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Abstract 

Understenshöjden is an eco-village that has the vision to be environmentally friendly and 

ecological. The village uses environment-friendly energy sources such as pellets and solar heating 

with district heating as complement if the others are not enough. The houses are, compared to 

today’s standard not very energy efficient. Energy has become a major part of the ecological 

question, and therefore it is desired to decrease the total energy demand and, if possible, to find 

better energy solutions.  

This Bachelor of Science thesis discusses a study of the building envelope and solar panels in 

Understenshöjden and the option geothermal heating as an energy source. The aim of the study 

was to develop suggestions of how the total energy demand could be reduced by decreased heat 

loss through the building envelope. The aim was also to examine how well the existing solar 

energy is used today and how geothermal heating could be a complement to the energy sources 

available today, from both energy and economic point of view.  

Currently the apartments in Understenshöjden have a solar panel on each rooftop, mounted with 

a slope of 27 degrees from ground level and PV-cells on the roof of the community house. These 

have been examined whether they are optimally used and the result shows that it is possible to 

extract more energy if they are mounted with a slope of about 40 degrees from ground level 

facing south. 

Geothermal is a renewable energy source and works in a way that heat is retrieved from the 

ground and used for heating of the house and its hot water. Calculations have been made on 

whether it is possible to install geothermal heat pumps in Understenshöjden. These calculations 

show that a geothermal heat pump can be installed to cover the need for four apartments. In that 

case the investment would be repaid within 10 years thanks to that the energy price of 

geothermal heating is cheaper than the energy price for pellets and district heating in 

combination. 

A study has been made of the building envelope with a Blower Door, which measures the 

apartment’s infiltration at a negative pressure of 50 Pa, and an infrared camera that measures 

temperature differences on surfaces by means of infrared radiation. By using the results of the 

Blower Door measurements and the IR images, models of two standard apartments in 

Understenshöjden have been developed in the program DesignBuilder. These reality models have 

been adjusted to represent the apartments in reality through a simulation in Design Builder that 

takes in account a variety of data such as geography, number of residents, living habits and many 

other aspects.  

After the reality models where developed the IR images was examined to locate thermal bridges 

in the building envelope. Through this, new models where developed to explore possible 

improvements to reduce the thermal bridges, to achieve a reduction in energy demand. These 

improvements are sealing of windows and front doors, exchange of windows, filling of insulation 

and additional insulation in exterior walls. 



 

Sammanfattning 

Understenshöjden är en ekoby som har som vision att vara miljövänlig och ekologisk. Området 

använder miljövänliga energikällor såsom pellets och solvärme med fjärrvärme som komplement 

när de andra inte räcker till. Husen är jämfört med dagens standard inte särskilt energisnåla. Då 

energi blivit en stor del av den ekologiska frågan är det önskvärt att minska det totala 

energibehovet och om möjligt finna bättre energilösningar.  

Detta kandidatexamensarbete behandlar en undersökning av klimatskal och solfångare i 

Understenshöjden samt alternativet bergvärme som energikälla. Målet för undersökningen var att 

ta fram förslag på hur det totala energibehovet kan minskas genom ett minskat värmeläckage. 

Målet var även att undersöka hur väl den solenergi som finns idag används och hur 

bergvärmepump skulle vara ett komplement till de energikällor som idag finns, både ur 

energimässig och ekonomisk synpunkt. 

Understenshöjden har idag solfångare på varje hustak monterade i 27 graders vinkel mot 

markplan, samt PV-celler på gemensamhetshusets tak. Dessa har undersökts för huruvida de 

utnyttjas optimalt och resultatet visar att det går att utvinna mer energi om de monteras med en 

lutning på ca 40 grader mot markplan och placeras i söderläge. 

Bergvärme är en förnyelsebar energikälla och bygger på att värme hämtas från berget och 

används för att värma hus och tappvarmvatten. Beräkningar har gjorts för huruvida det är möjligt 

att installera bergvärmepumpar i Understenshöjden. Dessa beräkningar visar på att en 

bergvärmepump kan installeras för att täcka behovet för en bostadslänga med fyra lägenheter. I 

det fallet skulle investeringen vara återbetald inom 10 år tack vare att energipriset för bergvärme 

är billigare än energipriset för pellets och fjärrvärme i kombination. 

En undersökning har gjorts av klimatskalet med en Blower Door, som mäter lägenhetens 

infiltration vid 50 Pa undertryck, och en IR-kamera som mäter temperaturskillnader på ytor med 

hjälp av infraröd strålning. Med hjälp av resultaten från Blower Door-mätning och IR-bilder har 

modeller av två standardlägenheter i Understenshöjden tagits fram i programmet DesignBuilder. 

Dessa verklighetsmodeller har anpassats för att så bra som möjligt representera lägenheterna i 

verkligheten genom en simulering i DesignBuilder som tagit hänsyn till en mängd data såsom 

geografi, antal boende, levnadsvanor och många andra aspekter. 

Efter att verklighetsmodeller tagits fram har IR-bilderna undersökts för att lokalisera köldbryggor 

i klimatskalet. Genom detta har nya modeller tagits fram för att undersöka möjliga 

förbättringsåtgärder för att minska dessa köldbryggor, för att uppnå ett minskat energibehov. 

Dessa förbättringsåtgärder är tätning av fönster och ytterdörrar, påfyllning av isolering i 

yttervägg, tilläggsisolering av yttervägg samt byte av fönster. Genom simulering av 

förbättringsmodellerna visade det sig att en kombination av förbättringsåtgärderna påfyllning av 

isolering i yttervägg och tilläggsisolering av yttervägg är den mest effektiva för att minska 

uppvärmningsbehovet. Tilläggsisolering är dock relativt avancerat att genomföra vilket gör att en 

kombination av påfyllning av isolering i yttervägg och tätning av fönster och ytterdörrar anses 

vara det bästa sättet att minska det totala energibehovet för lägenheterna i Understenshöjden. 

 



 

Innehållsförteckning 

Nomenklatur ................................................................................................................................................. 1 

1 Problemformulering och mål ............................................................................................................. 2 

2 Understenshöjden ................................................................................................................................ 3 

3 Metod ..................................................................................................................................................... 4 

3.1 Blower Door ................................................................................................................................. 4 

3.2 IR-kamera ..................................................................................................................................... 5 

3.3 Blower Door i kombination med IR-kamera .......................................................................... 5 

3.4 DesignBuilder ............................................................................................................................... 5 

3.5 Avgränsningar .............................................................................................................................. 7 

4 Litteraturstudie ..................................................................................................................................... 8 

4.1 Uppbyggnad av Understenshöjden ........................................................................................... 8 

4.2 Energisystem ................................................................................................................................ 9 

4.3 Bergvärmepump som energikälla ............................................................................................ 11 

4.4 Energibehov och kostnader ..................................................................................................... 13 

4.5 Klimatskal ................................................................................................................................... 14 

5 Resultat och Diskussion .................................................................................................................... 17 

5.1 Klimatskalet i Understenshöjden ............................................................................................ 17 

5.2 Utvärdering av solfångare och PV-celler ................................................................................ 22 

5.3 Bergvärmepump som alternativ energikälla ........................................................................... 22 

5.4 Verklighetsmodell i DesignBuilder ......................................................................................... 23 

5.5 Förbättringsmodeller i DesignBuilder .................................................................................... 25 

5.6 Känslighetsanalys ....................................................................................................................... 29 

6 Slutsats ................................................................................................................................................. 31 

7 Framtida arbete ................................................................................................................................... 32 

Referenser .................................................................................................................................................... 33 

 

Bilaga 1 Planlösning 

Bilaga 2 Enkät 

Bilaga 3 Bygginformation 



 

1 
 

Nomenklatur 

För att tydliggöra innebörden för vissa begrepp som används i denna rapport följer en kort ordlista. 

Energibehov – Avser den energi som krävs för el och uppvärmning av hus. 

Förbättringsmodell – Avser simulering av lägenhet i DesignBuilder där olika 

förbättringsåtgärder utförts för att minska värmeläckage. 

Klimatskal – Avser ett hus ytterväggar, yttertak och golv.  

Standardlägenhet – Avser en lägenhet i Understenshöjden med en boyta på 101 m2. 

Totalt energibehov – Avser den energi som krävs för el, uppvärmning av hus och 

tappvarmvatten. 

Uppvärmningsbehov – Avser den energi som krävs för uppvärmning av hus och 

tappvarmvatten. 

Verklighetsmodell – Avser simulering av lägenhet i DesignBuilder som anpassats för att 

representera lägenheternas nuvarande energibehov. 

 

För att tydliggöra för storheter som används i denna rapport följer en kort beteckningslista. 

Benämning   Storhet  Enhet 

Besparing   B   (kr/år) 

Effektbehov   P   (kW) 

Grundinvestering  G   (kr) 

Husets uppvärmningsbehov  E   (kWh) 

Återbetalningstid  T   (år) 
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1 Problemformulering och mål 

Under uppstarten av ekobyn Understenshöjden var området i framkant gällande miljövänliga 

energikällor såsom uppvärmning genom solfångare och pelletseldad värmecentral, för de 

uppvärmningsbehov som hushållen då hade. Tyvärr låg inte fokus på att göra byggnaderna 

energisnåla utan mer fokus på det estetiska och en ekologisk byggprocess. Med tiden har bättre 

energilösningar utvecklas och smartare byggnationer för att göra dagens hus energisnålare. Husen 

i Understenshöjden har idag sett ett högre totalt energibehov än önskat. År 2010 låg det 

genomsnittliga uppvärmningsbehovet på 122 kWh/m2. Samma år låg förbrukningen av hushållsel 

på 58 kWh/m2 (Edstedt, 2010). 

Då energisnåla lösningar har blivit en del av den ekologiska frågan är det önskvärt att minska det 

totala energibehovet och om möjligt finna bättre energilösningar. 

Genom att hitta de aspekter som kan vara bidragande orsaker till det höga energibehovet och 

undersöka hur nuvarande resurser används kan förslag på förbättringar tas fram för att minska 

energibehovet. Viktigt för bostadsrättsföreningen är att förbättringar görs i ekologisk anda.  

