätt göra själv och kan bli 

relativt lonsamt. Priset för enkla rörisoleringar kan variera mellan 50-200kr inkl.moms per meter 

beroende vilket material som används till isolering. (Rinkaby rör, 2013) 

 

Då dess åtgärden är så små jämfört med golvet, fönstren och vinden så har ingen beräkning av 

besparingar från  dessa åtgärder gjorts.  

6.6 Ventilationsbehov på Grinda värdshus 

En luftomsättningkalkyl gjordes för att beräkna hur mycket ventilation Grinda Värdshus behöver. 

Först beräknades ett min värde för hur mycket ventilation själva huset behöver och sen hittades ett 

max värde för hur mycket ventilation huset behöver när det finns max antal personer i huset. Varje 

person i huset behöver en vis mängd luft.  För att beräkna hur mycket luft värdshuset behöver 

måste luftomsättningen räknas ut. Luftomsättningen bestäms på följande sätt: 

Luftomsättningmin = 345.8l/s 

Luftomsättningmax= 2000l/s 

Dessa resultat visar ett min och max värde på luftomsättningen när huset är tomt och när huset har 

max antal personer i huset. Skillnaden mellan max och min värdet är väldigt stort och analys av 

dessa värden visar att mäniskan har stor påverkan på hur mycket luftomsättning behövs i 

värdshuset. Då anläggningen är relativt stor och det kan finnas 250 personer i huset samtidigt så 

måste ventilation kunna skapa rätt luftkvalitet för 250 personer. Därmed måste ventilationsystemet 

dimensioneras då luftomsättningen är som störst. Då det inte finns så mycket människor  i huset 

så finns det ventilationssystem som kan automatiskt reglera hur mycket luftomsättning behövs i 

huset.  

 

Effekten på värmebatteriet i ventilationssystemet måste beräknas från luftomsättningen. För att 

inomhustemperaturen ska vara konstant på 20 grader Celsius så kommer Δt variera under året. Då 

temperaturen varierar under året så varierar också effekten under året då det krävs mer energi att 

behandla kall luft från omgivningen under vintern än varm luft från omgivningen under sommaren.  

Beroende på vilken luftomsättning som används så kommer effekten vara annorlunda. I figur 22 så 

används tre luftomsättningar: luftomsättningmin, luftomsättningmax och en luftomsättningmedel som 

är medel luftomsättning mellan max och min luftomsättning.  
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Figur 20, Effekt på olika icke-återvinning ventilationsystem under året, (Data omarbetat från Kjaerboe, P, 2013. 

 

Berakningen av effekten för värmebehovet gäller för ett aggregat utan återvinning. Det är dyrt att 

värma upp luft utan återvinning varför ett återvinningsaggregat är starkt rekommenderat. I figur 21, 

visas ett värmeåtervinningsaggregat som därmed drar ned effekten med ungefär 80%.  

 

 
Figur 21, Effekt på olika återvinning ventilationsystem under året (Data omarbetat från Kjaerboe, P, 2013.) 

 

Det kan tydligt ses från figur 21 att under vintern då temperaturdifferansen mellan inomhus och 

utomhus är som störst behövs det mer effekt för att värma den kalla luften än på sommaren då 

utomhus temperaturen är mycket varmare. Enligt Pfister, kommer värdshuset inte vara öppet 

under vintern och därmed kommer effekten på värmebatteriet kunnas dras ner väldigt kraftigt. I 

framtiden kanske det händer att Jan vill börja ha det öppet igen under vintertiden och därmed 

kommer det behövas ett värmebatteri med högre effekt. Om ett ventilationssystem installeras på 
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Grindas Värdshus så måste Jan själv reda ut hur hans framtida verksamhet kommer se ut under 

vintern. Att dimensionera först för en verksamhet som bara är öppet under sommaren och 

installera ett sådant ventilationssystem och sedan ändra sig och byta ventilationssystemet till ett 

högre effekt kan bli väldigt dyrt. Då installationen av ett ventilationssystem är redan väldigt dyrt så 

kan ett byt av ett redan installerat ventilationssystem i Jans fall bli extremt onödigt.  

