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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att analysera och presentera renoveringsförslag med avsikt att minska 

energianvändningen i en fastighet med förskoleverksamhet. Arbetet har genomförts hos 

Tornberget fastighetsförvaltning AB, ett kommunalägt fastighetsbolag i Haninge kommun, 

som äger och förvaltar kommunens verksamhetsfastigheter. 

Byggnaden som analyseras är förskolan Tamburinen. Tamburinen har en hög 

energianvändning jämfört med liknande förskolor i Tornbergets regi (se bilaga 2). Bara 

uppvärmingen av byggnaden uppgick till 196,4 kWh/m
2
 år 2013. 

De rekommenderade renoveringsförslagen skall, förutom att minska energianvändningen, 

dessutom vara lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv. Förslagen har tagit hänsyn till 

byggnadsfysikaliska risker. 

Renoveringsförslagen baseras på undersökningar av Tamburinen och Tornbergets 

erfarenheter från renoveringsarbeten på liknande byggnader. 

Nedan listas, i fallande prioritetsordning, de åtgärder som rekommenderas att Tornberget 

genomför på Tamburinen. 

 Installation av nya fönsterglas med bättre isolerförmåga. 

 Sänka luftläckagen vid entréerna. 

 Isolering mot mark i grunden. 

 Ombyggnation till varmt tak, tilläggsisolering av vindsbjälklag och yttertak. 

 Tilläggsisolering av grundmur. 

 

I rapporten presenteras åtgärdsförslagen med investeringskostnad och  

livscykelkostnadsanalys (LCC). 

Åtgärderna sänker enligt författarnas beräkningar Tamburinens energianvändning med ca 105 

800 kWh/år, vilket motsvarar en sänkning med 56,3 %. Investeringskostnaden för alla 

åtgärder uppgår till ca 1 370 700 kr, och återbetalningstiden är 18,7 år. 

 

 

  



 

 

  



 

 

Abstract 

Tornberget is a real estate company that exercise real estate management on account of the 

municipality of Haninge. The purpose of this thesis is to analyze one of the buildings that 

Tornberget is managing to find ways of making the energy usage more efficient.  

The building that is analyzed is a preschool building named Tamburinen. In 2013 the building 

used a lot of energy compared to similar buildings managed by Tornberget (see appendix 2). 

The heating system alone used 196.4 kWh/m
2
. 

This thesis provides suggestions regarding refurbishments that makes the building more 

energy efficient while being economical. Risks related to building physics has also been taken 

into consideration. 

Presented suggestions are based on examinations of the building and experiences within 

Tornberget from refurbishments on similar buildings.  

The recommended refurbishments for Tornberget regarding Tamburinen are listed below in 

descending order of prioritization. 

 Installation of new glass in the windows with better insulation qualities. 

 Reduction of the air leakage by the entrances. 

 Insulation against the ground in the foundation. 

 Making the roof a warm construction. Additional insulation in the attic and on the 

roof. 

 Additional insulation on the foundation wall. 

 

An LCC-analysis and the investment costs for each suggestion is presented in the thesis.  

 

According to our calculations the presented suggestions would lower the annual energy usage 

of Tamburinen with approximately 105 800 kWh, which equals a reduction of 56.3 %. The 

investment required is approximately 1 370 700 SEK, and the pay-back time is 18.7 years. 

  



 

 

  



 

 

Förord 

Den här rapporten är ett examensarbete i Byggteknik och design på KTH Haninge. Rapporten 

är resultatet av ett 10-veckors projektarbete som ägde rum vintern 2014/2015. 

Vi vill först och främst tacka Tornberget som har ställt upp med tid, resurser och kunskap som 

har gjort det här arbetet möjligt att genomföra. Alla anställda har varit mycket hjälpsamma 

(ingen nämnd ingen klämd). 

Vi vill även tacka vår handledare från KTH, Kai Ödeen för all hjälp på vägen och för att han 

ledde oss på rätt spår från början. 

Sist, men inte minst, vill vi tacka Tawfik Malas på Tornberget för hans ovärderliga hjälp och 

personliga engagemang. Tawfik har från starten till slutet av projektet bidragit med 

erfarenhet, kompetens och “jakt”. Trots hög arbetsbelastning har Tawfik tagit sig tid och 

hjälpt oss vid alla tillfällen. 

 

 

4:e februari 2015 

Erik Lööf Ekström & Terje Hugoson 

  



 

 

  



 

 

Ordlista 

 

BRA – Bruksarea, den area som kan utnyttjas av verksamheten, begränsas av byggnadens 

insida. 

BTA – Bruttoarea, byggnadens area begränsad av omslutandes byggnadsdelars utsida. 

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll, kontroll av en byggnads ventilationssystem, som 

måste genomföras regelbundet. 

FTX – Från- och tilluftsventilation med värmeväxlare som återvinner värmeenergin i 

frånluften. 

VVS – Värme, ventilation och sanitet. 

BBR – Boverkets byggregler. 

RF – Relativ fuktighet, andel vattenånga i förhållande till mättnadsånghalten. 

Fjärrvärme – Central produktion och distribution av värme. Värmen förs ut via rör till 

abonnenter som är anslutna till fjärrvärmenätet. 

Abonnentcentral – Värmeväxlare som för över fjärvärmen till sekundärsystemet samt 

korrigerar returtemperturen för att undvika straffavgifter. 

Krypgrund – Grundläggningsmetod där ett ventilerat eller oventilerat utrymme skyddar 

byggnaden mot kyla ifrån marken. 

Specifik värmekapacitet – Värde som beskriver ett materials förmåga att lagra värme. 

Operativ temperatur – Mått på temperatur som används vid beskrivning av termisk komfort. 

Medelvärde av luftens temperatur och omgivande ytors medelstrålningstemperatur. 

Kallras – Fenomen som uppstår då luft kyls ner och sjunker p.g.a. ökad densitet. Sker t.ex. 

vid fönster och kan upplevas som drag. 

Syll – Balk i nedre delen av en konstruktion, oftast i yttervägg. Tjänar som underlag till annan 

konstruktionsdetalj. 

Råspont – Brädor som fästes i varandra och används som alternativ till skivmaterial. 

Används t.ex. i yttertak som underlag för takpapp. 
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1 Inledning 

Beskrivning av bakgrunden och förutsättningarna för arbetet. 

1.1 Bakgrund 

I det moderna samhället har miljöfrågan blivit aktuell, kanske främst p.g.a. att jordens 

glaciärer smälter och havsvattennivån ständigt höjs. Det är därför viktigt för samhället att 

finna lösningar och alternativ till faktorer som påverkar miljön negativt. 

Miljöpåverkan och energianvändning går ofta hand i hand eftersom en minskad 

energianvändning leder till minskade utsläpp av växthusgaser och andra miljöfarliga ämnen. 

Även påverkan av annan miljöproblematik som minskning av buller och inverkan på den 

biologiska mångfalden är möjlig vid minskad användning av energi (Offentliga fastigheter, 

2014). 

Behovet av att effektivisera energianvändningen har lett till att EU har gett ut direktiv 

gällande en minskning av energianvändningen med 20 % till år 2020 (Europa parlamentet och 

europeiska unionens råd, 2012). I Sverige har EU:s direktiv lett till att regeringen har angett 

nationella mål för energianvändning. Målen är att minska energianvändningen i bebyggelsen 

med 20 % till år 2020, och med 50 % till år 2050. För målen används 1995:s års 

energianvändning som utgångspunkt (Offentliga fastigheter, 2014). 

Bostads- och servicesektorn stod år 2010 för ca 40 % av Sveriges energianvändning 

(Energimyndigheten 2012). För att uppnå målen som ställs på energianvändningen är en 

energieffektivisering av samhällets byggnader högst aktuell. Att utföra energieffektiviserande 

arbeten leder ofta till långsiktiga ekonomiska besparingar, men även till andra positiva 

effekter, t.ex. bättre inomhusklimat. Energieffektivisering är därför ett arbete som bör drivas 

av samtliga fastighetsbolag även om det ibland innebär en stor ekonomisk investering. 

Haninge kommun har anammat och dessutom uppdaterat regeringens energimål. Kommunen 

vill sänka energianvändningen med 20 % till 2020 utifrån den användningen de hade år 2009 

(Malas, 2015-02-04). Målen har antagits av kommunens fastighetsbolag, Tornberget AB. 

Tornberget jobbar därför i dagsläget med att sänka energianvändningen i sina fastigheter. 

1.2 Uppgift 

Tornberget AB har planer att inom två års tid renovera och reinvestera i förskolan 

Tamburinen, belägen i Haninge kommun. Det har lagts ett antal förslag på investeringar som 

grundas i inventeringar av fastigheten. Uppgiften i projektet har varit att genomföra en egen 

inventering och föreslå byggnadstekniska lösningar som är energieffektiviserande och 

ekonomiska. 
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1.3 Mål och metod 

Det övergripande målet med projektet har varit att, med ett tekniskt och vetenskapligt 

tillvägagångssätt, finna metoder som effektiviserar energianvändningen för en förskola i 

Haninge kommun. Förskolan förvaltas av Tornberget AB, som är ett av kommunen helägt 

fastighetsbolag. Effektiviseringen skall i första hand ta hänsyn till energianvändning vilket 

även leder till ekonomiska besparingar. För att nå målet var första steget att identifiera de 

delar av fastigheten som var av väsentlig betydelse för energianvändningen. Nästa steg var att 

undersöka de identifierade byggnadsdelarna och fastställa vad som var orsaken till den höga 

energianvändningen för respektive del. Sista steget var att ta fram konkreta och effektiva 

lösningar på problemen. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet pågick i tio veckor. Eftersom tiden var begränsad, behövdes en del avgränsningar 

göras av arbetet. De faktorer som i första hand gick att påverka var vilka undersökningar och 

mätningar som utfördes, analyserades och presenterades. Därför undersöktes enbart de delar 

av fastigheten som har en väsentlig betydelse för energianvändningen.  

Elanvändningen i byggnaden är relativt normal för typen av verksamhet (71 kWh/m
2
 år 

2013). Därför avgränsades även arbetet till att effektivisera användningen av energin som går 

åt till uppvärmning, då den är att betrakta som hög (196,4 kWh/m
2
 år 2013). Byggnaden är 

försedd med ett relativt nytt ventilationssystem, varpå behandling av ventilationen avgränsats 

från rapporten. Dessutom har utbyte och förbättring av fjärrvärmesystemet avgränsats. En 

upprustning av systemet var redan planerad och beräknad av Tornberget att genomföras under 

2015. Effektiviseringen fokuserar därför främst på renovering och förändring av klimatskal 

genom byggtekniska lösningar, samt till viss del driftoptimering i form av temperatursänkning 

i entréerna.  

1.5 Övergripande metodik 

Den metod som främst använts för att nå fram till slutresultatet, är en fallstudie i form av en 

fastighetsinventering av förskolan Tamburinen. Inventeringen bidrog till en fastställning av 

byggnadens skick och utformning. De väsentligaste byggnadsdelarna i klimatskalet 

undersöktes och analyserades. Byggnadsdelarnas egenskaper undersöktes dels vid platsbesök, 

men även genom att studera diverse ritningar. 

För att få inspiration och djupare förståelse av området gjordes litteraturstudier och intervjuer. 

Litteraturstudierna var även till hjälp vid beräkningarna, då de innehöll förklaringar till 

formler, metoder och kostnader som var nödvändiga för rapporten. 

När fastighetsinventeringen var klar beräknades energibehovet för varje byggnadsdel. 

Observationer och beräkningar analyserades, vilket resulterade i diverse åtgärdsförslag för 

renoveringsarbete i byggnaden. Investeringskostnaderna för samtliga presenterade åtgärder 

beräknades och vägdes mot den energibesparing respektive åtgärd skulle bidra med. Slutligen 

kunde rekommendationer lämnas på vilka åtgärder som beräknats vara lönsamma. 

För en utförligare beskrivning av genomförandet se kapitel 4. Metodik.  
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2 Nulägesbeskrivning 

Analys av läget på företaget vid projektstart. 

2.1 Tornberget   

Tornberget är ett kommunalägt aktiebolag med ca 80 anställda. Företaget äger och förvaltar 

de flesta av Haninge kommuns verksamhetsfastigheter. Tornbergets fastighetsbestånd uppgår 

till ungefär 300 000 m
2
 (Malas 2015-02-04). 

Miljö- och energifrågan är viktig för Tornberget och bolaget jobbar ansvarsfullt för att delta i 

utvecklingen av ett hållbart samhälle. Samtliga anställda utbildas därför i hållbarhetsfrågor. I 

förfrågningsunderlaget vid om-, ny- och tillbyggnationer ställer Tornberget krav på hur 

miljöfrågan skall hanteras. Kraven ställs genom att Tornberget preciserar ett miljöprogram 

utifrån företagets miljökrav och miljömål med projektet. Därefter kräver Tornberget att 

entreprenören arbetar fram ett miljöprogram som beskriver hur kraven och målen ska uppnås 

för det specifika projektet (Malas 2015-02-04). 

Verksamhetsidén för företaget lyder: ”Kundnära och effektiv med största möjliga 

miljöhänsyn.” (Malas 2015-02-04). 

Flera byggnader i Tornbergets fastighetsbestånd börjar uppnå en så pass hög ålder att de 

behöver totalupprustas eller ersättas. Behovet av renoveringar medför att 

energieffektiviseringar blir aktuella. 

2.2 Tamburinen 

En av Tornbergets fastigheter är förskolan Tamburinen. Det är en av de fastigheter som 

Tornberget vill energieffektivisera och den som analyseras i den här rapporten. Nuläget på 

Tamburinen beskrivs under kapitel 6. Fastighetsbeskrivning.  
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3 Teoretisk referensram 

Beskrivning av de begrepp och teorier som arbetet grundas i. Även presentation av den 

teoretiska förutsättningen hos författarna. För teori kring beräkningar se kap 5. Beräkningar. 

3.1 Energieffektiviserande renovering 

Energieffektivisering av samhällets befintliga bebyggelse kräver djupgående åtgärder för att 

resultera i en påtaglig och permanent minskning av energianvändningen. Åtgärderna blir 

därför ofta kostsamma, varpå åtgärderna behöver analyseras noggrant innan de kan tillämpas 

(Abel, Elmroth, 2006). Vidare beskriver Abel, Elmroth (2006) att det är viktigt att varje 

åtgärd analyseras så: 

 ”att den inte försämrar husets användbarhet och då främst inneklimatet” 

 ”att den verkliga energibesparingen blir rimlig i förhållande till kostnaden” 

Även i skriften ”Energieffektiviserande renovering” argumenterar organisationen Offentliga 

fastigheter (2014) för att det skall ske en analys innan renovering av energieffektiviserande 

karaktär påbörjas. Analysen bör enligt Offentliga fastigheter (2014) beskriva bl.a. skick och 

renoveringsbehov för byggnaden och därför ligga till grund för beslutfattande kring vilka 

åtgärder som skall utföras. Offentliga fastigheter redogör också för att det är svårt att 

generalisera vilka åtgärder som är lönsamma för flera fastigheter, eftersom varje fastighet är 

unik. 