Målet med projektet är att ta fram förslag på hur det totala energibehovet kan minskas genom ett 

minskat värmeläckage. Men även att undersöka hur väl den solenergi som finns idag används och 

hur bergvärme skulle vara ett komplement till de energikällor som idag finns, både ur 

energimässig och ekonomisk synpunkt. 
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2 Understenshöjden 

Ekobyar är ett samhällsboende där målet är att ha ett ekologiskt levnadssätt och ett boende i 

harmoni med naturen (Ekobyportalen, 2015). Understenshöjden är en ekoby i Stockholm, 

Björkhagen, vars idé och byggnation uppkom genom en intresseförening med drivkraft för ett 

miljömässigt och hållbart levnadssätt. Husen är till största delen självbyggen av inflyttande 

medlemmar med hjälp av projektering från HSB och SMÅA och upplägg för lägenheterna kan 

variera med avseende på den boendes önskemål om tillval. Lägenheterna är uppbyggda som 

radhus med vanligtvis två till fyra lägenheter i varje byggnad, se Figur 1.  Inflyttning i 

lägenheterna skedde inledningsvis under 1995. Området är belagt på en bergsupphöjning och en 

vision i byggandet och planeringen var att omgivande natur till största del skulle förbli orörd, 

skulle området rivas ska berget kunna återställas.  

 

Figur 1 Hus i Understenshöjden (Ellgaard, 2014). 
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3 Metod  

För uppnå målet och därmed lösa problemformuleringen har ett antal undersökningar gjorts 

inom olika områden för Understenshöjden. Dessa var att: 

 Undersöka klimatskalet med en Blower Door och IR-kamera. 

 Med hjälp av ritningar och resultatet från ovanstående punkt konstruera två lägenheter 

från Understenshöjden i DesignBuilder. Därefter använda dessa modeller för att 

undersöka hur olika förbättringsåtgärder påverkar energiförbrukningen. 

 Undersöka huruvida befintliga solfångare och PV-celler utnyttjas optimalt. 

 Undersöka alternativet att utnyttja bergvärmepumpar som komplement till nuvarande 

energikälla. Undersökningen har både gjorts ur ekonomisk och energimässig synpunkt, 

med känslighetsanalys för relevans vid prisvariationer för energi samt bergvärmepump 

med installation. 

En litteraturstudie har gjorts för att undersöka vilka alternativ som finns idag för att minska ett 

hushålls värmeläckage, samt informationssökning för underlag för diskussion av resultat och 

slutsats gällande solfångare, PV-celler och bergvärmepumpar.  

I Tabell 1 presenteras beteckningen på de lägenheter som undersökts i Understenshöjden. 

Tabell 1 Lägenhetsbeteckning. 

Lägenhet Area [m2] Antal boende [st] 

Lägenhet 1 101 2 

Lägenhet 2 110 2-71 

Lägenhet 3 51 1 

Lägenhet 4 165 5 

 

Tabellen visar hur lägenheterna varierar i boyta och antal personer som bor i lägenheten. 

3.1 Blower Door 

Blower Door är ett verktyg för att mäta infiltration i hus, vilket mäts i luftutbyte per timme, 

oms/h. En plastduk monteras med hjälp av en aluminiumram i husets dörröppning, se Figur 2. 

Med utomhustrycket som referens och en fläkt monterad i duken skapas ett undertryck på 50 Pa, 

undertrycket gör att luft sugs in via otätheter. För att en Blower Door-mätning ska bli relevant 

krävs en avstängning/tätning av husets ventilationssystem då undertryck i ventilationssystemet 

annars skapas och leder till felaktig data. Mätningen tar hänsyn till uppmätt boyta, husets volym, 

ytan av klimatskalet och placering över havet.  

 

                                                 
1 Antal personer beroende på gästtillströmning till Bed&Breakfast, data beräknad för 4 personer 



5 
 

 

Figur 2 Blower Door monterad i dörrkarm. 

Blower Door-mätning har utförts för Lägenhet 1 och Lägenhet 2 och moterades i lägenheternas 

dörröppning vilket visas i Figur 2. I bilden är fläkten övertäckt med en plastkåpa. 

3.2 IR-kamera 

En IR-kamera har använts för att mäta temperaturen på klimatskalet inifrån, vilket görs med hjälp 

av infraröd strålning. Denna har använts för att lokalisera ytor i klimatskalet där temperaturen är 

lägre än rummet i övrigt. Dessa ställen kallas köldbryggor och är otätheter där kall luft leds in. 

Undersökningen med IR-kamera har genomförts på de fyra lägenheterna, varav två där 

mätningen utfördes tillsammans med en Blower Door-mätning. 

3.3 Blower Door i kombination med IR-kamera 

Undertrycket som skapas av en Blower Door gör att kall luft sugs in från husets utsida genom de 

otätheter som finns i klimatskalet. Detta gör att undersökningen med IR-kamera blir extra 

gynnsam för de lägenheter som undersökts i kombination med Blower Door eftersom de 

otätheter som kameran uppvisar blir extra tydliga.  

3.4 DesignBuilder 

DesignBuilder är en programvara för energianalys av byggnader. Olika designmöjligheter gör det 

möjligt att skapa relativt komplexa byggnader där en förenklad simulering av byggnadens 

energibehov presenteras. Programmet har möjlighet att ta hänsyn till en mängd data så som till 

exempel struktur med fönster och dörrar, antal boende, geografi, väderstreck, levnadsvanor och 

många fler aspekter.  
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Två verklighetsmodeller av Lägenhet 1 och Lägenhet 2 har simulerats i DesignBuilder med hjälp 

av resultaten från Blower Door och IR-kamera. Indata i DesignBuilder för verklighetsmodellerna 

är tagen med hänsyn till: 

 Geografisk plats på jorden och väderstreck med koordinater. 

 Förenklad husdesign gällande struktur med rum, fönster och dörrar enligt Bilaga 1. 

 Förenklad uppbyggnad av ytterväggar, tak, golv samt fönster. 

 Antal boende med förenklat tidsschema för tid spenderad i lägenheten enligt Bilaga 2. 

 Infiltration vid 50 Pa undertryck. 

 Lufttemperatur. 

 Energibehov (avser uppvärmning och el). 

Övriga data har tagits från de rekommenderade värdena i programmet samt Svebys brukarindata 

för bostäder (Levin, 2012). Konstruktionen av väggar har gjorts lika för de båda 

verklighetsmodellerna med approximationer i uppbyggnad av ytter- och innerväggar samt med 

samma fönster, golv och tak. De U-värden som beräknats i programmet har utförts utifrån en 

approximation av lägenheternas klimatskal med hjälp av resultatet från IR-kameran, information 

från litteraturstudie samt Bilaga 3. Påverkan av köldbryggor i ytterväggen har uppskattats och 

antas vara samma för de båda lägenheterna.  

Approximation för energibehovet i modellerna har gjorts för ett genomsnittligt energibehov för 

bostäderna i Understenshöjden. Tappvarmvattenförbrukning ingår inte i DesignBuilder utan har 

adderats till resultatet av simuleringarna. Rekommenderat inmatningsvärde på 

tappvarmvattenförbrukning för småhus är 20 kWh/m2 enligt Svebys Brukarindata för bostäder 

(Sveby, 2012). Detta gör att det önskade ursprungsvärdet för de två verklighetsmodellerna i 

DesignBuilder således blir ca 58 kWh/m2 för el och ca 102 kWh/m2 för endast uppvärmning, 

vilket med 20 kWh/m2 för tappvarmvatten ger uppvärmningsbehovet 122 kWh/m2.  

För att verklighetsmodellerna ska simulera ett energibehov som motsvarar det önskade har 

reducering i väggkonstruktion och fönster gjorts enligt en uppskattning av U-värdet med hjälp av 

bilder från IR-kamera och litteraturstudie om vanliga U-värden för 90-talshus. Detta är högst 

approximativt men gör det möjligt att i nya modeller undersöka förbättringsmöjligheter för att 

uppnå ett mindre energibehov.  I de nya förbättringsmodellerna har följande åtgärder undersökts, 

samtliga med syftet att minska uppvärmningsbehovet: 

 Minskad infiltration i modellerna med ca 15 % vilket motsvarar en tätning av fönster och 

ytterdörrar (Carl Palstam, 2008).  

 Ett minskat U-värde på ytterväggarna, detta motsvarar då en förbättring av isolering. 

Detta har undersökts ur två aspekter, en modell enligt befintlig ritning för husen i 

Understenshöjden som motsvarar påfyllning av isolering och en med tilläggsisolering på 

yttervägg. Tilläggsisoleringen är gjord för att även vara bra ur miljöperspektiv.  

 Byte av fönster. 

Förbättringarna i modellerna har utförts enskilt och delvis kombinerat, detta för att hitta det bästa 

sättet att åstadkomma ett minskat energibehov. Förbättringsmodellerna utgörs av kopior från de 

ursprungliga verklighetsmodellerna för att endast påvisa resultatet av de förbättringsåtgärder som 

utförts. Totalt har simulering i tolv nya modeller gjorts, en för varje förbättring och lägenhet. 

Samtliga förbättringar påverkar infiltrationen vilket inte tagits i beaktning i 
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förbättringsmodellerna. En känslighetsanalys har genomförts för att undersöka infiltrationens 

påverkan på resultatet. 

För att kunna jämföra hur energibehovet minskat för respektive förbättringsåtgärd och 

lägenhetsmodell måste det simulerade energibehovet delas med boytan då lägenheterna är olika 

stora. 

För att simulera lägenheternas placering gentemot annan lägenhet i DesignBuilder har väggen 

som gränsar mot en annan lägenhet antagits vara adiabatisk, det vill säga med approximationen 

att ingen värme tillförs eller bortförs genom denna vägg. Av de modellerade lägenheterna är 

Lägenhet 1 en ytterlägenhet och Lägenhet 2 en mellanlägenhet, se Bilaga 1. Lägenhet 1 har därför 

i modellen en yttersida som är adiabatisk och Lägenhet 2 har två adiabatiska yttersidor. 