6.7 Uppskatta kostnaden för ett ventilationssystem 

Enligt en intervju och kontakt med Greflunda Konsult AB gavs det en grov approximation att 

installationen av ett FTX ventilationssystem skulle kosta mellan 1-1.5 millioner kronor. Kontakt med 

andra ventilationsinstallatörer beskrev att det är väldigt svårt att ge en kostnadsbedömning utan att 

vara på plats och se insidan av byggnaden. Även om ritningar var tillgängliga så kunde en 

bedömning inte göras. För att få ett exakt kostnadsförslag så behövdes ventilationsföretag bedöma 

på plats. (Greflunda Konstult AB, 2013) (Södra Ventilations Gruppen AB, 2013)(Svenska FTX 

Gruppen AB, 2013) 

6.8 Uppskatta besparingen från ett ventilationssystem 

Uppskattningen av besparingen har tagits fram genom konsultation med Peter Kjaerboe. 

Besparingen baseras på schablonmässiga värden. Följande ekvationer användes för att räkna ut 

besparingen från ett ventilationssystem.  

 

Oljainkommande ventilationsluft * 80% = Oljabesparing 

 

Då Oljainkommande ventilationsluft = 6m3 olja kan en besparing av 4,8m3 olja per år göras om ett FTX 

system installeras.  

 

Oljan har en kostnad på 11,40kr/liter och därmed kan en besparing på 54720kr per år göras. Med 

en långsiktig prognos på 10 år så kan en ungefärlig besparing på 547200kr göras. Figur 22 visar 

en ungefärlig prognos i kronor av besparingen som görs om ett FTX ventilation system installeras. 

Figuren är uppdelad i två delar. Den visar en ren vinst i ekonomiska termer (kr) och ren besparing 

av CO2 utsläpp (ton). 
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Figur 22 - Besparing för att installera ett FTX system (Data omarbetat från Kjaerboe, P, 2013.) 

 

En omvandling från CO2 (ton) till ekonomiska vinster hade knappast någon påverkan. Med 

nuvarande energimarknadsbörsen: Point Carbon så är priset på koldioxid  

27.91kronor/tonCO2. Omräkning av den koldioxid som besparades till monetära termer gav en 

besparing på bara 356kr per år som är minimalt jämfört med den rena vinsten som skulle göras. 

Då priset på CO2 utsläppsrätt påverkas av marknads priset så blev det mer informativt att beräkna 

den totala CO2(ton) i form av miljövinst än att sätta det i monetära termer.  

 

Figur 23 visar återbetalningstid på tre olika scenarier: kostnaden för installationen är 1 miljon, 1,25 

miljon och 1,5 miljon.  
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Figur 23 - Återbetalningstid på ett FTX system (Data omarbetat från Kjaerboe, P, 2013.) 

 

De finns tre olika scenarier som visas i figur 23. När det tre olika scenarierna når noll kronor når 

den också sin återbetalningstid. Återbetalningstiden variera kraftigt mellan de tre olika scenarierna, 

återbetalningstiden är mellan 18-27 år.   

6. Slutsats 

Med hjälp av termografering har det visats att Värdshuset på Grinda har stora värmeläckage. Med 

hjälp av olika åtgärder i huset kan en stor sänkning av värmeförlusterna åstadkommas. Den 

viktigaste åtgärden är att isolera vinden då det är där de största värmeförlusterna sker. Flera 

åtgärder som är lämpliga att genom föra på Grinda Värdshus presenteras i denna rapport. Att 

isolera värdhuset kommer att dra ner värmeförlusterna och inte bara spara rent ekonomiskt men 

också miljömässigt. Med den nuvarande oljepannan så kan flera ton CO2 utsläpp sparas som 

bidrar kraftigt till en sänkning i de ekologiska fotavtrycken på ön men också till hållbar utveckling.  

 

Om några isolerings åtgärder görs på huset så måste ventilationen undersökas. Ett väldigt tätt hus 

kan få problem i framtiden med mögel och andra byggnadsproblem om inte ett bra 

ventilationssystem har införts. Ett FTX system skulle vara utmärkt till Grinda värdshus då det är 

både miljövänligt och sparar mycket värmeförluster. Att installera ett FTX system är dyrt men med 

en långsiktig prognos återbetalar det sig over 20-30 år.  

 

Med hjälp av energiteknik kan värdhuset på Grinda ö bli ett bra exempel på hur öar i skärgården 

kan nå en hållbar utveckling och därmed bidra till en mer miljövänlig skärgård.  
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