För att sänka kostnaderna för omfattande, energieffektiviserande renoveringar kan arbetet 

utföras så att det kombineras med andra renoveringsarbeten som krävs för att hålla byggnaden 

intakt. Uppfattningen delas av både Offentliga fastigheter (2014) och Abel, Elmroth (2006). 

Även i examensarbetet ”Energieffektivisering av skolbyggnad från 60-talet – Studie av 

Hållsta skola i Eskilstuna” finner Agnes Falck (2010) att för flera av åtgärdsförslagen kan 

kostnaderna sänkas om de utförs i samband med övrig, nödvändig renovering för 

byggnadsdelen. 

3.2 Kurser i utbildningen 

Författarna till rapporten läser till högskoleingenjörer i Byggteknik och design vid KTH 

Haninge. Terje har inriktat sig mot fastighetsutveckling och installationssamordning och Erik 

mot produktion, organisation och ekonomi. Under utbildningen har författarna läst flera 

kurser som hanterar rapportens ämnesområden. Nedan följer en lista på kurserna och vilken 

kunskap de gav som varit relevant för rapporten. 

AF1711 Byggteknik 2, byggfysik och materiallära 

Kursen behandlar grundläggande kunskap om värmetransport och beräkning av värmeflöden, 

U-värden samt effekt- och energibehov för en byggnad. Kursen omfattar fuktproblematik i 

byggnader, samt diverse fuktberäkningar (KTH 1, 2014). 

AF1720 Miljö- och arbetsvetenskap 

Grundläggande kurs som behandlar miljöfrågor i bygg- och fastighetsbranschen samt 

miljölagstiftning (KTH 2, 2012).  
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AF1740 Ekonomi och organisation 

Bred introduktionskurs i ekonomi och organisation, behandlar bl.a. investerings- och 

byggkalkylering (KTH 3, 2012). 

HS1030 Förvaltningsanalys av fastighetsföretag 

Kursen inkluderade genomförande av en förvaltningsanalys med avseende på flerbostadshus. 

Den behandlade kunskap för att styra ett fastighetsföretag tekniskt och administrativt samt 

beskriver hur fastighetsutveckling genomförs (KTH 4, 2012). Kursen har under 2014 bytt 

namn och innehållet i kursen har uppdaterats. 

HS1007 Strömningslära 

Grundkurs i hydrostatik och strömningslära med byggnads- och processtekniska 

tillämpningar. Kursen behandlar bl.a. statiska och dynamiska krafter, krafter orsakade av 

strömning, kontinuitetsekvationen och energiekvationen med balansbetraktelser (KTH 5, 

2012). 

HS1013 Installationsteknik och energi 

Fortsättning på HS1007 Strömningslära. Kursen ger kunskap om hur arbetet för att uppnå ett 

gott inomhusklimat och en sund energianvändning i byggnader genomförs (KTH 6, 2012). 

HS1045 Byggstyrning 

Kursen innefattar centrala delar i anbudskalkylering, bland annat tidsbegrepp, material- och 

arbetskostnadsberäkningar, samt beräkning av driftkostnader. (KTH 7, 2014). 

3.3 Klimatskal 

En byggnads klimatskal består av de byggnadsdelar som vetter mot det fria uteklimatet. 

Klimatskalet består därför av golv, väggar och tak med fönster och dörrar inräknade. 

Klimatskalets uppgift är att bevara och skydda den uppvärmda luften i byggnaden mot den 

kalla uteluften. Hur energieffektivt ett hus är hänger därför ihop med hur tätt och 

värmeisolerande klimatskalet är. 

3.4 Transmission 

Då temperaturskillnad råder mellan t.ex. olika material eller luften i olika utrymmen, kommer 

en transmission, även kallat värmetransport, att ske för att utjämna skillnaden. 

Värmetransporten innebär att värmen strömmar mot det kalla som då värms upp. Transporten 

kan ske på tre olika sätt; ledning, strålning och konvektion (Sandin, 2010 s.24). Den typ som i 

första hand behandlas i rapporten är värmeledning.  

Värmeledning är det enda sättet för värme att transporteras genom ett ogenomskinligt, fast 

och icke poröst material. Det här är alltså fallet genom t.ex. en vägg eller grund. Strålning kan 

ske genom genomskinliga material, t.ex. glaset i fönstren som släpper igenom solstrålning, 

medan konvektion förekommer när gaser eller vätskor är i rörelse och då transporterar värme 

(Sandin, 2010 s.24). 

För beräkningsmetodiken som används vid värmeledning samt mer djupgående information 

se kapitel 5. Beräkningar och vidare 5.1 Värmeledning. 
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3.4.1 Köldbryggor 

Köldbryggor uppstår där material med sämre isoleringsförmåga korsar eller ansluts till ett 

material med bättre isoleringsförmåga. Exempel på sådana konstruktioner är anslutningar 

mellan bjälklag och väggar, balkongplattor infästa i bjälklag samt reglarna i en träregelvägg.  

I en träregelvägg tenderar värmen att ledas genom reglarna istället för via isoleringen. 

Anledningen är att trä leder värme mer effektivt än isolerande material. Det innebär att 

värmeförlusterna är större där reglarna är monterade. Köldbryggor uppstår alltså genom 

träreglarna. 

Vid beräkning av värmeledningen genom klimatskalet är det viktigt att beakta köldbryggor då 

de kan ha stor inverkan på den totala värmeledningen igenom en konstruktion. Påverkan från 

köldbryggor varierar kraftig från konstruktion till konstruktion. I somliga fall är skillnaden i 

värmeledningen så låg som endast några få procent, medan den i andra fall kan vara 50 % 

eller mer (Sandin, 2010 s.56). 

Linjära köldbryggor 

En utsträckt värmeförlust via t.ex. anslutningen mellan yttervägg och bjälklag kallas för en 

linjär köldbrygga. Värmeflödet via en linjär köldbrygga kan uttryckas i flöde per löpmeter och 

betecknas: Ψ [W/m 
o
C] (Boverket 2012).  

Punktformiga köldbryggor 

En punktformig köldbrygga kan vara ett ökat värmeflöde i t.ex. ett hörn. Köldbryggan är lokal 

och anses därför vara punktformig. Punktformiga köldbryggor betecknas χ och har enheten 

W/
o
C (Boverket 2012). 

3.5 LCC 

LCC, livscykelkostnad, är en beräkningsmetod av typen nuvärdesberäkning som tar hänsyn 

till alla kostnader och besparingar för en investering över hela dess livslängd. En LCC-analys 

resulterar alltså i en jämförelse av investeringars sammanlagda kostnader och besparingar 

över tid (Offentliga fastigheter, 2014). 

Anledningen till att LCC-analyser används i projektet är att de ger ett bra riktvärde på det 

förväntade resultatet av en energieffektiviserande renovering, eftersom LCC-analyser bl.a. tar 

hänsyn till framtida förändringar av värme- och elpriser. 

Belok:s LCC-verktyg har använts för att analysera varje åtgärd. Därefter har de åtgärder som 

ansågs tillräckligt lönsamma lagts ihop till ett åtgärdspaket. Se 5.3.2 Belok för en mer 

detaljerad beskrivning. 
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3.6 Tempererad golvarea, Atemp 

I diskussioner gällande energianvändning bör användningen uttryckas per areaenhet för att 

informationen skall bli relevant. Att använda arean för hela byggnaden kan bli missvisande, 

då det kan finnas delar av byggnaden som inte värms upp. Boverket har därför definierat en 

area som används i BBR kallad tempererad golvarea och som betecknas Atemp (Boverket, 

2008).  

Atemp definieras enligt BBR (Boverket 2008, p. 199) som:  

”Golvarean i temperaturreglerade utrymmen avsedd att värmas 

 till mer än 10 °C begränsade av klimatskärmens insida (m
2
)” 

När en energianvändning i rapporten uttrycks i kWh/m
2
 är det kWh/m

2
 tempererad golvarea 

(Atemp) som avses. 
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4 Metodik 

Beskrivning av arbetsgången. För beskrivning av beräkningar som använts, se kapitel  

5. Beräkningar. 

4.1 Faktainsamling 

4.1.1 Platsbesök 

Under projektets gång har tre platsbesök på förskolan utförts. Två av besöken skedde tidigt i 

projektet, medan det tredje skedde i slutskedet. Inför besöken skapades en inventeringslista 

(bilaga 4). Listan var ett hjälpmedel för att korrekt kunna inventera och bedöma skick och 

sammansättning av byggnaden. 

Vid det första besöket utfördes en okulär besiktning av fastigheten och samtal med brukarna 

fördes. Målet med besöket var att få en inblick i fastighetens utformning, skick och 

sammansättning, samt för att få en indikation på var i fastigheten de tyngsta 

renoveringsbehoven fanns. Vid första platsbesöket inspekterades även fläktrum och 

undercentralen för fjärrvärmen. 

Vid det andra besöket utfördes diverse mätningar. Syftet var att bilda en vetenskaplig 

uppfattning om skick och problem med byggnaden. Mätinstrumenten som användes var: 

värmekamera, fuktmätare, termometer och distometer. Med hjälp av instrumenten 

undersöktes var köldbryggor fanns, om det fanns några fuktproblem i någon byggnadsdel, 

temperaturskillnader mellan byggnadsdelar samt mått på fönster och väggar. 

Det tredje platsbesöket genomfördes då det fanns behov av kompletteringar, framförallt 

behövdes nya värmekamerabilder för att tydligare visa var köldbryggor fanns. Varje 

byggnadsdel fotograferades också för att tydliggöra presentationen av fastigheten. Samtal med 

brukare fördes också vid det tredje besöket, där frågor angående inomhusklimatet och 

verksamheten besvarades. 

4.1.2 Dokumentation 

Ritningar och övrig dokumentation har använts för att hämta information angående 

byggnadens utförande, både installations- och byggnadstekniskt, samt för att hämta 

information om material och areor. Ritningar som främst har studerats är konstruktions- och 

arkitektritningar. Även VVS- och elritningar har studerats, dock i mindre utsträckning. 

Kombinationen av konstruktions- och arkitektritningar gav en förståelse för hur fastigheten är 

utformad. För en fullständig översikt behövdes även installationsritningar och övrig 

dokumentation som beskriver fasta installationer, t.ex. radiatorer och ljusarmaturer. 

Information om längder, arealer och utformning av fasader har hämtats från arkitektritningar 

samt egna mätningar. Informationen har använts för att beräkna storleken på de ytor av 

fasaden som består av vägg, fönster och dörrar. Storleken på respektive yta används vid 

beräkning av värmeförluster i klimatskalet p.g.a. transmission. 

Uppbyggnation av byggnadens delar och materialinformation har hämtats ifrån 

konstruktionsritningar, men har även kompletterats med information hämtad från tidigare 

utförda inventeringar av byggnaden. 
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4.1.3 Intervjuer 

Intervjuer har genomförts löpande under projektets gång. De flesta informanter var anställda 

på Tornberget, men även lärare på KTH och brukare av förskolan Tamburinen har intervjuats.  

De anställda på Tornberget har svarat på frågor angående byggnadstekniska lösningar samt 

tillvägagångssätt vid undersökning och utförande av energieffektiviserande åtgärder. 

Tornberget beskrev även hur mätinstrumenten användes. 

De lärare som har intervjuats på KTH har bidragit med information om lagar och föreskrifter, 

samt tips och råd angående några av de åtgärdsförslag som presenteras.  

Brukarna på förskolan svarade på frågor som rör verksamheten, inomhusklimat och vilka 

direktiv som getts ut av Tornberget för brukande av byggnaden.  

Inga längre dokumenterade intervjuer har utförts. Istället har kortare samtal och rådslag förts 

för att få våra analyser och resultat bekräftade. 

4.2 Litteraturstudier 

Litteraturstudierna inleddes med litteratur inriktad mot projektets ämnesområde. Böcker som 

främst studerades var: 

 Energieffektiviserande renovering, utgiven av organisationen Offentliga fastigheter 

(2014). 

 Bättre klimatskärm – Att ställa krav och följa upp, utgiven av UFOS (2010). 

Målet med att studera böckerna var att bilda en bredare kunskapsgrund att utgå ifrån. Även 

äldre examensarbeten inom området studerades för att bilda en uppfattning om vad som 

tidigare gjorts inom området och vilka slutsatser författarna har kommit fram till. Det finns 

många examensarbeten som behandlar energieffektivisering. Två arbeten ansågs mest 

relevanta eftersom även de behandlar äldre skolbyggnader.  

Examensarbetena som studerats är: 

 ”Energieffektivisering av skolbyggnad från 60-talet – Studie av Hållsta skola i 

Eskilstuna” av Agnes Falck från Uppsala universitet (2010). 

 ”Utvärdering av energieffektiviseringsåtgärder på Bokelundskolan i Växjö” av 

Kristina Viberg och Frida Petersson från Linnéuniversitetet (2011). 

Vid fördjupning inom projektets olika områden har fördjupningslitteratur använts. Syftet med 

fördjupningen var dels att få förståelse för de uträkningarna som används i rapporten, samt för 

att samla tillräcklig kunskap inom diverse områden för att kunna förklara dem i rapporten. Det 

är främst den här typen av litteratur det refereras till i rapporten. 
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5 Beräkningar 

Beskrivning av den teoretiska bakgrunden till beräkningarna som används i bilagorna samt 

presentation av de formler som använts. 

5.1 Värmeledning 

I Sverige är det under större delen av året kallare ute än inne, vilket leder till att värmen 

inomhus transporteras utåt genom klimatskalet. Transporten sker i form av värmeledning 

genom klimatskalets byggnadsdelar, samt i form av värmetransport i luften som läcker ut via 

otätheter i klimatskalet (Abel, Elmroth, 2006).  

För att bestämma energibehovet för en byggnad krävs uträkningar som är långa och 

komplexa. Ju noggrannare värde för energibehovet som krävs, desto fler uträkningar behövs.  

Vid beräkning av värmeledningen genom klimatskalet kan en flerdimensionell modellering av 

byggnaden utföras med hjälp av datorer. Lyckas huset modelleras perfekt kan näst intill 

exakta resultat erhållas. Vid handberäkningar används istället medelvärden av olika slag, 

varpå resultatet inte blir lika noggrant (Sandin, 2010).  