3.5 Avgränsningar 

Undersökningen har genomförts med hänsyn till vissa avgränsningar. Hänsyn till elektriska 

apparater som eventuellt alstrar värme har inte tagits i beaktning då dessa inte fungerar som en 

primär uppvärmningskälla för lägenheterna. Utfallet för förbättringsåtgärderna är endast 

undersökta för två lägenheter, en standardlägenhet på 101 m2 samt en utbyggd standardlägenhet 

på 110 m2, detta på grund av begränsad tidsplan. Av samma anledning är endast Blower Door-

mätning genomförd för dessa två lägenheter. En approximation av lägenheternas planlösning 

från Bilaga 1 har gjorts för ungefärlig boyta samt storlek på rum och fönster. Detaljer som inte är 

påverkande på resultatet har uteslutits ur modellerna till exempel trappa till övervåning. De 

boendes levnadsvanor i modellerna är högst approximativa och har antagits vara lika för vardagar 

och lika för helger för de båda lägenheterna.    
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4 Litteraturstudie 

För att kunna genomföra undersökningen måste information om Understenshöjdens nuvarande 

energikällor och uppbyggnad tas fram, samt fakta om hur alternativa metoder fungerar för att 

kunna jämföra och hitta den bästa lösningen. 

4.1 Uppbyggnad av Understenshöjden 

Husen i Understenshöjden är byggda i trä och står på plintar av betong för att skona naturen 

under. Husen är målade med järnvitriol vilket ger dem ett grått åldrande så att de smälter in i 

naturen. Järnvitriol undviker även de plaster som annars kan finnas i vanlig fasadfärg. Husen är 

byggda med stor fokus på det estetiska med stora fönster för maximalt ljusinsläpp 

(Understenshöjden Styrelseledamöter, 2014). Totalt sett utgör fönster och altandörr på en 

standardlägenhet med boyta 101 m2 ca 15 m2 av väggytan (Understenshöjden, 2008). 

Ventilationen i husen sköts via självdragssystem (Understenshöjden Styrelseledamöter, 2014). 

Husen har tvåglasfönser i trä där det inre är ett energiglas. Många av husen är försedda med 

glasdörrar, i varierande antal, där glaset är det samma som fönsterglaset.   

Ytterväggarna är utformade enligt fyra typer beroende på placeringen av väggen, se Figur 3. 

Isolering av väggarna har gjorts med så kallat ekofiber vilket är ett ekologiskt isoleringsmaterial.  

 

Figur 3 Tvärsnitt av Understenshöjdens ytterväggar (Understenshöjden, 2008). 

I Figur 3 visas hur husens ytterväggar är uppbyggda, ekofiber har sprutats in mellan en regel av 

masonit med undantag från den vägg, benämnd som Yttervägg Typ 2, som angränsar mot 
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badrummet där är väggen uppbyggd av tegel och perlit. I figuren ovan går det att avläsa att 

husens väggar saknar fuktspärr. Golvbjälklag samt skarv mellan golv och yttervägg visas i Figur 4. 

 

Figur 4 Snittvy vid fasad i kök (Heymowski & Snidare, 2004). 

Som markerat i figuren ovan ser det ut att vara ett glapp i isoleringen mellan golv och yttervägg. 

4.2 Energisystem 

Understenshöjden har som mål att till största delen vara självförsörjande gällande 

uppvärmningsbehov. Under byggnationen av området installerades därför solfångare på taket av 

varje lägenhet så att uppvärmningen sker via dessa under månaderna maj till oktober. Placeringen 

av solfångaren på respektive tak är olika fördelaktig beroende på placering gentemot solen, på 

gemensamhetshustaket är även PV-celler monterade. Solfångarna på taket är placerad med en 

vinkel på ca 27 grader och utgör en yta på 8 m2 (Understenshöjden, 1995). Under vinterhalvåret 

sker uppvärmingen via en gemensam pelletspanna som transporterar värmen ut till hushållen via 

en kulvert. För att säkerhetsställa att värmen i husen upprätthålls är husen även anslutna till 

fjärrvärme vilket automatiskt aktiveras då solvärmen eller pelletspannan inte räcker till. En 

elpatron finns även kopplad till den ackumulatortank som står för lagringen av värmen från 

solfångaren och fjärrvärmens kulvert. Elpatronen fungerar som en reserv i de nödfall då extra 

värmetillförsel skulle behövas (Understenshöjden Styrelseledamöter, 2014).  

4.2.1 Fjärrvärme 

Fjärrvärme är ett gemensamt uppvärmningssystem där flera hus kopplas ihop med ett kulvertnät 

som förser husen med värme som produceras i ett centralt värme- eller kraftvärmeverk. 

Kulvertnätet består av välisolerade rör där uppvärmt vatten pumpas ut till värmeväxlarna i husen 

som använder det varma vattnet till att värma element och kranvatten. Fjärrvärmen är en 

tillförlitlig värmekälla, om stopp uppstår i produktionen kopplas en reservanläggning in. Den är 

även miljövänlig då produktion sker med förnybart bränsle. Vissa fjärrvärmeverk använder sig 

också av spillvärme och spillprodukter från till exempel skogsavverkning och industrier beroende 
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på vad som finns tillgängligt i närområdet (Svenskfjärrvärme, 2015a). Eftersom bränslemixen är 

unik för varje värmekraftverk går det inte att göra en generell bedömning av hur miljövänlig 

fjärrvärme är (Energimyndigheten, 2011a).  

4.2.2 Pelletspanna 

Pellets är ett biobränsle som tillverkas av bark, sågspån, kvistar och annat spill från sågverk, 

pappersbruk och andra aktörer som behandlar träd. Råvaran mals och pressas ihop till små 

cylindrar där ligninet i träet binder och gör att inget annat bindemedel behöver tillsättas. När 

pelletsen bränns frigörs koldioxid som nya träd sedan tar upp för att kunna växa. På så sätt 

påverkar inte förbränning av pellets den mängd växthusgaser som finns i atmosfären 

(Energimyndigheten, 2012a). Svavel och kväveoxider (NOX) är två ämnen som också frigörs vid 

förbränning av pellets. Dessa bidrar i stora skalor till försurning av närmiljön, dock ingår de i ett 

naturligt kretslopp och vid småskalig förbränning ligger den förbrända mängden svavel och NOX 

under de restriktioner som finns (JTI för Energimyndigheten, 2002). Pellets är en förhållandevis 

miljövänlig energikälla men till exempel val av transport bör tas i beaktning. Detta är viktigt att 

tänka på när beställning av pellets görs. En pelletspanna fungerar bäst vintertid eftersom 

verkningsgraden är högst då, vilket gör att kombinationen pelletspanna och solfångare som 

energisystem mycket bra (Energimyndigheten, 2012a). 

4.2.3 Solfångare 

En solfångare upptar solstrålarnas värme vilken används för att till exempel värma upp hus eller 

tappvarmvatten. Solfångaren kopplas in till en varmvattenberedare eller ackumulator för att lagra 

värmen. En elpatron kopplas också in för att värma vattnet under de dagar som solen inte lyser 

samt upprätthåller en jämn temperatur i tanken. Till denna tank ansluts även en pellets- eller 

vedpanna för att kunna förse hushållen med värme året runt. Solvärmen kan under 

sommarhalvåret, april till september, svara för huvuddelen av uppvärmningsbehovet i södra 

Sverige. Detta motsvarar 900 – 1000 kWh/m2 (Energimyndigheten, 2014d). 

Den plana solfångaren är den vanligaste typen av solfångare och består av en absorbatorplåt som 

solen värmer upp. Bakom absorbatorplåten finns rör påsvetsade, där vatten cirkulerar som är 

försedda med ett frysskydd. Absorbatorplåten med rören sitter i en glaslåda som är väl isolerad 

baktill. I och med att hela absorptionsplåtens yta kan absorbera solens strålningsvärme är 

utnyttjandegraden för plana solfångare hög och arbetstemperaturen blir då relativt låg 

(Handskholmen, 2015), med detta menas att solfångarna kan arbeta vid låga utetemperaturer. 

Den plana solfångaren fästs direkt på ströläkten på hustaket. Den optimala placeringen för en 

solfångare är i söderläge där solen skiner som mest. Vinkeln på solfångaren är beroende på vad 

energin ska användas till. I Sverige i de fall då solfångaren endast ska utnyttjas till att värma 

tappvarmvatten är det bra att optimera den för användning på sommarhalvåret. Då är en vinkel 

mellan 30 – 45 grader mot markplanet den bästa placeringen för solfångaren. Ska solfångaren 

utnyttjas vintertid är en vinkel på 50 – 65 grader mot markplanet den bästa (Solvärmegrossisten, 

2015). Årsutbytet för plana solfångare är ungefär 300 – 530 kWh/m2 (Energimyndigheten, 

2014d).  

4.2.4 PV celler 

I en PV-cell eller solcell som det också heter omvandlas solens strålar till elektricitet. En 

kiselsolcell är en skiva av ett halvledarmaterial som polariseras när den exponeras för solljus. 

Baksidan av skivan blir då positivt laddad och framsidan negativt laddad. Metalledningar är 
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kopplade till solcellens fram- och baksida och där tas elektriciteten (Solelprogrammet, 2015). En 

enda solcell genererar endast 0,5 V vilket är för lite för att kunna användas. Därför seriekopplas 

solcellerna i moduler för att få ut så mycket spänning som krävs (Energimyndigheten, 2014b). 

Dessa moduler täcks också med en glasskiva för att skydda solcellerna från fukt och smuts. Bästa 

lutningen på en PV-cell i Mellansverige är ca 40 grader mot markplanet (Solarlab, 2015).  

4.3 Bergvärmepump som energikälla 

Bergvärmepumpar är en förnyelsebar energikälla som bygger på att värme hämtas från berget. 