Den här rapporten presenterar resultat från handberäkningar, då författarna redan är bekanta 

med tillvägagångssättet. Handberäkningar är dessutom lättare att anpassa till Tamburinen som 

är en relativt komplex byggnad. Resultaten anses vara tillräckligt noggranna för att ligga till 

grund för vilka investeringar som är lönsamma. 

5.1.1 Värmekonduktivitet, λ-värde 

Värmekonduktivitet anges med ett λ-värde, och beskriver ett materials förmåga att leda 

värme. Ett lågt λ-värde innebär god isoleringsförmåga. Värmekonduktiviteten kan mätas för 

ett specifikt material men hämtas ofta ifrån tabeller. För värmeisolering anger leverantören 

vanligtvis ett λ-värde. Enheten för λ är W/m °C. 

5.1.2 Värmemotstånd, R-värde 

R-värde är ett mått på ett materials värmemotstånd. R-värdet beror på materialets λ-värde 

samt tjocklek och beräknas med formeln (1) nedan. Ett högt R-värde innebär god 

isoleringsförmåga. Enheten för R är m
2
 °C/W. 

R =
d

λ
      (1) 

 

d = Tjockleken på materialet.    [m] 

λ = Materialets värmekonduktivitet.   [W/m °C] 
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5.1.3 Värmegenomgångskoefficient, U-värde 

U–värdet eller värmegenomgångskoefficienten beskriver isoleringsförmågan för en 

konstruktionsdel. Ett lågt U-värde innebär god isoleringsförmåga. U betecknas med enheten 

W/m
2
 
o
C (Sandin, 2010). 

U beräknas enligt Sandin (2010 p. 39) med formeln (2): 

U =
1

(Rsi+R1+R2+ …+RN+Rse)  (2) 

 

Rsi =  Värmeövergångsmotstånd på insidan.  [m
2
 °C/W] 

R1 … RN = Värmemotstånd för väggskikten.  [m
2
 °C/W] 

Rse =  Värmeövergångsmotstånd på utsidan.  [m
2
 °C/W] 

I ovanstående formel betraktas varje skikt i en konstruktionsdel som homogent. I verkligheten 

består konstruktionsdelar ibland av sammansatta skikt, t.ex. en träregelvägg med isolering 

mellan reglarna. Ett medelvärde beräknas för de sammansatta skikten. Beräkningen utförs 

genom att använda λ-metoden och U-metoden som beskrivs nedan. 

λ – metoden (Uλ) 

Vid beräkning av Uλ-värde betraktas en konstruktionsdel som homogen. Ett medelvärde på R 

räknas ut, vilket innebär att det teoretiska flödet blir konstant över hela konstruktionsdelen 

(Sandin, 2010). 

U – metoden (Uu) 

Vid Uu-värdeberäkning anses värmeflödet ske vinkelrätt gentemot konstruktionsdelen, vilket 

innebär att hänsyn måste tas till all variation i konstruktionen. För varje del av 

konstruktionsdelen beräknas ett enskilt R-värde. Uu-värdet beräknas därefter med hänsyn till 

andelen av väggens area som respektive del tar upp (Sandin, 2010). Se exempel (3) nedan för 

en regelvägg med ett lager isolering mellan reglarna: 

Uu =
1

Risolering
∗ α +

1

Rregel
∗ β    (3) 

 
Risolering =  Värmemotstånd för väggdel med isolering.   [m

2
 °C/W] 

Rregel =  Värmemotstånd för väggdel med reglar.  [m
2
 °C/W] 

α =  Andel av väggens area som innehåller isolering. 

β =  Andel av väggens area som innehåller reglar. 

Risolering innefattar alla lager som sitter framför och bakom själva isoleringen 

(t.ex. luftspalt och gipsväggar), samma för Rregel. 
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Efter att ett värde beräknats från varje metod, beräknas ett medelvärde enligt formeln (4) 

nedan: 

U =
2 ∗ Uλ ∗ Uu

Uλ + Uu
    (4) 

 

Um – U-medelvärde 

För att beräkna det genomsnittliga U-värdet (Um) för en byggnad summeras alla 

konstruktionsdelars U-värden till ett medelvärde. I medelvärdet tas det även hänsyn till 

eventuella köldbryggor se (3.4.1 Köldbryggor) som finns i klimatskalet. 

Um beräknas enligt (UFOS, 2010 p. 24) med formeln (5): 

Um =
∑ Ui ∗Ai

n
i=1 + ∑ lk∗ Ψk+ ∑ χj

p
j=1

m
k=1

Aom
  (5) 

 

Ui = Byggnaddelen i:s värmegenomgångskoefficient.  [W/m
2
 °C]

 

Ai = Arean för byggnadsdel i, mot värmd inneluft.    [m
2
]
 

Ψk = Linjära köldbryggan k:s värmegenomgångskoefficient.   [W/m °C] 

lk = Löpmeter för linjära köldbryggan mot värmd inneluft.   [m]
 

χj = Punktformiga köldbryggan j:s värmegenomgångskoefficient. [W/°C] 

Aom =  Byggnadsdelarnas sammanlagda yta mot värmd inneluft.   [m
2
] 

En annan metod vid beräkning av Um-värdet är att göra ett generellt påslag för 

värmeförlusterna via linjära köldbryggor (se 3.4.1 Köldbryggor för förklaring) på 20 % 

(Boverket 2012).  

Värmeförlusten i punktformiga köldbryggorna är mycket liten förhållande till den totala 

värmeförlusten. Oftast går det därför att bortse från de punktformiga köldbryggorna vid 

beräkning av Um (Boverket 2012). 

Efter ovanstående korrigeringar kan formeln (6) nedan användas: 

Um =
∑ (Ui ∗Ai)n

i ∗1,2 

Aom
   (6) 

 

Alternativt, om det endast finns linjära köldbryggor i enstaka konstruktionsdelar, så går det att 

separat göra ett påslag på U-värdet för den konstruktionsdelen, vilket är metoden som använts 

i den här rapporten. 
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5.2 Energibehov  

En byggnads energibehov kan bestämmas på olika sätt, med formler eller simuleringar. I den 

här rapporten presenteras energibehovet som krävs p.g.a. värmeförluster i form av 

transmission genom klimatskalet. Energibehovsberäkningarna i rapporten är utförda för hand. 

Det årliga energibehovet före och efter de åtgärder som har behandlats presenteras i bilaga 9. I 

rapporten, under nästkommande kapitel 6. Åtgärdsförslag, presenteras enbart en 

sammanfattning av LCC-analyserna för varje åtgärd. 

Beräkningen som använts för att få fram energibehoven i bilaga 9 behandlar värmeförluster 

genom transmission och utförs med följande formel (7): 

Qtrans = ∑ (Umi

N
i ∗ Ai) ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑒) ∗ 𝑡 (7) 

 

 Qtrans =  Energibehov p.g.a. transmissionsförluster. [Wh] 

 Um i =  Um för byggnadsdel i.   [W/m
2
 °C] 

 Ai =  Area mot inneluften för byggnadsdel i.  [m
2
] 

 Ti =  Inneluftens medeltemperatur.  [°C] 

 Te =  Uteluftens medeltemperatur.  [°C] 

 t =  Tiden som transmission sker (vanligtvis ett år). [h] 

Energibehovet divideras sedan med den tempererade arean för att få ett värde som kan 

jämföras med den årliga användningen. 

Uteluftens medeltemperatur under 2013 var 7,8 °C (SMHI, 2013). 

5.3 Luftläckage vid entré 

Volymen luft som passerar genom ytterdörren in i entréutrymmet vid passage beräknades med 

en formel härledd ur Bernoullis ekvation (8) samt genom sambandet (9). 

𝑃𝑖 + 𝜌𝑖𝑔ℎ +  
𝑣 𝑖

2

2
 ∗ 𝜌𝑖 =  𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝜌𝑢𝑔ℎ + 

𝑣 𝑑
2

2
 ∗ 𝜌𝑢 (8) 

 
𝑃𝑖=  Tryck inomhus.    [Pa] 

ρi =  Luftens densitet inomhus.   [kg/m
3
] 

𝑔 =  Gravitationskonstanten.   [m/s
2
] 

ℎ =  Höjd.    [m] 

𝑣𝑖=  Luftens hastighet inomhus.  [m/s] 

𝑃𝑎𝑡𝑚 =  Trycket utomhus = 1 Atm = 101 325 Pa.  [Pa] 

𝜌𝑢 = Luftens densitet utomhus.   [kg/m
3
] 

𝑣𝑑 =  Luftens hastighet genom dörren.  [m/s] 
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Q = v ∗ A    (9) 

 

Q =  Flöde.    [m
3
/s] 

v =  Strömmande mediets hastighet.  [m/s] 

A =  Arean på öppningen genom vilket mediet strömmar. [m
2
] 

Härledningen av formlerna resulterar i (10): 

Q = A√
2∗∆p

ρu
    (10) 

 

Q =  Flöde.    [m
3
/s] 

A =  Arean på öppningen genom vilket mediet strömmar. [m
2
] 

∆𝑝 =  Tryckskillnad inne och ute .  [Pa] 

𝜌𝑢 =  Densitet för luften.   [kg/m
3
] 

Då ytterdörren öppnas påbörjas en tryckökning i entrén som pågår ända till entréutrymmet har 

samma tryck som uteluften. I takt med att trycket jämnas ut sjunker flödet genom ytterdörren. 

Hur snabbt tryckutjämningen sker är starkt relaterat till om innerdörrarna, som leder till 

avdelningarna (se kapitel 6.1.4 Entréer för beskrivning), är öppna eller stängda. Då 

avdelningsdörrarna är öppna antas tryckutjämningen, under tiden ytterdörren är öppen, 

minimal och flödet antas därför vara konstant. Är avdelningsdörrarna stängda ökar dock 

trycket i entrén. Den nya tryckskillnaden beräknas enligt (11): 

 ∆p𝑡 =  
Qt−1∗ ∆p𝑡−1

V
    (11) 

  

∆p𝑡 = Tryckskillnaden efter t sekunder.  [Pa] 

Qt =  Flödet efter t sekunder.   [m
3
/s] 

V = Volymen för entréutrymmet.  [m
3
] 

 

I formel (11) ovan antas tryckskillnaden vara konstant över varje sekund, trycket förändras 

alltså varje hel sekund. Villkoret stämmer inte exakt med verkligheten eftersom trycket i 

entrén ökar enligt en logaritmisk funktion. Formeln (11) kan dock anses tillräckligt noggrann 

för att ge en god uppfattning på mängden luft som strömmar in vid en passage. 
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5.3.1 Uppvärmning av inströmmad luft   

Energin som används för att värma upp luft beräknas enligt formel (12) nedan (Sandin 2011): 

E =  V ∗ c ∗  ρ ∗ T   (12) 

V =  Volym luft.     [m3] 

c =  Lufts specifika värmekapacitet.  [J/kg °C] 

ρ = Luftens densitet.   [kg/m
3
] 

T =  Antal grader luften skall värmas.  [°C] 

5.3 Ekonomi 

5.3.1 Wikells sektionsfakta 

De flesta kostnaderna för diverse investeringar har beräknats med Wikells sektionsfakta -ROT 

11/12 och anses vara generella. 

Flera av de åtgärdförslag som presenteras är unika och svåra för entreprenörer att ge en 

realistisk offert på utan att ha bedömt renoveringarnas omfattning på plats. T.ex. har 

krypgrunden mycket begränsad framkomlighet vilket gör att arbete i grunden kommer ta 

längre tid än normalt att genomföra. Därför antogs utförenandetiden på arbeten i grunden öka 

med 20 %. 

5.3.2 Belok 

Belok, beställargruppen för lokaler, är ett nätverk initierat av Energimyndigheten för att dela 

information om energieffektiviseringsmetoder för lokalfastigheter (Belok, 2015). De har 

utvecklat flera metoder som är tillgängliga för allmänheten. Det verktyg som har använts i 

rapporten är Beloks LCC-kalkyl. Belok används på Tornberget sedan tidigare. 

Belok LCC finns i flera varianter med funktioner anpassade till olika typer av investeringar. 

För beskrivning av åtgärdsförslagen i rapporten har Belok LCC generell kalkyl använts. 

Verktyget grundas i beräkningsmetoden LCC som beskrivs under 3.5 LCC.  
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6 Fastighetsbeskrivning 

Beskrivning av byggnaden utifrån författarnas undersökningar.  

U-värdesberäkningar och byggnadsdelarnas uppbyggnad finns i bilagorna 5-8. 

Tamburinen är en förskola belägen i Brandbergen, Haninge kommun. Den består av tre 

rektangulära huskroppar som är sammanbundna med en korridor. Mellan två av huskropparna 

finns en byggnadsdel som innehåller utrymmen för personal, såsom personalrum och kök. 

Norr om byggnaden finns en inhägnad utegård med utrymme för lek. Byggnadens BTA är 

enligt författarnas mätningar 1051 m
2
, BRA är enligt Tornbergets fastighetsbeskrivning 

944 m
2
 vilket även är det värde som använts för Atemp. Uppbyggnaden av Tamburinen framgår 

av figur 1, se nedan. 

 

Figur 1 - Situationsplan, förskolan Tamburinen. Observera norr åt höger i figuren. 

Förskoleverksamheten äger rum i sex stycken avdelningar, två i varje huskropp. Fastigheten 

brukas av ca 115 elever och 20 anställda. Förskolans öppettider är ca 06:30 till 18:00. Under 

sommaren håller skolan stängt ungefär från midsommar till första veckan i augusti. 

Personalen i förskolan har klagat på att det är kallt och dragit i byggnaden på vintern och för 

varmt under sommaren. Eftersom förskolan numera har stängt större delen av sommaren har 

värmen dock inte varit något större problem de senaste åren. 

Information kring byggnaden som följer nedan grundas i författarnas ritningsstudier och 

platsbesök, samt i en fastighetsbeskrivning utförd av Tornberget, se bilaga 1. 

6.1 Klimatskal 

Omslutningslängden för Tamburinen är ca 300 m, en kvadrat med samma area har ungefär 

126 m i omkrets. Byggnadens utformning gör alltså att det är stora omslutande areor mot 

uteluften i förhållande till byggnadens area. Det leder till ökat energibehov p.g.a. större 

värmeförluster i form av värmeledning genom klimatskalet än om byggnaden vore enklare 

utformad. 
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6.1.1 Tak 

Skolan är försedd med en kall takkonstruktion vilket innebär att vindsbjälklaget är isolerat och 

vindsutrymmet är uteluftsventilerat. Vindsbjälklaget är isolerat med ca 200 mm lösull, men 

isoleringen är på många ställen bristfällig då tjockleken för lagret varierar kraftigt, se figur 2. 

U-värdet för vindsbjälklaget beräknas till 0,226 W/m
2
 
o
C. Luckorna som leder upp till 

vindsutrymmet är inte tätade. De bildar därför köldbryggor i bjälklagskonstruktionen vilket 

syns tydligt vid värmekamerafotografering, se figur 3.  

 

 

 

 

 

 

Taket är av typen sadeltak med ca 10 – 12 graders lutning och är belagt med takpapp. Pappen 

är senast utbytt år 1995 och i samband med bytet byggdes takfötterna ut. Enligt Tornbergets 

fastighetsinventering kommer takpappen behöva bytas senast 2017. Vattenavledningssystemet 

i form av hängrännor och stuprör har en tät anslutning till dagvattensystemet.  

  

Figur 3 - Köldbrygga genom takluckan. 

Figur 2 - Isolering i vindsutrymmet. 
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6.1.2 Väggar 

Den största delen av fasaden är beklädd med stående och liggande träpanel, men gavlarna är 

beklädda med fasadtegel. Båda väggtyperna visas i figur 4. Största delen av väggarna är 

isolerade med 150 mm mineralull och U-värdet är 0,281 W/m
2
 
o
C. Ritningarna som finns är 

bristfälliga vad gäller information om väggarnas uppbyggnad, därför antas båda väggtyperna 

vara uppförda med samma konstruktion bortsett från fasadytan. 

 

 

Ytterväggarna, som är klädda med träpaneler, blev rötskadade nertill p.g.a. fuktproblem som 

uppstod i krypgrunden innan den byggdes om till en varmgrund. Renoveringen av 

ytterväggarnas nedre del skedde 1998. De blev då tillbyggda med 70 mm isolering upp till 

fönstren vilket syns i figur 4. U-värdet för den nedre delen av väggen är 0,192 W/m
2
 
o
C. 

6.1.3 Fönster 

Antalet fönster på förskolan Tamburinen uppgår till 134 st. De består av fyra olika 

fönstertyper och har en sammanlagd area på ca 142 m
2
. I förhållande till byggnadens storlek 

är det relativt stora antal och areor vilket leder till ett högt energibehov som direkt kan 

relateras till transmissionsförluster genom fönstren. 

Samtliga 134 fönster i byggnaden är kopplade tvåglasfönster som senast renoverades 2008. 

Fönstren har ett uppskattat U-värde på 2,9 W/m
2
 
o
C, vilket kan anses högt jämfört med 

moderna treglasfönster som kan komma ner i U-värden på 0,6 W/m
2
 
o
C. Det höga U-värdet 

leder till kallras, vilket innebär att inomhusluften närmast fönstren kyls ner och sjunker mot 

golvet. Kallras kan upplevas som att det drar från fönstren, vilket personalen på förskolan har 

klagat på.  

Drag från fönstren kan även upplevas om den inre rutan är kallare än inomhusluften. 

Anledning är att värme från kroppen då kommer stråla mot fönstren för att jämna ut 

temperaturskillnaden. En annan anledning till drag från fönster kan bero på att tätningen är 

dåligt utförd eller att tätningslisternas livslängd har passerats. 

Förutom glasdelen består fönstren av karm och båge i trä. Trädetaljer kräver ett löpande 

underhåll för att hålla fönstren i ett gott skick. Senaste renoveringen är enligt Tornbergets 

fastighetsbeskrivning (bilaga 1) utförd 2008. Några förbättringsåtgärder utfördes dock 2010.  

Figur 4 – Ytterväggarnas fasader. 
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Byggnaden är försedd med fönster i samtliga vädersträck och förutom de utbyggda takfötterna 

är en del fönster försedda med markiser för att erbjuda möjligheten att avskärma solljus under 

sommartid. 

6.1.4 Entréer 

Skolans ytterdörrar är placerade i korridorerna som ligger mellan huskropparna och i varje 

ände av korridoren är innerdörrarna som leder till avdelningarna placerade. På dörrarna sitter 

lappar om att de skall hållas stängda, men vid samtliga tre platsbesök stod de vidöppna. 

Avdelningsdörrarna är vanliga innerdörrar och de har inga tätningslister alls. Förutom 

funktionen som entré fungerar korridoren som passage mellan avdelningarna samt till av- och 

påtagning av skor. 

6.1.5 Grund 

När förskolan byggdes år 1970 var grunden en oventilerad och delvis outgrävd krypgrund. 

Konstruktionens uppförande ledde till fuktproblem i ytterväggarna som åtgärdades 1998. 

Samtidigt som ytterväggarna renoverades installerades undertrycksventilation med varmluft i 

grunden för att undvika återkommande fuktproblem. Vid ombyggnad till varmgrund togs 

isoleringen i golvbjälklaget bort. Anledningen var att uppvärmningen av grunden skulle bidra 

till högre golvtemperatur vilket resulterar i ett bättre inomhusklimat. Temperaturen i grunden 

uppmättes vid platsbesök till 19 
o
C. 

Krypgrundens golv består av ett bristfälligt tätskikt i form av en plastfolie placerad ovanpå 

sprängsten, sand och byggrester, golvet saknar helt isolering, se figur 5 på nästa sida. 

Avsaknad av isolering resulterar i ett högt U-värde på 0,565 W/m
2
 
o
C. Innebörden blir att 

mycket av energin som tillförs grunden i form av värme går åt till att värma upp marken 

istället för krypgrundsutrymmet.  

Väggarna i grunden består av 190 mm tjocka lecablock och väldigt bristfällig isolering. 

Otätheterna i isoleringen leder till köldbryggor genom grundmurskonstruktionen vilket kan 

ses på fotografier tagna med värmekamera, se figur 6 på nästa sida. Ytterväggens tätskikt går 

ner till grundmuren och slutar strax under golvbjälklaget.  

En grundmurs U-värde varierar beroende på om muren är ovan eller under mark. U-värdet 

varierar dessutom beroende på hur djupt ner i marken muren går. U-medelvärdet för 

Tamburinens grundmur är beräknat till 0,259 W/m
2
 
o
C. 
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Avsaknad av tätskikt mot grundmuren i kombination med ett bristfälligt tätskikt mot mark 

leder till att grundutrymmet inte är tätt. Luftläckage i grunden innebär att fläktarna måste 

använda mer energi för att uppnå undertryck i utrymmet. Dessutom suger fläktarna in kall 

uteluft vilket leder till försämrad effekt i värmeväxlaren. 

 

 

 

6.2 Installationer 

6.2.1 Värme och ventilation 

Förskolan Tamburinen är försett med ett fjärrvärmesystem som installerades när förskolan 

byggdes 1970. Värmesystemet uppgraderades med en ny abonnentcentral 1990/1991. 

Tornberget har planerat ett byte av stora delar av fjärrvärmesystem under 2015.  

Ventilationssystemet uppgraderades år 1998 då det förseddes med en värmeväxlare så att 

värmeenergin i frånluften återvinns och bidrar till uppvärmningen av byggnaden. En OVK 

utfördes under projektets gång (se bilaga 27) och byggnaden blev godkänd. Inga möjliga 

energibesparingsåtgärder rapporterades av företaget PB-teknik som utförde kontrollen. 

Författarna anser därför att värmesystemet och klimatskalets renoveringsbehov är större och 

bör prioriteras före renovering av ventilationssystemet. 

Byggnaden använder, trots det relativt moderna ventilationssystemen, mycket energi för att nå 

de krav på inomhusklimatet som ställs. Energianvändningen enbart för värmen uppgick år 

2013 till 196,4 kWh/m
2
 vilket är över den energianvändning som Tornbergets liknande 

byggnader använder, se bilaga 2. Räknas dessutom energin som användes för el år 2013 (71 

kWh/m
2
) in, uppgår energianvändningen år 2013 för värme och el till 267,4 kWh/m

2
. 

Energianvändningen för byggnaden är relativt konstant och varierar inte så mycket från år till 

år. Värt att notera är att BBR:s krav på den specifika energianvändningen för nybyggda 

lokaler i Stockholm (klimatzon III), som inte är uppvärmda med el, är 100 kWh/m
2
 (Boverket 

2008). 

6.2.2 El 

Elanvändningen för förskolan är att betrakta som normal för sin verksamhetstyp. 

Elanvändningen uppgick år 2013 till ca 70 kWh/m
2
, vilket kan anses normalt jämfört med 

liknande förskolor som Tornberget förvaltar, se bilaga 3. 

Figur 5 – Grundutrymmet. 

Figur 6 - Fotografering av grundmur med värmekamera. 
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7 Åtgärdsalternativ 

Följande kapitel redovisar de åtgärder som har bearbetats i projektet. I nästa kapitel 

analyseras och diskuteras resultatet (se 8. Analys). I det avslutande kapitlet presenteras vilka 

åtgärder som bör genomföras och är ekonomiskt försvarbara samt övriga slutsatser (se 9. 

Slutsats).  

Samtliga beräkningar som gjorts för att fastställa kostnader och besparingar finns i bilagorna 

5-25. I rapporten presenteras enbart vilka kostnader och besparingar som åtgärderna 

innebär. 

7.1 Klimatskal 

Energiförlusterna genom Tamburinens klimatskal skulle minska ifall utformningen vore 

mindre komplex. Att i efterhand förändra en byggnads utformning samtidigt som arean skall 

behållas är i stort sett en omöjlighet utan att riva och bygga nytt. Fokus läggs istället på att 

förbättra klimatskalets isolerande egenskaper för att minska energibehovet. 

7.1.1 Vindsbjälklag 

Tilläggsisolering av vindsbjälklag är ofta en lönsam åtgärd. Beräkningar har gjorts för att 

tilläggsisolera vindsbjälklaget med 200 mm lösull. Åtgärden skulle minska U-värdet för 

bjälklaget till 0,116 W/m
2
 
o
C. Investeringskostnaden för tilläggsisoleringen är låg i jämförelse 

med den energieffektivisering åtgärden resulterar i. 

Åtgärd 
Investering  

[kr] 

LCC 

totalbesparing 

[kr] 

Besparing 

[kWh/år] 

Ekonomisk 

besparing 

[kr/år] 

Återbetalningstid 

[år] 

Tilläggs- 

isolering av 

vindsbjälklag 

83 000 216 000 14 400 10 000 8,3 

Tabell 1 - Resultat av LCC-analys för tilläggsisolering av vindsbjälklag. 

Ur fuktsynpunkt kan tilläggsisolering av vindsbjälklag innebära större risk för fuktskador i 

takkonstruktionen. Åtgärden leder till att temperaturen i vindsutrymmet sjunker och risken för 

kondens på insidan av yttertaket ökar då luften från inomhusklimatet kyls ner på vinden. En 

annan risk som temperatursänkningen innebär är att den relativa fuktigheten blir såpass hög 

att byggmaterialen kan skadas (Nevander, Elmarsson 1994). 

Skall en tilläggsisolering av vindsbjälklaget utföras behöver, p.g.a. fuktskaderiskerna, flera 

egenskaper för taket kontrolleras och säkerställas. Enligt Nevander och Elmarsson (1994) bör 

följande egenskaper kontrolleras:  

 Vindsbjälklagets täthet, anslutningar och genomföringar tätas vid behov. 

 Om ångspärren behöver bytas ut får det inte bli för hög relativ fuktighet under den. 

 Luftspalternas funktion, viktigt att de inte täpps igen av den nya isoleringen. 
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7.1.2 Varmt tak 

En mer kostsam men bättre isolerande åtgärd är att, förutom tilläggsisolera vindsbjälklaget, 

bygga om taket till ett varmt tak. Då isoleras och tätas yttertaket så att vindsutrymmet blir 

varmt och oventilerat.  

Den yttre isoleringen kan läggas ovanpå befintlig råspont vilket innebär att enbart pappen 

behöver rivas. Rivning och omläggning av takpapp är med i den beräknade 

investeringskostnaden. Enligt Tornbergets fastighetsbeskrivning (bilaga 1) måste dock 

takpappen bytas senast 2017 vilket innebär att kostnaden kan sänkas ifall ombyggnationen 

sker samtidigt.  

Tornberget har utfört en liknande renovering av taket på en annan skolbyggnad. Det har där 

konstaterats att åtgärden är säker ur fuktsynpunkt ifall det finns en fungerande ångspärr i 

vindsbjälklaget. En konstruktion med 500 mm lösullsisolering på vindsbjälklaget samt 30 mm 

mineralullsboard ovanpå yttertaket användes, vilket är samma konstruktion som 

rekommenderas för Tamburinen.  

Åtgärd 
Investering  

[kr] 

LCC 

totalbesparing 

[kr] 

Besparing 

[kWh/år] 

Ekonomisk 

besparing 

[kr/år] 

Återbetalningstid 

[år] 

Ombyggnad 

till varmt tak 
404 000 6 400 19 800 13 700 29,5 

Tabell 2 – Resultat av LCC-analys för ombyggnation till varmt tak. 

 

Luckorna som leder upp till vinden bör tätas oavsett om övriga renoveringsarbeten i 

takkonstruktionen genomförs eller inte. Varm luft läcker annars upp genom luckorna och kyls 

ner i vindsutrymmet vilket innebär en ökad risk för kondens.  
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7.1.3 Ytterväggar 

För att sänka transmissionsförlusterna genom ytterväggarna är tilläggsisolering en lösning. 

Genom att tilläggsisolera övre delen av väggen på samma sätt som den nedre delen, med 70 

mm extra mineralull, skulle U-värdet för övre delen av väggen sänkas till 0,190 W/m
2
 
o
C. 

Tilläggsisolering av ytterväggen skulle däremot inte förhindra de linjära köldbryggorna i 

vindsbjälklaget och golvbjälklaget. För att åtgärda ovan nämnda köldbryggor behöver 

tilläggsisoleringen kombineras med annan renovering av klimatskalet, t.ex. tilläggsisolering 

av grundmuren som beskrivs under kapitel 7.1.5 Grund. 

Ungefär 15 % av byggnadens transmissionsförluster sker via ytterväggarna vilket är lågt 

jämfört med andra delar av klimatskalet (se bilaga 9 för energiberäkningar). Att tilläggsisolera 

ytterväggarna är dessutom en kostsam åtgärd som ofta är svår att motivera utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. Det tar lång tid att få tillbaka investerade pengar genom minskad 

energianvändning. 

Åtgärd 
Investering  

[kr] 

LCC 

totalbesparing 

[kr] 

Besparing 

[kWh/år] 

Ekonomisk 

besparing 

[kr/år] 

Återbetalningstid 

[år] 

Tilläggs- 

isolering av 

ytterväggar 

835 000 (-) 680 000 7 500 5 200 160,6 

Tabell 3 - Resultat av LCC-analys för tilläggsisolering av övre del av yttervägg. 
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7.1.4 Fönster 

När det är dags att utföra renoveringar på fönstren bör det utföras en upprustning eller byte av 

dem då det skulle leda till en minskad energianvändning med en kort återbetalningstid. De 

alternativ som har behandlats är att antingen byta till helt nya fönster eller att installera en 

färdig tre-glaskassett där utrymmet mellan glasen är fyllda med gas.  