Bergvärmepumpar utnyttjar energin som genom solen finns lagrad i berget för uppvärmning av 

hus och tappvarmvatten. För att komma åt energin nere i berget borras vanligtvis ett 100 – 200 m 

djupt hål, generellt sett blir bergvärmepumpen mer effektiv genom ett djupare hål. Djupet på 

borrhålet beror på husets uppvärmningsbehov och kostanden för borrning ökar linjärt med 

djupet (Bergvärmepumpar, 2015).  Efter en tid sjunker temperaturen i hålet, det vill säga värmen 

som finns lagrad i berget förflyttas till huset och berget måste värmas upp på nytt. 

Temperatursänkningen i hålet leder till att bergvärmepumpens effektivitet försämras (Kjellsson, 

2004). I ett område där flera hushåll använder bergvärme är det viktigt att avstånden mellan hålen 

är minst 20 m annars riskerar hålens temperatur att sjunka för snabbt  (Energimyndigheten, 

2014a). Värmen tillförs huset via vattenburet värmesystem vilket illustreras i Figur 5 

(Energimyndigheten, 2012b). 

 

 

Figur 5 Schematisk bild över bergvärmepump (Vattenfall, 2015). 

I borrhålet i Figur 5 förs en dubbelvikt kollektorslang ner, fylld med vatten och frostskydd. 

Vätskan i slangen värms upp av den värme som finns lagrad i berget och värmebäraren pumpas 

upp till bergvärmepumpen där förångning av ett köldmedium sker. En kompressor i 

bergvärmepumpen ökar trycket på köldmediet så att temperaturen stiger ytterligare. Den heta 

gasen leds in i en kondensor där kondensering sker och värmen överförs till husets värmesystem 

(Energifakta, 2015). Genom att sedan sänka trycket på köldmediet med hjälp av en 
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expansionsventil i bergvärmepumpen minskar temperaturen och processen börjar om 

(Energiportalen, 2015).  

Effekten som krävs för att driva en bergvärmepump jämförs med den avgivna effekten från 

pumpen. Detta kallas för bergvärmepumpens COP (Coefficient Of Performance), vilket är ett 

effektivitetsmått (Nettovärmepumpar, 2015) och definieras som 

avgiven värme

tillförd energi för att driva p
CO

u
P = 

mpen
. 

Ett annat sätt att jämföra bergvärmepumpars effektivitet är årsvis, benämnt SCOP-värde 

(Seasonal Coefficient Of Performance). Detta värde ger den årliga genomsnittliga effektiviteten. 

Notering bör göras att bergvärmepumpars COP-värden och SCOP-värden vanligtvis är uppmätta 

i laboratoriemiljöer under förhållanden som inte nödvändigtvis överensstämmer med klimatet i 

huset och bergvärmepumpens COP-värde kan därför bli något annorlunda gentemot det angivna. 

Både COP-värdet och SCOP-värdet ger dock en relativt bra jämförelse mellan olika typer av 

bergvärmepumpar. COP-värdet för en bergvärmepump kan variera från ca 2 till omkring 5 

beroende på bergets temperatur och uppvärmningssystem.  

Val av bergvärmepump och dess kapacitet varierar beroende på husets uppvärmningsbehov. För 

att en investering av bergvärmepump ska anses lönsam är en bra riktlinje att bergvärmepumpen 

ska kunna täcka ca 95 % av det årliga uppvärmningsbehovet, alternativt 60 – 70 % av det 

maximala uppvärmningsbehovet. Detta eftersom kostnaden för att få det borrdjup som krävs för 

att täcka hela uppvärmningsbehovet samt undvika att berget till sist laddas ur är alldeles för hög. 

Någon form av tillskottsenergi krävs alltså för årets kallaste perioder (Energimyndigheten, 

2012b).  

För att välja rätt bergvärmepump måste husets effektbehov beräknas. Detta görs med hjälp av en 

tidsparameter som varierar för landets olika delar. För mellersta Sverige är denna 3100 timmar. 

Husets uppvärmningsbehov divideras sedan med denna faktor enligt 

 
3100

E
P    (1) 

där E  är husets uppvärmningsbehov i kWh och resulterar i husets effektbehov P i kW 

(Energimyndigheten, 2010). Husets effektbehov jämförs med effektstorleken på 

bergvärmepumpen, vilken kan variera mellan 5-17 kW (Greenmatch, 2015). Bergvärmepump är 

ett lönsamt alternativ i de fall då uppvärmningsbehovet är högt (Bergvärme, 2015). En 

rekommendation är att installationen är lönsam om besparingarna genom byte till 

bergvärmepump och kostnad för inköp med installation går jämt ut (Bergvärmepumpar, 2015). 

En rimlig återbetalningstid är i snitt mellan fem till tio år och beräknas enligt Payback-metoden, 

 
G

T
B

   (2) 

där T betecknar återbetalningstid i år, G , grundinvestering i kronor och B , besparing i kronor 

per år (LTH-Lunds Tekniska Högskola, 2011). Inköp av material och installationskostnad kan 

hamna runt 160000 kr, beroende på modell av pump och vilka specifikationer som krävs för 

installationen (Bergvärmepumpar, 2015) men kan variera mellan allt från 60000 kr till 225000 kr 

(Bergvärmeinstallation, 2010).  
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4.3.1 Bergvärmepump i kombination med solfångare 

Varken ett energisystem med enbart bergvärmepump eller solfångare har möjligheten att täcka ett 

hus hela uppvärmningsbehov. En bergvärmepump på grund av att det sällan är lönsamt att borra 

det djup som krävs. En solfångare kan inte heller täcka ett helt hus uppvärmningsbehov på grund 

av det svenska klimatets inverkan på verkningsgrad och effekt. Under sommarhalvåret är 

solfångaren betydligt mer effektiv, det är dock under denna period som behovet är som minst. 

Under de senaste årtiondena har ett antal försök gjorts för bergvärme i kombination med 

solfångare, detta med blandade resultat (Kjellsson, 2004). En undersökning som gjordes i början 

på 00-talet visar på att kombinationen kan visa sig lönsam. Detta beroende bland annat på antalet 

hushåll borrhålen ska fördelas på, husens värmelast och typ av solfångare. Resultatet visar på att 

en vidareutveckling av kombinationen bergvärmepump och solfångare kan vara effektiv då ett 

system av kombinerade borrhåll till flertalet hushåll utnyttjas (Tepe, Rönnelid, 2002). Fördelen 

med att kombinera solfångare med bergvärme är att solfångaren under sommarhalvåret kan 

hjälpa till att ladda upp berget, kombinationen av dem kan även bidra till en bättre verkningsgrad 

för respektive energikälla (Kjellsson, 2004).  

4.4 Energibehov och kostnader 

Energibehovet för ett hushåll påverkas bland annat av husets storlek och klimatskal, det vill säga 

hur värmeläckage sker genom husets yttre skal. Årstid och temperatur är också påverkande 

faktorer. Trots samma förutsättningar i klimatskal och yttertemperatur är det totala energibehovet 

mellan hushåll till stor del styrt av antal boende, deras levnadsvanor och vilja till energisparande. 

Saker som önskad innetemperatur, duschtid, användning av elektriska apparater och andra 

faktorer som bidrar till önskad komfort. Uppvärmning av småhus varierar, med allt ifrån elvärme, 

uppvärmning med biobränslen, fjärrvärme och olika typer av värmepumpar. Det genomsnittliga 

uppvärmningsbehovet för småhus har under perioden 2006 – 2013 varierat mellan 110 kWh/m2 

som minst 2013 och 128 kWh/m2 som mest 2006. Det finns dock inget linjärt samband över 

energibehovet under perioden som skulle indikera på en stadig minskning. 

Priserna för energi är varierande för energikällan och landets olika kommuner och leverantörer. I 

Tabell 2 redovisas ungefärliga priser för några olika energikällor. 

Tabell 2 Priser över olika energikällor (Greenmatch, 2015). 

Energikälla Pris [kr/kWh] 

Fjärrvärme 0,80 

El 1,20 

Pellets 0,70 

Bergvärme 0,30 

 

Energipriserna är även varierande för olika år och under en åttaårsperiod har en ungefärlig 

ökning skett med ca 2 – 5 % per år (Svensk Fjärrvärme, 2015b), (SCB, 2013).  



14 
 

4.5 Klimatskal 

En lägenhet med ett bra klimatskal har ett lägre uppvärmningsbehov eftersom värmen inte läcker 

ut genom otätheter i väggen eller via ledning på grund av köldbryggor. Med klimatskal menas 

ytterväggar, yttertak och golv som ska hålla kylan ute och värmen inne (Energimyndigheten, 

2011b). Ett bra klimatskal står emot kyla, vind, regn och är tillverkade i material som håller länge. 

Det finns flera olika förbättringsåtgärder för att minska värmeläckaget i en bostad genom att 

förbättra dess klimatskal. Ett mått på hur mycket värme som förloras ur klimatskalet vid en grads 

temperaturskillnad kallas U-värde och har enheten W/m2K (Energimyndigheten, 2013). Om U-

värdet är lågt isolerar det bättre. I Tabell 3 redovisas några rekommenderade U-värden för 

klimatskalet i bostadshus. 

Tabell 3 Godhetstal som överenskommits i gruppen för ombyggnader i Energimyndighetens nätverk 
BeBo (Energimyndigheten, 2013). 

Byggnadsdel 
U-värde 

[W/m2K] 

Vindsbjälklag/tak 0,08 

Yttervägg 0,13 

Golv (mot mark) 0,13 

Fönster 0,8 

Ytterdörr 0,8 

 

Tabellen visar att enligt de rekommenderade U-värden från Energimyndigheten är fönster och 

ytterdörrar den största faktorn för värmeläckage. Energimyndigheten har även tagit fram 

genomsnittliga U-värden för småhus byggda under olika år. För småhus som är byggda under år 

1986-2004, uppskattar Energimyndigheten ett U-värde på 0,2 W/m2K. (Energimyndigheten, 

2014c). 

4.5.1 Tilläggsisolering 

Tilläggsisolering kan göras både på husväggarnas utsida, insida samt på husets vind. 

(Energiakademin Fastighetsägarna, 2010). Vid tilläggsisolering på utsidan av ytterväggarna läggs 

ett lager isolering utanför fasaden på huset. Detta är en kostsam men effektiv lösning på 

värmeläckage genom väggarna som är rekommenderat att göra i samband med en renovering av 

fasaden (Energiakademin Fastighetsägarna, 2010). Den utvändiga tilläggsisoleringen är att föredra 

framför invändig i och med att isolereffekten blir högre och den gamla isolerväggens temperatur 

ökar. Vid invändig isolering blir den gamla isolerväggen kallare och detta kan leda till problem när 

fukten utifrån inte torkar från värmeläckaget och på så sätt kan fuktskador uppkomma. En 

estetisk faktor är att golvytan minskas vid invändig isolering vilket kan upplevas som en stor 

nackdel. I vissa fall är invändig isolering ändå att föredra, till exempel om arkitekturen på huset 

inte får ändras. Detta eftersom en utvändig isolering kan ge huset ett uppsvällt utseende då 

fönsterrutorna hamnar längre in i ytterfasaden. 

Vid tilläggsisolering av ytterväggar används ofta isolerskivor vilka består av mineralull eller glasull 

men det finns också andra alternativ. Ett exempel på det är linisolering, ett naturmaterial med 

likvärdig värmeisoleringsförmåga som andra isolermaterial vars tillverkning kräver mindre energi 
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än de flesta andra (Ekologiska Byggvaruhuset, 2015). Byggtekniken måste anpassas för vilket typ 

av isolermaterial som används, fibermaterial till exempel måste vindtätas i alla riktningar medan 

cellplast endast behöver isoleras i skarvar. Väggar isolerade med ekofiber går också att 

tilläggsisolera genom att fylla på isoleringen som fallit eller sjunkit ihop. Ett hål borras då i väggen 

för att sedan spruta in ny ekofiber (Krylbo Isolering AB, 2015). 

4.5.2 Tätning av fönster och dörrar 

En relativt billig och enkel åtgärd för att förbättra klimatskalet är att täta alla fönster och dörrar i 

huset. Detta gör att varm, fuktig luft som vid övertryck i huset annars hade tagit sig ut via 

otätheter mellan fönsterkarm och vägganslutningar inte gör det (Energimyndigheten, 2011b). 

Läckaget hade inte bara varit negativt ut energisynpunkt men också för att det lätt uppkommer 

fuktskador i konstruktionen (Energimyndigheten, 2014c). Ställen att isolera i ett fönster visas i 

Figur 6. 

 

Figur 6 Fönstrets svaga punkter (Energimyndigheten, 2014c). 

Figur 6 visar att ett fönster normalt kan tätas på tre ställen. Pilarna visar hur luft kan läcka genom 

fönsterkonstruktionen. 

4.5.3 Byte av fönster 

Ungefär 35 % av värmen i ett litet hus läcker ut genom fönstren (Glasbranchföreningen för 

Energimyndigheten, 2008). För att minska läckaget är ett alternativ att byta fönster från 2-

glasfönster till 3-glasfönster med energiglas. Energiglas kallas ett glas som belagts med ett tunt 

oxidskikt som släpper in nästan lika mycket ljus som ett vanligt men reflekterar den långvågiga 

värmestrålningen från rummet vilket leder till att upp till 50 % mindre värme läcker ut genom 

fönstret (Glasbranchföreningen för Energimyndigheten, 2008). Det går också att använda 

isoleringsruta med energiglas. Isoleringsrutan är två eller tre glas ihopsatta där det inre glaset är ett 

energiglas. Mellanrummet mellan glaset i isoleringsrutan är fyllt av en ädelgas vilket ökar 

isolationsförmågan för glaset.  
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SP i Borås har gjort en undersökning för hur U-värdet för ett fönster kan förbättras med hjälp av 

fönsterbyte (Glasbranchföreningen för Energimyndigheten, 2008). U-värdet innefattar i 

undersökningen hela fönsterhålet, alltså fönsterkarm och glas tillsammans. Testet visar att ett 

kopplat 2-glasfönster som har U-värde 2,8 W/m2K kan minskas till U-värde 1,8 W/m2K genom 

att byta ut det inre glaset mot ett energiglas. Det bästa alternativet för att minska fönstrets U-

värde är att byta ut befintligt innerglas mot en dubbel isoleringsruta med energiglas och 

argongasfyllning vilket minskar fönstrets U-värde ner till 1,3 W/m2K. 

4.5.4 Ventilation 

Ventilationens uppgift är att byta ut den förorenade luften i huset till ny luft utifrån, detta för att 

öka komfort och motverka att fukt tränger in i väggar och tak och orsakar skador. Självdrag är en 

typ av ventilation. Ett självdragssytem bygger på att luft utifrån kommer in i huset via otätheter 

samt tilluftsventiler i byggnaden med hjälp av uppkommet undertryck på grund av att varmluften 

i huset stiger. Självdragssytemet fungerar bäst vid höga temperaturskillnader mellan luften ute och 

inne, små temperaturskillnader eller isoleringsfilter i fönstren kan medföra att ventilationen blir 

otillräcklig (Svenskventilation, 2015). En finsk studie som genomförts för att undersöka 

luftutbytet vid otätheter i hus visar på att trähus har en genomsnittlig infiltration på ca 3,9 oms/h 

vid 50 Pa undertryck (Persson, 2012). 

Tilläggsisolering och byte av fönster gör att självdraget inte blir lika stort som innan. Viktigt att 

tänka på om dessa förbättringsåtgärder gjorts är att ventilationen då kan behöva ökas. Enligt 

Boverkets Byggregler måste ventilationssystemet omsätta 0,35 l/s m2 (Energimyndigheten, 

2011c). Om ventilationen inte är tillräcklig kommer gammal, uppvärmd och fuktig luft från 

exempelvis kök och badrum att öka. Detta leder till att den relativa fuktigheten ökar då varm luft 

innehåller mer vattenånga än vad kall luft gör och klimatet blir fuktigare. Luften kommer alltid att 

vilja tränga igenom otätheter eller absorberas av material (Anticimex, 2010). 

En hög relativ luftfuktighet medför en ökad daggpunkt. Daggpunkten är den temperatur då 

vatten fälls ur luften på grund av att den relativa luftfuktigheten nått 100 %, det vill säga 

temperaturen då dagg bildas (Havtun, 2014). En hög daggpunkt innebär att kondensation kan ske 

till exempel på ställen i väggen där temperaturen är lägre än rummet, vilket kan medföra att 

mögel så småningom bildas. Ett vanligt exempel är att den varma luften stiger upp på vinden om 

bjälklaget till vindens fuktspärr är dålig eller saknas samt om vindsluckan inte är tät. 

Kondensation kan då ske eftersom vindens temperatur oftast är lägre än resten av huset. För att 

undvika fuktskador och mögel måste ett hus som saknar fuktspärr ha ett undertryck, vilket kan 

skapas med hjälp av förstärkt ventilation  (Anticimex, 2010).  
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5 Resultat och Diskussion 

Resultaten av de undersökningar av energikällor och de mätningar som genomförts för 

Understenshöjden samt olika sätt att minska värmeläckage visar på skillnader mellan de olika 

lägenheterna. Resultaten tyder på att vissa förbättringsåtgärder är mer effektiva än andra, vilket 

även skiljer sig åt mellan lägenheterna.   

5.1 Klimatskalet i Understenshöjden 

En Blower Door monterades i de lägenheter benämnda Lägenhet 1 och Lägenhet 2 i Tabell 1. 

Resultaten för infiltrationen genom otätheter i väggen skiljde stort mellan husen då Lägenhet 1 

hade en infiltration på 4,98 oms/h vid 50 Pa och Lägenhet 2 en infiltration på 6,51 oms/h vid 50 

Pa undertryck. Eventuella orsaker till infiltrationsskillnaden mellan lägenheterna undersöktes med 

IR-kamera.  

5.1.1 IR-bilder med Blower Door 

Temperaturskillnaderna visualiseras med hjälp av en färgskala till höger i bilden där varje färg 

symboliserar en temperatur. Observera att färgskalan är olika för varje bild.  

I Figur 7 visas ett typiskt exempel på otätheter i skarven mellan golv och vägg. Kall luft sugs in 

genom otätheterna med hjälp av undertrycket från Blower Door och golvet blir nedkylt, vilket 

kan ses på den lila färgen i Figur 7.  

 

Figur 7 Golv i kök, Lägenhet 2. 

Väggtemperaturen i Figur 7 är ca 19 ˚C medan fläckarna på golvet ligger runt 12 – 13 ˚C. Detta 

kan bero på att isoleringen inte fyller ut hela isolerutrymmet. Det kan också bero på att det är ett 

glapp i isoleringen mellan golvbjälklaget och ytterväggen vilket visas i Figur 4. Figur 8 visar 

hörnet där tak och två väggar möts vilket är ett annat typexempel på var otätheter hittats. På 

samma sätt som i Figur 7 är det där olika delar i byggnationen möts som det verkar vara svårt att 

få isoleringen helt tät.  
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Figur 8 Tak i vardagsrum, Lägenhet 2. 

I Figur 8 är det tydligt att isoleringen i hörnet är dålig då temperatur där är 13 ˚C jämfört med 

väggen där den är ca 20 ˚C.  

Figur 9 visar en stor temperaturskilland i väggen på ca 5 ˚C. 

 

Figur 9 Vägg i sovrum, Lägenhet 2. 

Temperaturskillnaden i Figur 9 beror troligtvis på att ekofibern har sjunkit ihop och en 

köldbrygga uppstått. Figur 10 visar värmeläckaget som uppstår på grund av hål för rören till 

elementet.  
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Figur 10 Element i vardagsrum, Lägenhet 2. 

I rörhålet är temperaturen ca 10 ˚C till skillnad från rumstemperaturen på ca 21 ˚C. Denna 

temperaturskillnad indikerar på ett kraftigt värmeläckage. I figur 11 visas värmeläckage i skarv vid 

ytterdörr.   

 

Figur 11 Ytterdörr vardagsrum Lägenhet 2. 

Avläsning av temperaturskalan visar att golvet precis i skarven har en temperatur på ca 2 ˚C. 