Installation av glaskassett 

Tornberget har, på en förskola som liknar Tamburinen, jämfört olika metoder för att förbättra 

fönster. Tre olika fönstertyper har installerats på en vägg där även ett fönster behölls som ett 

kopplat två-glasfönster. Metoderna som jämfördes var att byta ut en ruta mot en ny med 

lågemissionsglas, att installera en tre-glaskassett med argongas mellan rutorna och att 

installera en tre-glaskassett med kryptongas mellan rutorna.  

Ett besök på förskolan utfördes tillsammans med en anställd på Tornberget som ansvarar för 

fönsterbyten (Nyman 2015-02-03). Han redogjorde för vilka U-värden som gällde för 

konstruktionerna och det inre glasets yttemperatur mättes. Utomhus var temperaturen ungefär 

0 
o
C och förskolan värms, precis som Tamburinen, upp till ca 21 

o
C. Följande värden erhölls: 

Fönstertyp Uppskattat U-värde 

[W/m
2
 
o
C] 

Inre glasets yttemperatur [
o
C] 

Kopplat två-glasfönster 2,9 17 

Lågemissionsglas 1,9 19 

Tre-glaskassett med argongas 0,9 21 

Tre-glaskassett med kryptongas 0,6 21 

Tabell 4 - Förteckning över fönstertyper som undersökts. 

 

Användning av de två varianterna av glaskassetter innebär alltså att det inre glaset håller 

samma temperatur som inomhusluften trots att det är nollgradigt ute. Resultatet blir att den 

operativa temperaturen höjs. Brukarna slipper dessutom kallras och kroppens värmestrålning 

minskar mot fönstren. Tack vare det, går det att sänka inomhustemperaturen utan att klimatet 

upplevs kallare. En sänkning av inomhustemperaturen med en grad har därför gjorts vid 

energiberäkningarna av fönsteråtgärder.  

Avsaknaden av temperaturskillnad innebär också att större del av rummen kan utnyttjas 

eftersom att klimatet nära fönstren blir behagligare. Ovan nämnda faktorer ledde till att byte 

av en ruta till lågemissionsglas valdes bort. 

Att sätta in tre-glaskassetter med mellanliggande kryptongas valdes också bort. Anledningen 

är att de är dyrare och inte anses sänka U-värdet tillräckligt mycket för att det skall bli 

lönsamt. En annan anledning är att ett så lågt U-värde på fönster innebär en risk för att 

kondens bildas på den yttre rutan. 
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Alternativet som rekommenderas blir således en installation av en tre-glaskassett med 

argongas mellan rutorna. Det är även det förslaget som Tornberget tror mest på. En nackdel är 

att fönstren som förses med tre-glaskassetter inte går att öppna. Ur brandsäkerhetssynpunkt 

behövs det därför installeras ett fönster i varje utrymme som är öppningsbart, det innebär även 

att det blir möjligt att vädra. För de fönster som skulle vara öppningsbara valdes metoden där 

en ruta byts ut till ett lågemissionsglas. Uppskattningsvis behöver ca 20 % av fönstren kunna 

öppnas vilket leder till ett U-medelvärde för samtliga fönster på 1,1 W/m
2
 
o
C. 

Vid installation av glaskassetter är det viktigt att fönsterkarmens skick kontrolleras, eftersom 

att kassetten installeras direkt in i den befintliga karmen. Är karmen i dåligt skick 

rekommenderas att karmen återställs till sitt ursprungliga skick innan installation av tre-

glaskassetter, alternativt installation av nya fönster. 

LB Glasmästeri & Ramaffär AB kontaktades för att få en offert på vad arbetet med byte till 

tre-glaskassetter skulle kosta. Anledningen till att LB glas kontaktades var för att de sedan 

tidigare har ramavtal med Tornberget gällande fönsterarbeten. 

Åtgärd 
Investering  

[kr] 

LCC 

totalbesparing 

[kr] 

Besparing 

[kWh/år] 

Ekonomisk 

besparing 

[kr/år] 

Återbetalningstid 

[år] 

Byte till 

tre- 

glaskassett 

299 000 342 600 30 900 21 400 14 

Tabell 5 - LCC-kalkylresultat för utbyte av fönstrens glasdel till en 3-glaskassett med mellanliggande argongas. 

Nya fönster 

Installation av nya fönster anses inte lönsamt, om inte fönsterkarmen är i så dåligt skick att en 

renovering krävs. Anledningen är att förbättringsåtgärderna som finns idag är billigare och 

uppnår lika bra isoleringsförmåga. 
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7.1.4 Entréer 

På en förskola är det vanligt att det blir mycket spring in och ut genom entréerna, vilket leder 

till att kall luft läcker in. En billig, men effektiv, åtgärd skulle vara att täta de inre 

avdelningsdörrarna samt att förse dem med dörrstängare. Att hålla dörrarna stängda skulle, 

förutom att innebära en bättre inhägnad för barnen, innebära ett minskat insläpp av kall luft 

eftersom korridorsutrymmet då fungerar som en sluss. 

Korridorerna används i dagsläget som en länk vid in- och utpassering. Barnen hänger av sina 

ytterkläder inne på avdelningarna. Temperaturen i korridorerna behöver därför inte vara lika 

hög som i övriga byggnaden. En temperatursänkning i korridoren kräver dock tätning av de 

inre dörrarna för att undvika värmeläckage. 

Ett billigare, men osäkrare, alternativ till dörrstängaren skulle vara strängare direktiv till 

brukarna att hålla dörrarna stängda. Ett annat argument för installation av dörrstängare är att 

de även är bra ur brandsäkerhetssynpunkt. 

Sänka temperatur i entréer 

Den uppmätta temperaturen i entréerna är ca 21 °C. Om temperaturen i entrén sänks får 

temperaturskillnaden mot grunden inte överstiga 3 °C enligt Svenskt Trä (utgivningsår okänt). 

Temperaturen i grunden är ca 19 °C vilket innebär att det är möjligt att sänka värmen i 

entréerna till 16 °C utan att riskera fuktproblem. 

Uppvärmning av inströmmande luft 

Varje gång ytterdörrarna öppnas strömmar kall luft in i byggnaden p.g.a. ett rådande 

undertryck. Är dörrarna till avdelningar stängda så reduceras tryckskillnaden utom och 

inomhus fort vilket leder till att luftinströmningen minskar. Är någon av dörrarna in till 

avdelningarna öppen så fortsätter inströmningen genom ytterdörren med 

begynnelsehastigheten. 

Enligt egna antaganden och observationer är ytterdörren öppen ca 7 sekunder varje gång 

någon passerar. Det vistas ca 115 elever och 20 anställda på förskolan dagligen. 

Uppskattningsvis öppnas dörrarna ca 6 gånger per brukare. Uppskattningen baseras på att 

elever och anställda anländer och lämnar byggnaden, går ut under raster samt att föräldrar 

lämnar och hämtar barnen. 

För att slussen ska fungera effektivt behöver dörrarna in till avdelningarna tätas. 

Åtgärd 
Investering  

[kr] 

LCC 

totalbesparing 

[kr] 

Besparing 

[kWh/år] 

Ekonomisk LCC-

besparing 

[kr/år] 

Återbetalningstid 

[år] 

Entré- 

åtgärder 
15 700 241 000 12 400 8 600 1,8 

Tabell 6 - LCC-kalkylresultat för installering av dörrstängare och tätning av avdelningsdörrarna. 
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7.1.5 Grund 

Det finns två väsentliga brister i grundkonstruktionen som ökar byggnadens 

energianvändning. Framförallt bristfällig och/eller avsaknad av isolering, men även bristfälligt 

tätskikt som leder till läckage. Flera åtgärdsalternativ har beaktats och beskrivs nedan. 

Markisolering 

Den åtgärd som skulle ha störst inverkan på energianvändningen är att isolera marken i 

krypgrunden. Åtgärden innebär en sänkning av U-värdet för konstruktionsdelen till 0,136 

W/m
2
 
o
C, vilket leder till lägre transmissionsförluster.  

I grunden finns en mur med pelare som bär upp golvbjälklaget. Muren är svår att isolera. Det 

finns begränsat med utrymme ovanför muren och att gräva under muren för att isolera skulle 

bli komplicerat och dyrt. I åtgärdsförslaget har därför inte muren isolerats varpå en 

köldbrygga adderas i grunden vid beräkning av det nya U-värdet. 

Åtgärd 
Investering  

[kr] 

LCC 

totalbesparing 

[kr] 

Besparing 

[kWh/år] 

Ekonomisk 

LCC-besparing 

[kr/år] 

Återbetalningstid 

[år] 

Isolering 

mot mark 
500 000 472 000 47 000 32 400 15,4 

Tabell 7 - LCC-kalkylresultat för att isolera mot mark i krypgrundsutrymmet. 

Ut- och invändig grundmursisolering 

En annan lämplig åtgärd för att reducera förlusterna genom värmetransmission, är att 

tilläggsisolera grundmuren. Tilläggsisolering av grundmuren kan ske utvändigt, invändigt 

eller från båda hållen. Tilläggsisolering från båda hållen är det alternativ som presenteras då 

det är bäst ur energisynpunkt. Tilläggsisoleringen skulle sänka U-värdet för grundmuren till 

0,167 W/m
2
 
o
C. 

Att tilläggsisolera grundmuren på utsidan är en kostsam lösning eftersom att schaktning är ett 

måste för att komma åt muren. Med fördel skulle det gå att utföra en tilläggsisolering på 

utsidan av grundmuren i samband med en omdränering. Byggnaden har inte dränerats om 

sedan 1970 då den byggdes, varpå det bör bli aktuellt inom en snar framtid. 

Byggnaden har tidigare haft fuktskador i ytterväggarna, framför allt har syllen varit utsatt. 

Tilläggsisolering av grundmurens utsida skulle minska risken för att kondens bildas när varm 

luft från grunden och bjälklaget leds till ytterväggen där den kyls ner (Nevander, Elmarsson 

1994). 

Byggnaden har en kraftig köldbrygga i anslutningen mellan grundmuren, golvbjälklaget och 

ytterväggen. Vid isolering av grundmurens utsida skulle köldbryggan reduceras och 

värmeförlusterna minska (Nevander, Elmarsson 1994). 
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För att ytterligare minska värmetransmissionen från grunden är det möjligt att isolera på 

insidan av muren. Det skulle innebära ytterligare reducering av köldbryggan i golvbjälklaget 

och av köldbryggan vid anslutning mellan mark och grundmur. Att enbart isolera insidan av 

grundmuren är den billigaste lösningen, dock är det inte den bästa lösningen ur fuktsynpunkt 

och problematiken med köldbryggan i bjälklaget kvarstår (Nevander, Elmarsson 1994). 

Åtgärd 
Investering  

[kr] 

LCC 

totalbesparing 

[kr] 

Besparing 

[kWh/år] 

Ekonomisk 

LCC-besparing 

[kr/år] 

Återbetalningstid 

[år] 

Isolering 

grundmur 

exkl. schakt 

152 000 (-) 38 000 5 500 3 800 40 

Tabell 8 - LCC-kalkylresultat för isolering av grundmur in-och utvändigt exkl. schaktkostnad. 

Komplettera tätskikt 

För att öka lufttätheten i grunden kan tätskiktet i ytterväggarna och tätskiktet mot mark 

anslutas via ett tätskikt på grundmurarna. Tätskiktet bör placeras omlott och skarvningen bör 

helst genomföras med svetsning, skarvförband eller tätmassa (Nevander, Elmarsson 1994). 

Byggresterna i grunden bör avlägsnas och tätskiktet på marken åtgärdas, även om övriga 

arbeten inte utförs. Om marken inte är helt dränerad bör tätskiktet läggas direkt på marken. 

Vid väldränerad mark och en isolering som tål 100 % relativ fuktighet, kan plastfolien ur 

fuktsynpunkt med fördel placeras ovanpå eventuell isolering (Nevander, Elmarsson 1994). 

 Det är viktigt med ett tätskikt över hela ytan av tre anledningar:  

 Minimera avdunstningen från mark som kan leda till förhöjd RF, vilket i sin tur 

innebär en ökad risk för mögel och lukt (Nevander, Elmarsson 1994). 

 Undertryck i grunden, i kombination med luftläckage, kan innebära att temperaturen i 

grunden sänks (Nevander, Elmarsson 1994). 

 Otätheter innebär att fläktarna använder mer energi för att uppnå önskat undertryck i 

grunden. 
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8 Analys  

Förskolan Tamburinens beräknade energibehov p.g.a. transmissionsförluster och 

uppvärmning av inströmmande luft genom ytterdörrar, uppgår till ca 199,0 kWh/m
2
 och år. 

Den verkliga energianvändningen för värmesystemet var 196,4 kWh/m
2
 år 2013. Det innebär 

att det beräknade behovet vid transmissionsförlustsberäkningar överstiger den verkliga 

värmeanvändningen. Anledningen är att ingen hänsyn tas till inverkan av solinstrålning, 

värmeväxling i ventilationssystemet samt värmealstring från elektriska apparater och brukare. 

Energin som tillförs från ovanstående källor antas även motväga de energiförluster som sker 

via ventilation och luftläckage i klimatskalet. 

Vid flera beräkningar har antaganden behövts göras för viss indata, bl.a. p.g.a. bristfälliga 

ritningar och unika egenskaper hos byggnaden. Till grund för antaganden ligger erfarenheter 

från anställda på Tornberget samt erfarenheter som författarna samlat på sig under 

utbildningen på KTH. Trots antagningarna anses beräkningarna vara tillräckliga för att ligga 

till grund för vilka åtgärder som anses lönsamma. 

Elanvändningen anses normal för byggnaden, det innebär inte att det inte är möjligt att 

effektivisera användningen. Anledningen till att elanvändningen inte behandlas noggrannare 

är, förutom att den anses normal, att rapporten fokuserar på byggnadstekniska lösningar, 

vilket är mer relaterat till författarnas utbildning och förkunskaper. 

Vid energiberäkningar genomförs normalt en graddagskorrigering för att normalisera 

energianvändningen med hänsyn till utomhustemperaturen. Anledningen är att om 

medeltemperaturen under ett år avviker från den normala medeltemperaturen kan 

energibehovet för det året bli missvisande. I arbetet med Tamburinen har energianvändningen 

inte graddagskorrigerats. Anledningen är att jämförelser har gjorts mot Tamburinens verkliga 

användning år 2013 som inte är korrigerad. Energianvändningen för Tamburinen har 

dessutom varit relativt konstant de senaste åren, vilket tyder på att energianvändningen 2013 

kan antas vara normal. 