Detta värmeläckage är troligtvis en följd av att det är svårt att helt kunna täta vid ytterdörrar då 

dessa måste gå att öppna och stänga. I fönstret i Figur 12 går det att avläsa temperaturen ca 10 ˚C 

vid fönsterkarmen, detta innebär att mycket av värmeläckaget sker mellan fönster och karm.  
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Figur 12 Fönster i kök, Lägenhet 1. 

En intressant observation som hittats vid undersökning med IR-kamera visas i Figur 13.  

 

Figur 13 Tak i sovrum, Lägenhet 2. 

Figur 13 är tagen i taket på övervåningen i Lägenhet 2 och visar är en fläck med 4 ˚C lägre 

temperatur än i resterande delar av taket. Det kan bero på att isoleringen av vindsbjälklaget inte 

har utförts tillräckligt noga och jämnt eller att isoleringen av någon anledning flyttat på sig. En 

annan anledning till detta är att det finns ett utrymme för dragning av kablar, till exempel till 

taklampan som även syns i bild, där ingen isolering har gjorts eller är bristande.  
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5.1.2 IR-bilder utan Blower Door 

I Figur 14 visas hörnet mellan tak och vägg i Lägenhet 4 på samma sätt som för Lägenhet 2 i 

Figur 8. 

 

Figur 14 Tak och vägg i trapp, Lägenhet 4. 

I Figur 14 går det att se att temperaturskillnaden i hörnet samt längs skarven mellan vägg och tak 

är ca 4 ˚C medan det i Figur 8 är hela 7 ˚C. Variationen av temperaturskillnaderna mellan de olika 

lägenheterna är troligtvis en följd av att Blower Door använts i Lägenhet 2 men inte i Lägenhet 4. 

I Figur 15 visas ännu ett exempel på där isolering i väggen har fallit. 

 

Figur 15 Vägg i kök, Lägenhet 3. 

I Figur 15 går det också att se att resultatet inte är lika tydligt som i Figur 9 där 

temperaturskillnaden är 5 ˚C mellan vägg och köldbrygga medan det i Figur 15 endast är 2,5 ˚C.  
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Skillnaderna mellan resultaten i klimatskalen beror troligtvis på hur isoleringen fallit och 

köldbryggor i väggen därmed uppkommit. Olikheten mellan dessa är ett resultat av byggnationen 

av husen, den mest troliga faktorn är noggrannheten hos utföraren av isoleringen. Den mänskliga 

faktorn påverkar resultatet av isoleringen och på de ställen där mindre mängd ekofiber tillsatts 

blir en konsekvens att isoleringen snabbare faller och de kalla fläckarna på väggen i IR-bilderna 

uppstår, se Figur 9. Bilderna från IR-kameran visar även att köldbryggor uppstår där nya ytor 

möts, till exempel mellan golv och tak se Figur 7 och Figur 8. 

5.2 Utvärdering av solfångare och PV-celler 

Resultatet av litteraturstudien visar att solfångarnas placering på husen gentemot solen inte är 

optimerad för alla lägenheter. Detta på grund av husens geografiska placering. En placering av 

samtliga solfångare i söderläge skulle innebära att solfångarna utnyttjas maximalt. Vinkeln på 

solfångarnas placering på hustaken anses bra för användningen av solfångarna på sommarhalvåret 

då en rekommenderad vinkel är mellan 30 och 45 grader mot markplanet, se avsnitt 4.2.3. 

Vinkeln på PV-cellerna på gemensamhetshuset borde ha en vinkel på ca 40 grader för att 

utnyttjas maximalt. Troligtvis är vinkelskillnaden inte avgörande för en märkvärt större 

energiomvandling av solenergi då differensen mellan vinklarna endast är ca 10 grader. 

5.3 Bergvärmepump som alternativ energikälla 

Alternativet att installera bergvärmepumpar som energikälla för uppvärmning och 

tappvarmvatten för lägenheterna i Understenshöjden kan göras så att en bergvärmepump täcker 

energibehovet för flera lägenheter. För en bostadslänga med fyra standardlägenheter med det 

genomsnittliga uppvärmningsbehovet 122 kWh/m2 blir det totala uppvärmningsbehovet för 

samtliga ca 49300 kWh på ett år. Effektbehovet för bostadslängan blir med ekvation (1) 15,9 kW. 

Detta innebär att en stor bergvärmepump på ca 16 kW skulle klara av att täcka 95 % av det 

genomsnittliga uppvärmningsbehovet för lägenheterna. Vid val av bergvärmepump måste även 

COP-värdet tas i beaktning. Till de mindre bostadslängorna med färre lägenheter är en mindre 

bergvärmepump fullt tillräcklig. Enligt prisexemplet från avsnitt 4.3 är priset för bergvärmepump 

inklusive installation 160000 kr. Energipriset för bergvärme är 0,30 kr/kWh och för en 

kombination med fjärrvärme och pellets beräknas priset till 0,75 kr/kWh enligt Tabell 2. Med 

dessa priser blir en investering för en bergvärmepump enligt ekvation (2) återbetald på lite mer än 

7 år. Investeringen anses lönsam då den ligger inom en period på 5 – 10 år. 

En bergvärmepump fungerar som ett komplement till pelletspannan och fjärrvärmen. Vid 

installation av bergvärmepump skulle den tillsammans med solfångarna täcka den största delen av 

uppvärmningsbehovet. Då bergvärmepumpen vid riktigt kalla perioder inte räcker till kopplas 

fjärrvärmen in på samma sätt som den idag kompletterar pelletspannan. 

Installation av bergvärmepumpar i Understenshöjden skulle medföra att visionen om en orörd 

natur förstörs på grund av de borrhål som en bergvärmepump kräver. En utvärdering måste 

därför göras huruvida de boende är villiga att ändra en av områdets ståndpunkter om en orörd 

natur.  
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5.4 Verklighetsmodell i DesignBuilder 

De två modeller som representerar lägenheterna i verkligheten får via simulering i DesignBuilder 

resultaten som finns representerade i Tabell 4.  

Tabell 4 Verklighetsmodellernas energidata vid simulering. 

Lägenhet 
Uppvärmningsbehov 

[kWh/m2] 

Elbehov 

[kWh/m2] 

Totalt energibehov 

[kWh/m2] 

Lägenhet 1 116 60 176 

Lägenhet 2 115 61 176 

 

Resultatet i Tabell 4 av de anpassningar som gjorts i modellerna är en rimlig anpassning mot det 

önskade uppvärmningsbehovet på 122 kWh/m2 samt 58 kWh/m2 för el. En användning av ett 

genomsnittligt uppvärmningsbehov gör dock att anpassningen till modellerna inte blir helt 

korrekt. Modellen tar hänsyn till antalet boende och deras levnadsvanor, medan ett genomsnittligt 

uppvärmningsbehov inte är beräknat för antalet boende. En rimlig uppskattning skulle vara att 

uppvärmningsbehovet skulle öka med antalet boende. Data för tappvarmvattenförbrukningen 

som är tagen från Svebys brukarindata för bostäder är 20 kWh/m2 vilket är konstant för de båda 

lägenheterna trots olika antalet boende.  

Elbehovet för Lägenhet 2 är i simuleringen något högre, antagligen på grund av att simuleringen 

görs med flera antal boende jämfört med Lägenhet 1. Att uppvärmningsbehovet är lägre i 

Lägenhet 2 antas vara på grund av att denna lägenhet är en mellanlägenhet, det vill säga att två av 

ytterväggarna gränsar mot en annan lägenhet.  

U-värden för verklighetsmodellernas klimatskal presenteras i Tabell 5. 

Tabell 5 U-värden för verklighetsmodellernas klimatskal. 

U-värde golv 

[W/m2K] 

U-värde tak 

[W/m2K] 

U-värde yttervägg 

[W/m2K] 

U-värde fönster 

[W/m2K] 

0,15 0,13 0,22 1,85 

 

De U-värden som simulerats i modellerna anses rimliga med hänseende till de förundersökningar 

som gjorts och approximationen är tillräcklig för att representera verklighetsmodellerna.  
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Ytterväggen som konstruerats i material enligt Figur 3, får i DesignBuilder utseendet av bilden i 

Figur 16.  

 

Figur 16 Yttervägg av verklighetsmodell i DesignBuilder. 

Ytterväggen i DesignBuilder har inte den exakta uppbyggnaden som Yttervägg Typ 1 i ritningen i 

Figur 3 utan är något förenklad, till exempel finns ingen fiberduk i modellen. Konsekvensen av 

detta anses för undersökningen obetydlig. Tjockleken av isoleringen har reducerats för att bättre 

motsvara husens nuvarande yttervägg, det vill säga med ett försämrat U-värde på grund av de 

köldbryggor som uppstått. U-värdet motsvarar ungefär det U-värde som Energimyndigheten 

uppskattat för 90-talshus. Luftspalterna i modellen motsvarar reglar och panel i ritningen. 

Ytterväggen i modellen har endast gjorts enligt den fasad som i Figur 3 kallas Yttervägg Typ 1.  I 

Figur 17 visas den simulerade modellen i DesignBuilder av Lägenhet 1. 

 

Figur 17 Modell i DesignBuilder som representerar Lägenhet 1. 

Högersidan av lägenheten är samma yttervägg som fram och baksida, det vill säga har samma U-

värde. Det gråa blocket på vänstersida är adiabatiskt och motsvarar intilliggande lägenhet. I Figur 

18 visas modellen av Lägenhet 2. 
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Figur 18 Modell i DesignBuilder som representerar Lägenhet 2. 

I Figur 18 visas hur lägenhetens båda sidor angränsar mot annan lägenhet genom placeringen av 

de båda gråa adiabatiska blocken. 

5.5 Förbättringsmodeller i DesignBuilder 

Nedan presenteras de förbättringsåtgärder enligt avsnitt 3.4 som utförts i DesignBuilder för att 

undersöka möjligheten att minska lägenheternas uppvärmningsbehov. För att resultaten ska vara 

jämförbara med ursprungsmodellen jämförs uppvärmningsbehovet mot den ursprungliga 

uppvärmda boytan som uppmätts i de två modeller som benämns som verklighetsmodeller.  