När en del kostnadsberäkningar utförts med Wikells sektionsfakta –ROT 11/12 kan 

felmarginalen vara relativt stor. Alla renoveringsarbeten är unika och skiljs åt från byggnad 

till byggnad. I rapporten har det t.ex. gjorts ett tidspåslag på arbetet i grunden med 20 % p.g.a. 

brist på utrymme. I realiteten kan kostnaden bli ännu högre då det är trångt i krypgrunden. Det 

samma gäller arbetet på vinden där det är trångt vilket försvårar arbetet, dessutom går det 

kanske inte att ha så tjock isolering som 500 mm lösull ytterst mot ytterväggen. En del arbeten 

kräver dessutom noggranna förundersökningar gällande t.ex. befintligt tätskikt, den kostnaden 

har inte beaktats i kostnadsberäkningarna.   
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Rivning av Tamburinen för att bygga en ny förskola har inte beaktats som ett rimligt 

alternativ. Tornberget har planerat att investera i fastigheten under de närmsta åren, bl.a. har 

Tornberget planerat en omfattande upprustning av värmesystemet. Det är dessutom svårt att 

tömma förskolan under nybyggnationen då antalet förskoleplatser är begränsade. Utöver 

ovanstående problem leder rivning och ombyggnation ofta till långa utredningar i form av 

bygglovsansökningar m.m. En övergripande kalkylering och beskrivning har ändå genomförts 

och finns i bilaga 26.  

Tilläggsisolering av grundmuren är, trots LCC-analysens negativa resultat, en investering som 

rekommenderas ifall det finns utrymme i Tornbergets budget. Köldbryggan i golvbjälklaget 

och grundmuren som arbetet åtgärdar, kan vara kraftigare än vad som uppskattats i rapporten. 

Dessutom är det en åtgärd som reducerar riskerna för fuktskador.  

Det finns andra arbeten i grunden som rekommenderas. Tätskiktet i grunden bör ses över (se 

nästa sida) och isolering mot marken i grunden är enligt LCC-analysen en lönsam åtgärd. De 

kan då slås samman med en isolering av grundmurens insida för att minska kostnaderna för 

arbetet. 

  



31 
 

9 Slutsatser 

Åtgärdsalternativen för Tamburinen är många och enligt resultatet av undersökningarna kan 

det fastslås att en upprustning av byggnaden är nödvändig. Av de förslag som presenterats i 

rapporten anses tilläggsisolering av ytterväggar inte lönsamt då det är ett omfattande arbete 

och blir därmed kostsamt jämfört med den energieffektivisering det leder till. Ett åtgärdspaket 

har tagits fram, där de energieffektiviserande åtgärder som anses kunna förbättra byggnadens 

hälsa eller vara tillräckligt lönsamma ur ett ekonomsikt perspektiv presenteras. Åtgärdspaketet 

presenteras i tabell 9 nedan där åtgärderna listas i fallande prioritetsordning. 

Åtgärd 
Investering  

[kr] 

LCC 

totalbesparing 

[kr] 

Besparing 

[kWh/år] 

Ekonomisk 

besparing 

[kr/år] 

Återbetalningstid 

[år] 

Byte till 

3-glas- 

kassetter  

299 000 342 600 30 900 21 400 14 

Entré- 

åtgärder 
15 700 241 000 12 400 8 600 1,8 

Isolering 

mot mark 
500 000 272 000 37 200 25 700 19,5 

Ombyggnad 

till varmt tak 
404 000 6 400 19 800 13 700 29,5 

Isolering 

grundmur 

exkl. schakt 

152 000 (-) 38 000 5 500 3 800 40 

Tabell 9 - LCC-kalkylresultat för samtliga åtgärder som rekommenderas att utföra. 

Total 

investering 

[kr] 

Sammanlagd 

LCC total- 

besparing 

[kr] 

Sammanlagd 

besparing 

[kWh/år] 

Sammanlag 

ekonomisk 

besparing 

[kr/år] 

Återbetalningstid 

[år] 

1 370 700 824 000 105 800 73 200 18,7 

Tabell 10 - LCC-kalkylresultat om samtliga rekommenderade åtgärder utförs. 
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Då flera renoveringsarbeten utförs för att effektivisera energianvändningen kan den verkliga 

besparingen bli lägre än ovan. Anledningen är att alla värmeflöden är beroende av varandra 

(Abel, Elmroth 2006).  

Energibehovet för förskolan Tamburinen skulle enligt författarnas beräkningar, sänkas från 

199,0 kWh/m
2
 och år, till 86,9 kWh/m

2
 och år. Det innebär en sänkning med ca 112 kWh/m

2
 

och år, vilket motsvarar ca 56,3 % av det beräknade energibehovet innan åtgärder.  

9.1 Liknande byggnader 

Tamburinen är byggd under miljonprogrammet som pågick mellan 1965-1974. Städerna växte 

snabbt under tidsperioden och det byggdes bl.a. många skolor. Byggnaderna behövde 

uppföras under kort tid varpå energieffektivitet inte prioriterades. Energieffektivitet var heller 

inget man strävade efter under perioden eftersom miljöfrågan inte blivit aktuell och det var 

billigt att köpa in energi. Byggnadstekniken var dessutom inte lik dagens moderna och 

energieffektiva teknik (Andersson 2015-04-09). 

Av Tornbergets fastighetsbestånd består cirka två tredjedelar av byggnader uppförda innan 

1980. Ett flertal av Tornbergets skolor byggdes under miljonprogrammet, alltså under samma 

tidsperiod som Tamburinen och de har dessutom en liknande utformning.  

I Sverige fanns det 9891 stycken förskoleenheter år 2014 (Skolverket 2014). Författarna antar 

att många av dessa förskolor är byggda under samma tidsperiod och med samma teknik som 

Tamburinen. Antagandet grundas i att behovet av skolor och förskolor är störst i städerna och 

att Haninge inte skiljer sig särskilt från övriga kommuner i Sveriges största städer. 

En del av åtgärdsförslagen som presenteras i rapporten är möjliga att applicera på liknande 

byggnader, där de bör ge ungefär samma resultat. Beräkningarna och metoderna i rapporten 

kan då med små justeringar användas vid planering av renoveringsarbeten. Framförallt gäller 

det fönsteråtgärden, åtgärden för entrén och ombyggnation till varmt tak. Åtgärderna som 

beskrivs för grunden är dock relativt unika för just Tamburinen. Flera av de 

renoveringsförslag som rapporten presenterar borde alltså gå att applicera på ett stort antal 

byggnader i Sverige.  

9.2 Vidareutveckling av arbetet 

Den här rapporten har utförts under en förbestämd tid på tio veckor. De avgränsningar som 

gjorts hade kunnat bearbetas om mer tid fanns till förfogande.  Utöver vidareutveckling av 

avgränsningarna, skulle flera mätningar genomföras istället för att göra antagningar och 

uppskattningar. 

De avgränsningar som skulle prioriteras att behandlas är ventilation- och värmesystemet. 

Ventilationen skulle analyseras vad gäller effektivitet vid värmeväxling, alternativa 

styrmöjligheter och vilken energieffektivisering man kan uppnå genom tätning av 

klimatskalet. Behandlingen av värmesystemet skulle innebära en undersökning av hur 

effektiva radiatorerna är samt hur väl termostaten används av brukarna. En undersökning av 

vilka alternativ till värmesystemet som vore effektivast hade också genomförts. 
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Beräkningarna kring entréerna innehåller antagningar som skulle ersättas om tid fanns. 

Mätningar på hur länge dörrarna är öppna under en dag skulle genomföras och även 

mätningar på hur mycket luft som utbytes vid varje passage. 

Investeringskostnader som beräknats med Wikells sektionsfakta skulle kompletteras genom 

att jämföras och korrigeras med hjälp av anbud ifrån företag. Resultatet skulle bli en väldigt 

noggrann uppskattning av kostnaden för varje investering. 

Fönsteråtgärderna betraktar en upprustning eller ett utbyta av alla de fönster som förskolan 

idag är försedd med. Att beräkna kostnader och besparingar för igenstängning av ett antal 

fönster vore intressant. Åtgärden skulle vara möjlig då förskolan är försedd med fler fönster 

än vad som kan anses nödvändigt. 

Slutligen skulle en mer noggrann jämförelse vad gäller underhåll och energianvändning 

mellan renovering och nybyggnation genomföras. 
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SAMMANFATTNING / HISTORIK 

 

Beskrivning 

En daghemsbyggnad, byggår 1970, med f n 6 avdelningar. Fastigheten är belägen i 
Brandbergen mitt i bostadsområdet, med en relativt stor utegård. Lokalerna består av tre 
rektangulära huskroppar, med två avdelningar i varje. Dessa är ihopbyggda med en 
korridor samt en mellanliggande byggdel innehållande personalutrymmen och kök. 
Fasaden består av både liggande och stående träpanel samt en del gul fasadtegel, och 
har ej tilläggsisolerats. Fönstren är kopplade 2-glasfönster. Taket är ett sadeltak med 10-
12 graders lutning och belagt med takpapp. Hängrännor och stuprör har tät anslutning 
till dagvattnet. Den delvis Outgrävda krypgrunden är en undertrycksventilerad 
varmgrund. 
 

Historik 

En ombyggnad av köket skedde 1989, då även kylrummet tillkom. Kylrummet byggdes 
först platsbyggt, men har därefter byggts om med Prefab-element. År 1995 lades ny 
takpapp och takfötterna byggdes ut. Samtidigt gjordes en utvändig ommålning av fasad 
och fönster. Även vissa innerdörrar byttes detta år.  
1998 skedde en totalombyggnad av ventilationen i fastigheten, då nya aggregat 
installerades, nytt fläktrum byggdes samt grunden undertrycksventilerades. 
2001 genomfördes en utvändig PCB-inventering, se vidare under nedanstående rubrik. 
Stam bytt i krypgrund till golvbrunn 2006. Ny belysning installerades -07. Fönster – och 
fasader renoverades -08. Automatisk avstängning av vatten vid pålarmning installerades 
2008. fönster och fasader renoverades -08. 
2008 genomfördes en invändig PCB-inventering, se vidare under nedanstående rubrik. 
2010 utfördes utvändig sanering av PCB-haltiga fogar.     
2010 målning utförts i samråd med verksamheten en del bättringar har utförts på fasader 
och fönster även tillbyggnaden på taket för ventilationen har målats om.  
2014 avdelningarna har fått ny köksinredning samt nya plastmattor. 
 
 

Brister

De största framtida underhållskostnaderna i fastigheten avser framförallt byggunderhåll 
samt elinstallationerna. Finns även ett visst kommande underhållsbehov avseende 
vitvarorna. 
 
Byggunderhållet gäller i första hand de inre ytskikten såsom golv och väggar. 
Anläggningen saknar till viss del jordfelsbrytare. Målning av ramper.  
Brandvarningssystem saknas. Takpappen behöver bytas senast 2017. 
Montering av glidskydd för stege till tak. 
 



Sid 2(2) 
 
 

PCB: Kvarvarande PCB-haltiga material finns i isolerglas och fasta elektriska 
installationer. Dessa skall vid utbyte, ROT eller rivning hanteras som farligt avfall 
enligt gällande lagkrav. Se pärmen ”Invändig PCB-inventering”. 
Fettavskiljare saknas  
 



Byggnad Byggår Energianvändning 2013 kWh/m2

Tamburinen 1970 196,4

Tärningen 1977 137,2

Blåsippan 1971 156,8

Duvan 1977 127,8

Nytorps förskola 1979 124

Björken 1980 97
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Byggnad Byggår Elanvändning 2013 kWh/m2

Tamburinen 1970 71

Tärningen 1977 90,4

Blåsippan 1971 50,8

Duvan 1977 79,2

Nytorps förskola 1979 49,7

Björken 1980 72,7
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Bilaga 4 – Inventeringslista 
Instrument  

- Värmekamera 

- Fuktmätare för RF 

- Lufttryck 

- Termometer 

- Ficklampa 

- Karta över byggnaden 

- Laser/måttband 

 

Grund 

- Värmekamera (mot väggar, bjälklag och mark) 

- Se om isolering finns mot mark 

- Se om isolering finns mot vägg 

- Kontrollera lufttryck, temperatur och RF 

 

Golvbjälklag 

- Isolerat eller ej? 

 

Väggar 

- Köldbryggor 

- Värmekamera 

 

Tak 

- Köldbryggor 

- Värmekamera 

- Gärna kolla upp på “vinden” i någon lucka och fotografera 

 

Radiatorer 

- Ventiler 

- Fotografera modellnamn etc 

- Eventuellt räkna alla radiatorer och markera ut i vilket rum samt plats (om inte finns på 

ritning) 

 

Fönster 

- Storlek och typer 

- Skick 

 

Rum 

- Lufttryck 

- Temperaturer 

 

Personal 

- Komfortfrågor 

- Direktiv 



Källarväggskonstruktion 1100 mm

U-Värde 0-200 mm ovan mark (Lecablock och mineralull)

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Rse - - 0,04

Lecablock 0,207 190 0,918

Mineralull (50 %)* 0,039 75 1,923

Rsi - - 0,13

Σ 3,011

*Bestämdes vid inspektion vara så bristfällig att den kan halveras vid beräkning

U-värde: 1/3,011 = 0,332 W/m2 °C

U = 0,332 W/m2 °C

U-Värde 0-600 mm under mark (Lecablock och mineralull)

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Sand/grus/morän - - 0,35

Leca-block 0,207 190 0,918

Mineralull 0,039 150 3,846

Rsi - - 0,13

Σ 5,244

U-värde: 1/4,934 = 0,191 W/m2 °C

U = 0,191 W/m2 °C

U-Värde 600-900 mm under mark (Lecablock)

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Sand/grus/morän - - 1,1

Leca-block 0,207 190 0,918

Rsi - - 0,13

Σ 2,148

U-värde: 1/2,148 = 0,466 W/m2 °C

U = 0,466 W/m2 °C

U-värde källarvägg totalt

Höjdnivå källarvägg [mm] R-uträkning R [m2 °C/W]

Ovan mark 0-200 200/1100*3,011 0,543

Under mark 0-600 600/1100*5,244 2,835

Under mark 600-900 300/1100*2,148 0,485

Total höjd vägg 1100 Σ 3,863

U-värde: 1/3,863 = 0,259 W/m2 °C

U = 0,259 W/m2 °C (Totalt källarvägg)



Takkonstruktion uteluftsventilerad vind, takstolar, lösull, vindsbjälkag

Uλ-Värde

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Rse - - 0,04

Ventilerad vind - - 0,2

Lösull 92,5% + Limträbalk 7,5% 0,0549 200 3,643

0,925*0,048+0,075*0,14= 0,0481

Glespanel - - 0,16

Gips 0,22 26 0,118

Rsi - - 0,1

Σ 4,261

Uλ-Värde = 1/4,261 = 0,235 W/m2 °C

Uλ-Värde = 0,235 W/m2 °C

Uu-Värde

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W] balk i isolering 7,5% R [m2 °C/W] enbart Isolering 92,5%

Rse - - 0,13 0,13

Ventilerad vind - - 0,2 0,2

Lösull 0,048 200 - 4,167

Limträbalk 0,14 200 1,429 -

Glespanel - - 0,16 0,16

Gips 0,22 26 0,059 0,059

Rsi - - 0,1 0,1

Σ 2,078 7,50% Σ 4,816 92,50%

Uu = 0,217 W/m2 °C

U = 2*Uλ*Uu/(Uλ+Uu)

U = 0,226 W/m2 °C (Tak+vind)

Uu = 1/(4,816*0,925+2,078*0,075)= 0,217 W/m2 °C



Väggkonstruktion (övre delen) stående panel, luftspalt, ett lager isolering

Uλ-Värde

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Ventilerad Luftspalt + panel Rs = Rse - 45 0,13

Vindpapp - - 0

Mineralull 92,5% + Reglar 7,5% 0,0481 150 3,119

0,925*0,039+0,075*0,16= 0,0481

Plastskikt - - 0

Gips 0,22 13 0,059

Σ 3,308

Uλ-Värde = 1/3,308 = 0,302 W/m2 °C

Uu-Värde

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W] för regel i isolering 7,5% R [m2 °C/W] enbart Isolering 92,5%

Ventilerad Luftspalt 0,13 45 0,13 0,13

Vindpapp 0 - 0 0

Mineralull 0,039 150 - 3,846

Regel i isolering 0,16 150 0,938 -

Plastskikt 0 - 0 0

Gips 0,22 13 0,059 0,059

Σ 1,127 7,50% Σ 4,035 92,50%

Uu = 1/(4,035*0,925+1,127*0,075) = 0,262 W/m2 °C

Uu = 0,262 W/m2 °C

U = 2*Uλ*Uu/(Uλ+Uu)

U = 0,281 W/m2 °C  (övre del av yttervägg)



Väggkonstruktion (undre delen) stående panel, luftspalt 2 lager isolering

Uλ-Värde

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Ventilerad Luftspalt+panel Rsi=Rse - 45 0,13

Vindpapp - - 0

Mineralull 92,5% + Reglar 7,5% 0,0481 70 1,455

0,925*0,039+0,075*0,16= 0,0481

Mineralull 92,5 % + Reglar 7,5 % 0,0481 150 3,119

0,925 * 0,039 + 0,075 * 0,16 = 0,0481

Plastskikt - - 0

Gips 0,22 13 0,059

Σ 4,763

Uλ-Värde = 1/4,763 = 0,210W/m2 °C

Uu-Värde

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W] regel i 150 mm isolering 3,75 % R [m2 °C/W] enbart Isolering 92,5 % R [m2 °C/W] regel i yttre isolering 3,75 %

Ventilerad Luftspalt 0,13 45 0,13 0,13 0,13

Vindpapp 0 0 0 0

Mineralull 0,039 70 1,795 1,795 -

Regel i isolering 0,16 70 - - 0,438

Mineralull 0,039 150 - 3,846 3,846

Regel i isolering 0,16 150 0,938 - -

Plastskikt 0 0 0 0

Gips 0,22 13 0,059 0,059 0,059

Σ 2,922 3,75% Σ 5,830 92,50% Σ 4,473 3,75%

Uu = 1/(5,830 * 0,925 + 2,922 * 0,037 + 4,473 * 0,037) = 0,176 W/m2 °C

Uu = 0,176 W/m2 °C

U = 2 * Uλ * Uu/(Uλ + Uu)

U = 0,192 W/m2 °C  (undre del av yttervägg)



Källargolv 0-6 meter från källarvägg

Uppgifter saknas om vad som finns under dräneringsmaterialet på källargolvet. 

Vi utgår från SGUs kartor vilka visar att huset är byggt på berggrund.

U-värde

Konstruktionsdel Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Rsi - 0,17

Plastfoliematta - 0

Dräneringsmaterial >150 0,2

Berggrund - 1,4

Σ 1,77

U-värde: 1/1,77 = 0,565 W/m2 °C

U = 0,565 W/m2 °C (Källargolv)



Kostnad och nytt U-värde tillägsisolering tak ut- och insida

Kostnadsberäkning

Kostnader från sektionsfakta -ROT 11/12 (Wikells 2011)

Löner 177 kr/h

Direkta och indirekta kostnader 252 % påslag på lön

Aktivitet Materialkostnad [kr/m2] Tid [h] UE [kr/m2]

Befintlig papptäcknings rivs 0,05

Underlagspapp UT typ 111 37:70 0,08

30 mineralullsboard-39* 56:65

Tätskikt TY 1521 190:00

300 sprutad mineralull-43 114:05

37:70 0,13 360:70

*Finns enbart kostnad för 20 mm i sektionsfakta rot. Skillnaden är minimal och försummas.

Yttertaksarbete

Materialkostnad 37:70

Arbetslön 0,13 h á 177:- 32:01

Omkostnadspåläggar 252 % på arbetslön 57:99

Underentreprenörer 175:65

Omkostrnadspåläggar 6 % på UE 10:54

Sektionskostnad exkl moms 302:49

Bjälklagsisolering

Underentreprenörer 114:05

Omkostrnadspåläggar 6% på UE 6:84

Sektionskostnad exkl moms 120:89

Kostnad för åtgärd

Arean för taket blir 1,015*944 p.g.a. lutningen.

1,015*944*302:49

944*120:89

~ 404 000 kr

Kostnaden för att täta igen öppningarna är minimal och försummas.

U-värde

U-värdet hämtas ifrån en annan förskola som förvaltas av Tornberget med samma takkonstruktion.

U = 0,090 W/m2 °C



Schaktkostnader kring Tamburinen, med och utan ny dränering

Kostnader från sektionsfakta -ROT 11/12 (Wikells 2011)

Löner 177 kr/h

Direkta och indirekta kostnader 252 % påslag på lön

Obs borttransport rivningsmassor 230 kr/m3

Vid omlaggd dränering

Schakt massor 1,4 m djupt

1,4*1,4 = 1,96 m3/lpm

Schakt runt byggnad asfaltsyta 255 m

Aktivitet Åtg UE [kr/lpm]

Rivning asfalt B=2000 mm 1 m 92:67

Jordschakt vid byggnad 1,96 m3/lpm 1 m 163:66

Borttransport riven asfalt 2 m2 168:00

o 110 plaströr + makadam 1 m 350:00

Befintliga grusmassor 0,98 m3 110:74

Tillförda grusmassor 0,98 m3 259:80

Körasfalt 100 ABT 11 B=2000 mm 1 m 327:33

Σ 1441:79

Underentreprenörer 1441:79 kr/lpm

Omkostnadspålägg 6 % på UE 86:51 kr/lpm

Sektionskostnad exkl moms Σ 1528:30 kr/lpm

Schakt runt byggnad i jordyta 35 m

Aktivitet Åtg UE [kr/lpm]

Matjordsavtagning H=200 mm, B=2000 mm 1 m 42:67

Jordschakt vid byggnad 1,96 m3/lpm 1 m 163:66

Borttransport jordmassor 0,98 m3 113:68

o 110 plaströr + makadam 1 m 350:00

Befintliga grusmassor 0,98 m3 110:74

Tillförda grusmassor 0,98 m3 259:70

Befintlig matjord H=200 mm, B=2000 mm 1 m 74:00

Σ 1114:45

Underentreprenörer 1114:45 kr/lpm

Omkostnadspålägg 6 % på UE 66:87 kr/lpm

Sektionskostnad exkl moms Σ 1181:32 kr/lpm

Schakt runt byggnad plattor 10 meter

Aktivitet Åtg UE [kr/lpm]

Kostnad för schaktarbete: 1m 1114:45

Rivning plattor B=500 mm 1m 32:50

Plattor återläggs B=500 mm 1m 144:00

Σ 1290:95

Underentreprenörer 1290:95 kr/lpm

Omkostnadspålägg 6 % på UE 77:427 kr/lpm

Sektionskostnad exkl moms Σ 1367:88 kr/lpm



Utan ny dränering

Schaktmassor 0,9 m djupt med utrymme för 140 mm isolering

Volym = 0,9*0,9/2+0,14*0,9 = 0,531 m3/lpm

Schakt runt byggnad asfaltsyta 255 m

Aktivitet Åtg UE [kr/lpm]

Rivning asfalt B=1500 mm 1 m 69:50

Jordschakt vid byggnad 0,53 m3/lpm 1 m 44:26

Borttransport riven asfalt 1,5 m2 126:00

Borttransport jordmassor 0,126 m3 29:23

Befintliga grusmassor 0,405 m3 45:77

Körasfalt 100 ABT 11 B=1500 mm 1 m 245:50

Σ 560:50

Underentreprenörer 560:50 kr/lpm

Omkostnadspålägg 6 % på UE 33:63 kr/lpm

Sektionskostnad exkl moms Σ 594:13 kr/lpm

Schakt runt byggnad jordyta 35 m

Aktivitet Åtg UE [kr/lpm]

Matjordsavtagning H=200 mm, B=1500 mm 1 m 32:00

Jordschakt vid byggnad 0,53 m3/m 1 m 44:26

Borttransport jordmassor 0,126 m3 14:62

Befintliga grusmassor 0,405 m3 45:77

Befintlig matjord H=200 mm, B=1550 mm 1 m 55:50

Σ 192:15

Underentreprenörer 192:15 kr/lpm

Omkostnadspålägg 6 % på UE 11:53 kr/lpm

Sektionskostnad exkl moms Σ 203:68 kr/lpm

Schakt runt byggnad plattor 10 m

Aktivitet Åtg UE [kr/lpm]

Kostnad för schaktarbete: 1m 192:15

Rivning plattor 1m 65:00

Plattor återläggs 1m 288:00:00

Σ 545:15

Underentreprenörer 545:15 kr/lpm

Omkostnadspålägg 6 % på UE 32:71 kr/lpm

Sektionskostnad exkl moms Σ 577:86 kr/lpm

Kostnad för åtgärd med dränering

(255*1528:30)+(35*1181:32)+(10*1367:88)

~445 000

Kostnad för åtgärd utan dränering

(255*594:13)+(35*203:68)+(10*577:86)

~ 165 000 kr



Kostnad och nytt U-värde tilläggsisolering källarväggskonstruktion 1100 mm (insisda)

Kostnader från sektionsfakta -ROT 11/12 (Wikells 2011) OBS NY HÖJD 110CM

Löner 177 kr/h Kommer ej gå att få bort köldbrygga via bjälklag

Direkta och indirekta kostnader 252 % påslag på lön och balkar

Obs borttransport rivningsmassor 230 kr/m3

Då framkomligheten i grunden är begränsad har vi uppskattat ett extra påslag på arbetstiden med 20 %.

Kostnadsberäkning

Aktivitet Materialkostnad [kr/m2] Tid [h]

150 mm Befintlig isolering rivs - 0,04

100 mm Cellplast s80 punktklistrad 55:80 0,09

100 mm Cellplast s80 punktklistrad 55:80 0,09

0,2 mm Plastfolie 6:40 0,06

Σ 118:00 Σ 0,28 Måste kontrollera i fall konstruktionen är korrekt

Eventuellt måste tillägsisoleras på utsida av muren

Materialkostnad 118:00 kr/m2

Arbetslön 0,27 h á 177 kr 49:56 kr/m2

Påslag p.g.a. av begränsad framkomlighet 9:91 kr/m2

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 149:87 kr/m2

Sektionskostnad exkl moms Σ 327:34 kr/m2

http://www.srvatervinning.se/Global/Dokument/f%C3%B6retag/prislista_sofielund_2015.pdf

1 115 kr/ton för isolering

Aktivitet Mängdberäkning Mängd Kostnad [kr]

Volym isolering 0,15*0,6*300 27 m3 -

Borttransport 230*27 - 6120:00

Deponi 0,015*27*1115 0,405 ton 451:58

Σ 6571:58

http://www.srvatervinning.se/Global/Dokument/f%C3%B6retag/prislista_sofielund_2015.pdf


U-värdesberäkning

Uλ-värde 0-200 mm ovan mark (Lecablock och mineralull)

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Rse - - 0,04

Leca-block 0,207 190 0,918

Cellplast s80 punktklistrad 0,037 100 2,703

Cellplast s80 punktklistrad 0,037 100 2,703

Rsi - - 0,13

Σ 6,494

U-värde: 1/6,494 = 0,154 W/m2 °C

U = 0,154 W/m2 °C

Uλ-värde 0-900 mm under mark (Lecablock och mineralull)

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Sand/grus/morän - - 0,35

Leca-block 0,207 190 0,918

Cellplast s80 punktklistrad 0,037 100 2,703

Cellplast s80 punktklistrad 0,037 100 2,703

Rsi - - 0,13

Σ 6,804

U-värde: 1/6,804 = 0,147 W/m2 °C

U = 0,147 W/m2 °C

U-värde källarvägg totalt

Höjdnivå (källarvägg) R-uträkning R [m2 °C/W]

Ovan mark 0-200 mm 200/1100*6,494 1,209

Under mark 0-900 mm 900/1100*6,804 5,567

Total höjd vägg 1100 mm - Σ 6,776

U-värde: 1/6,776 = 0,148 W/m2 °C

U = 0,148 W/m2 °C

U = 0,148 W/m2 °C (Källarvägg+tilläggsisolering insida)



Kostnad och nytt U-värde isolering källarväggskonstruktion 1100 mm (utsida)

Schakt kommer att behövas göras (se bilaga X)

Kostnader från sektionsfakta -ROT 11/12 (Wikells 2011)

Löner 177 kr/h

Direkta och indirekta kostnader 252 % påslag på lön

Obs borttransport rivningsmassor 230 kr/m3

Kostnadsberäkning

Aktivitet Materialkostnad [kr/m2] Tid [h]

Fiberdukstätning 12:75 0,03

70 Styrofoam 250 SL-A-N punktklistrad 123:25 0,08

70 Styrofoam 250 SL-A-N punktklistrad 123:25 0,08

Tätskikt vid sula, B=500 mm 30:25 0,05

291:50 0,24

Materialkostnad 291:50 kr/m2

Arbetslön 0,24 h á 177:- 42:48 kr/m2

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 107:05 kr/m2

Sektionskostnad exkl moms 441:03 kr/m2

U-värdesberäkning

Uλ-värde  0-200 mm ovan mark (lecablock och mineralull)

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Rse - - 0,04

Leca-block 0,207 190 0,918

70 Styrofoam 250 SL-A-N punktklistrad 0,036 70 1,944

70 Styrofoam 250 SL-A-N punktklistrad 0,036 70 1,944

Rsi - - 0,13

Σ 4,976

U-värde: 1/4,967 = 0,201 W/m2 °C

U = 0,201 W/m2 °C

Uλ-värde 0-900 mm under mark (lecablock och mineralull)

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Sand/grus/morän - - 0,35

Leca-block 0,207 190 0,918

70 Styrofoam 250 SL-A-N punktklistrad 0,036 70 1,944

70 Styrofoam 250 SL-A-N punktklistrad 0,036 70 1,944

Rsi - - 0,13

Σ 5,286

U-värde: 1/5,286 = 0,189 W/m2 °C

U = 0,189 W/m2 °C

U-värde källarvägg totalt

Höjdnivå (källarvägg) R-uträkning R [m2 °C/W]

Ovan mark 0-200 mm 200/1100*4,976 0,905

Under mark 0-900 mm 900/1100*5,286 4,235

Total höjd vägg 1100 mm Σ 5,230

U-värde: 1/5,230 = 0,191 W/m2 °C

U= 0,191 W/m2 °C (Källarvägg+tilläggsisolering utsida



Kostnad och nytt U-värde isolering mark

Eftersom ingen vanligtvis vistas längre perioder i grunden anser vi att spånskivor räcker som golv.