5.5.1 Tätning av fönster och dörrar 

Den minskade infiltrationen av lägenheterna motsvarar en tätning av fönster och dörrar som 

redovisas i Tabell 6. Resultaten av IR-bilderna visar på kraftigt värmeläckage längs fönster- och 

dörrkarmar och tätningen blir då ett billigt sätt att minska på uppvärmningsbehovet. 

Tabell 6 Infiltration och energibehov efter tätning av fönster och dörrar. 

Lägenhet 

Nuvarande 

infiltration 

[oms/h vid 50 Pa] 

Infiltration efter 

tätning 

[oms/h vid 50 Pa] 

Nuvarande 

uppvärmningsbehov 

[kWh/ m2] 

Uppvärmningsbehov 

efter tätning  

[kWh/ m2] 

Lägenhet 1 4,98 4,23 116 114 

Lägenhet 2 6,51 5,53 115 110 

 

Resultaten i Tabell 6 påvisar att en minskning av infiltrationen är mer effektiv om den 

ursprungliga infiltrationen är relativt hög. Vid tätning av fönster och dörrar minskar 

värmeläckaget vilket leder till minskat uppvärmningsbehov. 
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5.5.2 Förbättring av ytterväggar 

Ett minskat U-värde på ytterväggarna motsvarar en förbättring av isolering vilket har undersökts 

för påfyllning med ekofiber samt tilläggsisolering på utsidan av ytterväggen. 

Påfyllning med ekofiber i ytterväggen ger nya U-värden för de båda lägenheterna som resulterar i 

uppdaterat uppvärmningsbehov vilket kan avläsas i Tabell 7. 

Tabell 7 U-värden på ytterväggen samt uppvärmningsbehov efter påfyllning med ekofiber. 

Lägenhet 

Nuvarande 

U-värde  

[W/m2K] 

U-värde efter 

påfyllning av 

isolering 

[W/m2K] 

Nuvarande 

uppvärmningsbehov

[kWh/m2] 

Uppvärmningsbehov 

efter påfyllning av 

isolering 

[kWh/m2] 

Lägenhet 1 0,22 0,15 116 105 

Lägenhet 2 0,22 0,15 115 105 

 

För att simulera en påfyllning med ekofiber i modellen har tjockleken av isolering ökats från 160 

till 250 mm enligt ritningen av fasaden, Yttervägg Typ 1 i Figur 3. Resultaten i Tabell 7 visar på att 

det skulle vara gynnsamt ur ett energibesparingsperspektiv att utföra förbättringsåtgärden för att 

minska de köldbryggor som uppstått i väggarna. Efter påfyllning av isolering minskar 

uppvärmningsbehovet i Lägenhet 1 något mer från det ursprungliga värdet gentemot Lägenhet 2. 

Detta beror antagligen på att Lägenhet 1 har tre yttersidor som påverkas av ändringen i 

ytterväggen och Lägenhet 2 endast har två ytterväggar där påfyllning av isolering utförts. 

En simulering av tilläggsisolering på ytterväggen med 100 mm tjock linisolering ger ett nytt U-

värde för väggen samt ett minskat uppvärmningsbehov vilket visas i Tabell 8. 

Tabell 8 U-värden på ytterväggen samt uppvärmningsbehov efter tilläggsisolering. 

Lägenhet 

Nuvarande  

U-värde  

[W/m2K] 

U-värde efter 

tilläggsisolering 

[W/m2K] 

Nuvarande 

uppvärmningsbehov 

[kWh/m2] 

Uppvärmningsbehov 

efter tilläggsisolering 

[kWh/m2] 

Lägenhet 1 0,22 0,14 116 102 

Lägenhet 2 0,22 0,14 115 102 

 

Resultatet av förbättringsåtgärden som redovisas i Tabell 8 visar att en förbättrad yttervägg 

medför en minskning av otätheter som minskar värmeläckaget och därmed 

uppvärmningsbehovet. På samma sätt som resultatet i Tabell 7 är tilläggsisoleringen mer effektiv 

för Lägenhet 1. En jämförelse av resultaten i de två tabellerna ger att en tilläggsisolering resulterar 

i ett mindre uppvärmningsbehov än vid påfyllning med ekofiber. Detta på grund av ett något 

lägre U-värde som troligtvis beror på att tjockleken på väggen ökar mer vid tilläggsisolering än 

vid påfyllning av ekofiber. 

5.5.3 Byte av fönster 

I förbättringsmodellerna har ett byte till 2-glas isolerruta med 12 mm argonfyllning utförts. 

Uppvärmningsbehovet efter byte av fönster redovisas i Tabell 9. 



27 
 

Tabell 9 U-värden och uppvärmningsbehov efter byte av glas. 

Lägenhet 

Nuvarande  

U-värde 

[W/m2K] 

U-värde efter 

byte av glas 

[W/m2K] 

Nuvarande 

uppvärmningsbehov 

[kWh/m2] 

Uppvärmningsbehov 

efter byte av glas 

[kWh/m2] 

Lägenhet 1 1,85 1,36 116 111 

Lägenhet 2 1,85 1,36 115 107 

 

Tabell 9 visar att en minskning av fönstrets U-värde på 0,49 W/m2K resulterar i en minskning av 

uppvärmningsbehovet. Förbättringen till ett glas med U-värde 1,36 W/m2K är enligt avsnitt 4.5.3 

en rimlig förbättring. Minskningen av uppvärmningsbehov är större för Lägenhet 2, troligtvis på 

grund av lägenhetens utbyggnad som medför fler fönster.  

5.5.4 Kombination av tilläggsisolering samt påfyllning med 

ekofiber  

Simulering av kombinationen av påfyllning med ekofiber samt tilläggsisolering på ytterväggen av 

modellerna redovisas i Tabell 10 och resulterar i ett förbättrat U-värde gentemot det ursprungliga.  

Tabell 10 U-värden och uppvärmningsbehov vid kombination 12. 

Lägenhet 

Nuvarande  

U-värde 

[W/m2K] 

U-värde 

kombination 12 

[W/m2K] 

Nuvarande 

uppvärmningsbehov 

[kWh/m2] 

Uppvärmningsbehov 

kombination 12 

[kWh/m2] 

Lägenhet 1 1,85 0,11 116 97 

Lägenhet 2 1,85 0,11 115 96 

 

Det nya U-värdet hamnar på 0,11 W/m2K vilket är en förbättring i jämförelse med enbart 

påfyllning med ekofiber och även enbart tilläggsisolering. Uppvärmningsbehovet för båda 

lägenheterna har minskat från det ursprungliga uppvärmningsbehovet. Det nya 

uppvärmningsbehovet för Lägenhet 1 är 97 kWh/m2 och 96 kWh/m2 för Lägenhet 2. I 

jämförelse med tidigare resultat av förbättringsåtgärderna är denna den mest effektiva ur ett 

energibesparingsperspektiv. 

 

5.5.5 Kombination av påfyllning med ekofiber samt tätning av 

fönster och ytterdörrar 

Vid kombination av påfyllning med ekofiber samt tätning av fönster och ytterdörrar är U-värdet 

detsamma som vid påfyllning av ekofiber och infiltrationen samma som vid tätning av fönster 

och ytterdörrar. Uppvärmningsbehovet vid denna kombination presenteras i Tabell 11. 

                                                 
2 Kombination 1 avser kombination av tilläggsisolering samt påfyllning med ekofiber 
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Tabell 11 Uppvärmningsbehov vid kombination 23. 

Lägenhet 

Nuvarande 

uppvärmningsbehov 

[kWh/m2] 

Uppvärmningsbehov 

kombination 23 

[kWh/m2] 

Lägenhet 1 116 103 

Lägenhet 2 115 100 

 

Lägenhet 1 får ett uppvärmningsbehov på 103 kWh/m2 och Lägenhet 2 ett uppvärmningsbehov 

på 100 kWh/m2. Resultatet visar att denna kombination är en effektiv åtgärd. Tätning av fönster 

och dörrar fungerar som ett bra komplement till påfyllning med ekofiber då den ytterligare sänker 

uppvärmningsbehovet. Resultatet av de två förbättringsåtgärderna är summan av var och en av 

de två förbättringarna. 

  

                                                 
3 Kombination 2 avser kombination av påfyllning med ekofiber samt tätning av fönster och ytterdörrar. 
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5.6 Känslighetsanalys 

Lönsamheten för att installera bergvärmepumpar i Understenshöjden är beroende av energipriset 

för fjärrvärme, pellets och bergvärme samt kostnad för borrning och installation av 

bergvärmepump dessutom uppvärmningsbehovet för byggnaden. För fyra lägenheter är 

uppvärmningsbehovet ca 49300 kWh beräknat på 122 kWh/m2. Energipriset för kombinationen 

fjärrvärme och pellets som har använts för att beräkna bergvärmepumpens återbetalningstid är 

satt till 0,75 kr/kWh och energipriset för bergvärmepump till 0,30 kr/kWh. Energipriserna kan 

variera från år till år och leverantör vilket då påverkar den beräknade återbetalningstiden. 

Kostnaden för borrning och bergvärmepump med installation är beroende av de krav som måste 

uppfyllas, denna kostnad påverkar också återbetalningstiden. I Tabell 12 redovisas hur 

återbetalningstiden kan variera beroende på hur kostnaderna varierar för de olika ingående 

parametrarna. För energipriserna analyseras resultatet för en ökning respektive minskning på 5 %.  

Tabell 12 Hur återbetalningstiden varierar beroende på totala installationskostnader, energipriser och 
variansen av uppvärmningsbehovet på 122 kWh/m2 för fyra standardlägenheter. 

Uppvärmningsbehov 

räknat för 4 hushåll 
49300 [kWh] 

Kombinerat energipris 

0,75 kr/kWh ± 5 % 
35100 – 38800 [kr] 

Bergvärmepris  

0,30 kr/kWh ± 5 % 
14000 – 15500 [kr] 

Återbetalningstid för 100000 kr 4,0 – 5,1 [år/hushåll] 

Återbetalningstid för 160000 kr 6,5 – 8,2 [år/hushåll] 

Återbetalningstid för 220000 kr  8,9 – 11,2 [år/hushåll] 

 

Analysen visar tydlig att återbetalningstiden per lägenhet kan variera genom ett antal olika 

faktorer. Tabellen visar resultatets beroende av ingående parametrar. Resultatet på en 

återbetalningstid på lite mer än sju år för prisexemplet på 160000 kr beror av energipriserna. För 

en procentändring på 5 % varierar återbetalningstiden för prisexemplet mellan ungefär sex och 

ett halvt år och åtta och ett halvt år. Tabellen visar även hur avbetalningstiden kan variera 

beroende på installationskostnader för bergvärmepumpen. Oavsett installationskostnader blir den 

kortaste återbetalningstiden vid scenariot; ett energipris för fjärrvärme och pelletspanna på 0,75 

kr/kWh med 5 % ökning samt ett energipris för bergvärme på 0,30 kr/kWh med 5 % minskning.  

Osäkerhet finns även i resultatet över förbättringsåtgärder som utförts i DesignBuilder där indata 

är högst approximativ. Data som simulerats är endast beräknad för en påverkande faktor per 

förbättringsmodell. Om dessa förbättringar genomförs i ett verkligt fall påverkar de mer än en 

parameter. Detta gör att resultaten endast påvisar att en förbättring sker, men inte den egentliga 

förbättringen. Samtliga förbättringsmodeller har som syfte att undersöka hur värmeläckaget 

genom klimatskalet påverkas av de utförda förbättringsåtgärderna. Varje förbättring som utförts 

på respektive förbättringsmodell leder till en reducering av otätheter i klimatskalet och borde 
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därför resultera i en minskad infiltration. Detta tas inte i beaktning utan simulering har 

genomförts med en konstant infiltration (ej vid tätning av fönster och ytterdörrar), det vill säga 

den infiltration som uppmättes vid Blower Door-mätningar av lägenheterna. För att visa 

infiltrationens påverkan på uppvärmningsbehovet visas i Figur 19 en graf med resultatet av 

simuleringarna vid olika procentuella förbättringar av infiltration vid de olika 

förbättringsåtgärderna.  

Figur 19 Hur förbättringsåtgärderna för Lägenhet 2 påverkar uppvärmningsbehovet då de även leder 
till en minskad infiltration.  

I grafen syns tydligt att uppvärmningsbehovet reduceras då infiltrationen minskas. Till exempel 

om en tilläggsisolering minskar infiltrationen med 40 % blir uppvärmningsbehovet ca 90 

kWh/m2. Detta är jämförbart med 102 kWh/m2 vilket är förbättringen då simuleringen 

genomförts utan hänsyn till en ändrad infiltration. Det normala genomsnittliga infiltrationsvärdet 

för trähus på 3,9 oms/h vid 50 Pa motsvarar en förbättring av infiltrationen med ca 40 %. 

Tätning av fönster och dörrar visas ej i grafen då själva förbättringen som detta medför anses 

vara en femtonprocentig förbättring av den Blower Door-uppmätta infiltrationen. Grafen visar 

hur förbättringarna ger en mindre infiltration för Lägenhet 2 och på samma sätt blir det även en 

minskning av infiltrationen för Lägenhet 1.  
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6 Slutsats 

Målet med projektet var att ta fram förslag på hur energibehovet för hushållen i 

Understenshöjden kan minskas genom ett minskat värmeläckage.  Men även att undersöka hur 

väl den solenergi som idag finns i området används samt om bergvärme skulle vara ett 

komplement till de energikällor som idag finns, både ur energimässig och ekonomisk synpunkt. 

Resultaten av förbättringsmodellerna visar att uppvärmningsbehovet kan minskas genom tätning 

runt fönster och ytterdörrar, byte till fönster med ett mindre U-värde, förbättring av den isolering 

som finns idag genom påfyllning med ekofiber samt tilläggsisolering på husets ytterväggar. En 

kombination av dessa förbättringsåtgärder gör att uppvärmningsbehovet kan minskas ytterligare. 

Resultaten visar att den mest effektiva förbättringsåtgärden för lägenheterna i Understenshöjden 

skulle erhållas genom en kombination av tilläggsisolering och påfyllning med ekofiber. I och med 

att tilläggsisolering är relativt avancerat att genomföra och skulle förändra husens utseende samt 

att kombinationen kan medföra en försämrad ventilation, kan detta inte anses vara det bästa 

alternativet. Enbart påfyllning med ekofiber skulle däremot inte förändra husets utseende och är 

enklare att genomföra. Det enklaste sättet att minska uppvärmningsbehovet för hushållen skulle 

vara att täta fönster och ytterdörrar. En kombination av de två sistnämnda är den näst mest 

effektiva förbättringsåtgärden och dessutom relativt enkel att genomföra.   

Undersökning av solfångarna visar att deras vinkel på hustaken är inom det rekommenderade för 

att bäst utnyttja solens energi på sommarhalvåret. En placering av samtliga solfångare i söderläge 

och med en 40 gradig vinkel gentemot marken skulle vara mer optimalt.  

Möjligheten att utnyttja bergvärmepumpar som energikälla skulle medföra en mindre 

uppvärmningskostnad för hushållen. Kostnaden för material och installation skulle genom 

besparingarna via uppvärmningskostnaden återbetalas inom 10 år.   

Slutledningsvis anses det bästa sättet att minska det totala energibehovet vara genom påfyllning 

med ekofiber i ytterväggen samt tätning av fönster och ytterdörrar. För att bättre utnyttja husens 

solfångare borde vinkeln ökas till närmare 40 grader mot markplan och placeras i söderläge. För 

en billigare uppvärmningskostnad skulle installation av bergvärmepumpar vara ett bra 

komplement till dagens energikällor i Understenshöjden. 
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7 Framtida arbete 

Ett vidare arbete med solfångarna och PV-celler kan vara hur mycket mer energi som skulle 

kunna utvinnas från solen med en vinkel på 40 grader mot markplan samt om monteringen av en 

ökad vinkel är möjlig. En annan vidareundersökning kan vara hur mycket energi solfångarna och 

PV-cellerna skulle alstra för årets alla perioder i olika vinklar. Till exempel undersöka möjligheten 

för användning vintertid om vinkeln skulle kunna ändras till 50 – 65 grader, då detta är den mest 

gynnsamma vinkeln för användning av solfångare för denna period. 

Alternativet med bergvärme som energikälla skulle minska energikostnaderna för uppvärmning 

och tappvarmvatten. För ett framtida arbete med installation av bergvärmepumpar måste en 

utvärdering göras gällande logistiken för att införa dessa. Eftersom husen är flerlägenhetshus och 

kräver djupa borrhål alternativt flera borrhåll inom en liten area finns det risk att temperaturen i 

berget sjunker och bergvärmepumpens effektivitet försämras. Ett vidare arbete skulle även kunna 

vara att undersöka möjligheten av bergvärme som ett stort energisystem till flera lägenheter. 

Detta genom att undersöka möjligheten att kombinera lägenheternas solfångare i ett system med 

flera borrhål.  

Förbättringsåtgärderna som utförts i modellerna visar endast att de leder till ett minskat 

uppvärmningsbehov, det går inte med ett exakt värde utvärdera den egentliga minskningen 

eftersom åtgärdena i ett verkligt projekt påverkas av andra resulterande faktorer bland annat 

infiltrationen.  

Ett vidare arbete av den genomförda undersökningen är att beräkna lönsamheten av slutsatsen. 

Detta kan bland annat göras genom att ta fram en mindre approximativ modell för 

kombinationen påfyllning med ekofiber och tätning av fönster och dörrar för att mer exakt kunna 

beräkna det minskade uppvärmningsbehovet. Minskningen genom förbättringsåtgärden är 

individuell för varje lägenhet eftersom behovet är olika omfattande. Lönsamheten för de olika 

lägenheterna skulle variera och en kostnadsanalys kan således vara ett framtida arbete. Detta för 

att beräkna besparingen som förbättringsåtgärderna medför och jämföra med kostnaden för 

förbättringen.  

Efter en förbättringsåtgärd som medför en minskad infiltration är det viktigt att kontrollera att 

ventilationen är enligt rekommendationer för att undvika en hög luftfuktighet och daggpunkt. Att 

undersöka om ventilationen är tillräcklig kan alltså bli aktuellt för ett framtida arbete vid 

genomförandet av den rekommenderade förbättringsåtgärden. En framtida undersökning skulle 

kunna vara att undersöka fukthalten i husens yttervägg då denna saknar fuktspärr vilket kan leda 

till mögel. En riskutredning skulle därför vara att rekommendera innan någon typ av 

förbättringsåtgärd utförs. 
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Bilaga 1 Planlösning 

Från Fasader alla hus (Understenshöjden, 2008). 



 

  



 

 

  



 

Bilaga 2 Enkät 

Hej,  

För att kunna göra en så verklighetsförankrad och korrekt undersökning som möjligt skulle vi 

behöva er hjälp med att kartlägga era vanor i hemmet.  

Namn: _______________________________ 

Adress:_______________________________ 

Lägenhetskod/beteckning för energiförbrukning: ___________ 

Hur många bor i ert hushåll? _____________ 

Mellan vilka tider på dygnet är ni hemma under en vanlig veckodag? (Besvara per person) 

 

 

 

Mellan vilka tider på dygnet är ni hemma under en vanlig helgdag? (Besvara per person) 

 

Hur många veckor har ni semester? ______________ 

Fördelning av semesterveckor under året samt om de tillbringas hemma eller borta: (Besvara per 

person) 

 

 

Vad har ni för varmvattenförbrukning? (l/m2-dag)  

 

Hur många datorer/TV-apparater finns i ert hushåll? ____________ 

 

Tack på förhand! 

 



 

Bilaga 3 Bygginformation 

Från Bygginformation – material och utförande (Understenshöjden - Styrelsen, 2014). 

 