Kostnader från sektionsfakta -ROT 11/12 (Wikells 2011)

Löner 177 kr/h

Direkta och indirekta kostnader 252 % påslag på lön

Då framkomligheten i grunden är begränsad har vi uppskattat ett extra påslag på arbetslönen med 20 %.

Kostnadsberäkning

Aktivitet Materialkostnad [kr/m2] Tid [h]

22 mm Spånskiva 81:95 0,2

0,2 mm plastfolie 6:40 0,06

100 mm Cellplast G100 63:60 0,08

100 mm Cellplast G100 63:60 0,08

Σ 215:55 Σ 0,42

Materialkostnad 215:55 kr/m2

Arbetslön 0,42 h á 177 kr 74:34 kr/m2

Påslag pga av begränsad framkomlighet 14:87 kr/m2

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 224:81 kr/m2

Sektionskostnad exkl moms Σ 529:57 kr/m2

Kostnad för åtgärd

529:57*944

~ 500 000 kr

U-värdesberäkning

Konstruktionsdel Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Rsi - 0,17

Spånskiva 22 0,16

Plastfolie - 0

Cellplast 100 2,7

Cellplast 100 2,7

Dräneringsmaterial >150 0,2

Berggrund - 1,4

Σ 7,33

U-värde: 1/7,33 = 0,136 W/m2 °C

U = 0,136 W/m2 °C

U = 0,136 W/m2 °C (Källargolv + isolering)



Kostnad och nytt U-värde isolering källarväggskonstruktion 1100 mm (in- & utsida)

Kostnader från sektionsfakta -ROT 11/12 (Wikells 2011)

Löner 177 kr/h

Direkta och indirekta kostnader 252 % påslag på lön

Obs borttransport rivningsmassor 230 kr/m3

Då framkomligheten i grunden är begränsad har vi uppskattat ett extra påslag på arbetstiden med 20 %.

Kostnadsberäkning

Aktivitet Materialkostnad [kr/m2] Tid [h]

150 mm Befintlig isolering rivs - 0,04*1,2

100 mm Cellplast s80 punktklistrad 55:80 0,09*1,2

70 Styrofoam 250 SL-A-N punktklistrad 123:25 0,08

Tätskikt vid sula, B=500 30:25 0,05

0,2 mm Plastfolie 6:40 0,06*1,2

Σ 215:70 Σ 0,36

Materialkostnad 215:70 kr/m2

Arbetslön 0,36 tim á 177:- 63:72 kr/m2

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 160:57 kr/m2

Sektionskostnad exkl moms Σ 439:99 kr/m2

Area grundmur = 330 m2

Bortförsel rivningsmaterial

http://www.srvatervinning.se/Global/Dokument/f%C3%B6retag/prislista_sofielund_2015.pdf

1 115 kr/ton deponiavgift för isolering

Aktivitet Mängdberäkning Mängd Kostnad [kr]

Volym isolering 0,15*0,6*300 27 m3 -

Borttransport 230*27 - 6120:00

Deponi 0,015*27*1115 0,405 ton 451:58

Σ 6571:58

Kostnad för åtgärd

439:99*330+6571:58

~ 152 000 kr



U-värdesberäkning 

Uλ-värde 0-200 mm ovan mark (Styrifoam, lecablock och mineralull)

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Rse - - 0,04

70 Styrofoam 250 SL-A-N punktklistrad 0,036 70 1,944

Leca-block 0,207 190 0,918

Cellplast s80 punktklistrad 0,037 100 2,703

Rsi - - 0,13

Σ 5,735

U-värde: 1/5,735 = 0,174 W/m2 °C

U = 0,174 W/m2 °C

Uλ-värde 0-900 mm under mark  (Lecablock och mineralull)

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Sand/grus/morän - - 0,35

70 Styrofoam 250 SL-A-N punktklistrad 0,036 70 1,944

Leca-block 0,207 190 0,918

Cellplast s80 punktklistrad 0,037 100 2,703

Rsi - - 0,13

Σ 6,045

U-värde: 1/6,045 = 0,165 W/m2 °C

U = 0,165 W/m2 °C

U-värde källarvägg totalt

Höjdnivå (källarvägg) R-uträkning R [m2 °C/W]

Ovan mark 0-200 mm 200/1100*5,735 1,043

Under mark 0-900 mm 900/1100*6,045 4,946

Total höjd vägg 1100 mm - Σ 5,989

U-värde: 1/5,989 = 0,167 W/m2 °C

U = 0,167 W/m2 °C

U = 0,167 W/m2 °C (Källarvägg+isolering in- och utsida)



Kostnad och nytt U-värde tilläggsisolering vindsbjälklag

Kostnader från sektionsfakta -ROT 11/12 (Wikells 2011)

Löner 177 kr/h

Direkta och indirekta kostnader 252 % påslag på lön

Obs borttransport rivningsmassor 230 kr/m3

Kostnadsberäkning

Aktivitet Åtg UE

200 mm sprutad mineralull-43 1,0 m2 83:00

83:00

Underentreprenörer 83:00

Omkostnadspålägg 6 % på UE 4:98

Sektionskostnad exkl moms 87:98 kr/m2

Osäkert kan bli mer pga av trångt utrymme

U-värdesberäkning

Uλ-Värde

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Rse - - 0,04

Ventilerad vind - - 0,2

Lösull 92,5% + Limträbalk 7,5% 0,0549 200 3,643

0,925*0,048+0,075*0,14= 0,0481

Lösull 0,048 200 4,167

Glespanel - - 0,16

Gips 0,22 26 0,118

Rsi - - 0,1

Σ 8,428

Uλ-värde = 1/8,428 = 0,119 W/m2 °C

Uλ = 0,119 W/m2 °C

Uu-Värde

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W] balk 7,5 % R [m2 °C/W] isolering 92,5 %

Rse - - 0,13 0,13

Ventilerad vind - - 0,2 0,2

Lösull 0,048 200 - 4,167

Lösull 0,048 200 4,167 4,167

Limträbalk 0,14 200 1,429 -

Glespanel - - 0,16 0,16

Gips 0,22 26 0,059 0,059

Rsi - - 0,1 0,1

Σ 6,245 Σ 8,983

Uu = 1/(8,983*0,925+6,245*0,075) = 0,114 W/m2 °C

Uu = 0,114 W/m2 °C

U = 2*Uλ*Uu/(Uλ+Uu)

U = 0,116 W/m2 °C (Tak+vind)



Kostnad och nytt U-värde tilläggsisolering ytterväggar 

Schakt kommer att behövas göras (se bilaga X)

Kostnader från sektionsfakta -ROT 11/12 (Wikells 2011)

Löner 177 kr/h

Direkta och indirekta kostnader 252 % påslag på lön

Obs borttransport rivningsmassor 230 kr/m3

Kostnadsberäkning

Aktivitet Åtg Materialkostnad [kr/m2] Tid [h]

Hakställning 1,15 m2 34:50 0,21

22 mm Befintlig panel rivs 1,0 m2 - 0,12

Befintlig vindpapp rivs 1,0 m2 - 0,01

22 mm lockpanel 1,0 m2 99:95 0,78

38x50 tryckimp läkt c 600 3,0 m 23:55 0,09

9 mm gipsskiva vindskydd 1,0 m2 40:05 0,14

H-profil för 9 gipsskiva 1,0 m 7:30 0,01

70 mineralullsskiva-37 1,0 m2 35:20 0,09

45x70 reglar c 600 3,5 m 34:65 0,28

0,2 mm Plastfolie 6:40 0,06

281:06 1,79

Materialkostnad 281:06 kr/m2

Arbetslön 1,79 tim á 177:- 316:83 kr/m2

Omkostnadspålägg 252 % på arbetslön 798:41 kr/m2

Sektionskostnad exkl moms 1396:3 kr/m2

http://www.srvatervinning.se/Global/Dokument/f%C3%B6retag/prislista_sofielund_2015.pdf

605 kr/ton för bränbart avfall

Aktivitet Mängdberäkning Mängd Kostnad [kr]

Volym träpanel 0,022*2,5*300 16,5 m3 -

Borttransport 230*16,5 - 3795:00

Bränbart avfall 0,5*16,5*605 8,25 ton 4991:25

8786:25



U-värdesberäkning

Uλ-Värde

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W]

Ventilerad Luftspalt+panel Rsi=Rse - 50 0,13

Giipsskiva vindskydd 0,22 9 0,041

Mineralull 92,5% + Reglar 7,5% 0,0481 70 1,455

0,925*0,039+0,075*0,16= 0,0481

Mineralull 92,5% + Reglar 7,5% 0,0481 150 3,119

0,925*0,039+0,075*0,16= 0,0481

Plastskikt - - 0

Gips 0,22 13 0,059

Σ 4,804

Uλ-Värde= 1/4,804= 0,208 W/m2 °C

Uλ = 0,208 W/m2 °C

Uu-Värde

Konstruktionsdel λ-Värde [W/m °C] Tjocklek [mm] R [m2 °C/W] inre regel 3,75 % R [m2 °C/W] isolering 92,5 % R [m2 °C/W] yttre regel 3,75 %

Ventilerad Luftspalt 0,13 45 0,13 0,13 0,13

Gipsskiva vindskydd 0,22 9 0,22 0,22 0,22

Mineralull 0,039 70 1,795 1,795 -

Regel i isolering 0,16 70 - - 0,438

Mineralull 0,039 150 - 3,846 3,846

Regel i isolering 0,16 150 0,938 - -

Plastskick 0 0 0 0

Gips 0,22 13 0,059 0,059 0,059

Σ 3,142 Σ 5,871 Σ 4,514

Uu = 1/(5,871*0,925+3,142*0,037+4,514*0,037) = 0,175 W/m2 °C

Uu = 0,175 W/m2 °C

U = 2*Uλ*Uu/(Uλ+Uu)

U = 0,190 W/m2 °C (Övre del av yttervägg)



Energiberäkningar för passager i entréerna

Dörren antas vara öppen 7 s vid varje passage.

Byggnaden uppskattas användas 200 dagar/år.

Ökat flöde p.g.a. temperaturdifferenser är minimalt och bortses från

Se kapitel 5. Beräkningar i rapporten för formler.

Flödesberäkningar

Stängt till avdelningarna

Indata

Volym entréer totalt [m3] 81,396

Volym entré snitt [m3] 27,132

Dörrarea  [m2/st] 1,68

Tryckskillnad startvärde [Pa] 5

densitet luft [kg/m3] 1,2

Luftflöde startvärde [m3/s] 4,85

Tid som dörren är öppen [s] Tryckökning inomhus [Pa] Flöde [m3/s] Totalt inströmmad luft [m3]

0 0 4,85 0

1 0,89371 4,395 4,85

2 1,70364 3,938 9,245

3 2,42931 3,477 13,183

4 3,07015 3,013 16,66

5 3,62539 2,543 19,673

6 4,094 2,064 22,216

7 4,47182 1,576 24,28

8 0 0 25,856

Mängd inströmmad luft vid en passage då avdelningsdörrarna är öppna blir alltså 25,856 m3

Flöde under en dag

Indata

Antal brukare 135

Passager varje dag per brukare 6

Inströmmad luft/passage [m3] 25,856

Volym luft/dag [m3] = 135*6*25,856

Volym luft/dag = 20 943 [m3]

Byggnaden används ca 200 dagar/år

Volym luft/år [m3] = 20943*200

Volym luft/år = 4 188 600 [m3]

Öppet till avdelningarna

Då dörrarna till avdelningarna står öppna blir tryckminskningen varje sekund så liten att flödet antas konstant.

Konstant flöde = 4,85 m3/s

Volym luft/passage [m3] = 4,85*7

Volym luft/passage = 33,95 m3

Volym luft/dag [m3] = 135*6*33,95



Volym luft/dag = 27 500 [m3]

Byggnaden används ca 200 dagar/år

Volym luft/år [m3] = 27 500*200

Volym luft/år = 5 500 000 [m3]

Verklighetssituationen

Vid samtliga platsbesök stod dörrarna öppna. Direktivet är dock att dörrarna skall hållas stängda.

Antagandet görs därför att dörrarna är öppna 50 % av brukstiden.

Verklig volym luft/år [m3] = (4188600*0,5)+(5500000*0,5)

Verklig volym luft/år = 4 844 300 m3

Energiberäkningar innan åtgärder

 

Byggnaden används ca 200 dagar per år men värms upp under hela året.

Medeltemperaturen utomhus i Stockholm var 7,8 °C år 2013 (SMHI, 2013).

Indata

Medeltemperatur ute [°C] 7,8

Innetemperatur före åtgärd [°C] 21

Innetemperatur efter åtgärd [°C] 16

Specifik värmekapacitet luft 1

Luftens densitet [kg/m3] 1,2

Um [W/m2 °C] 0,464

Entréernas omslutande area [m2] 154,87

Uppvärmning av luft

P = (4844300*1*1,2*(21-7,8))/3600

P = 21 315 kWh

Transmissionsförluster

P = (0,464*154,87*(21-7,8)*365*24)/1000

P = 8 309 kWh

Totala energibehovet innan åtgärder

P = 21315+8309

P = 29 624 kWh

Energiberäkningar efter åtgärder

Efter dörrstängare installerats antages avdelningsdörrarna vara öppna 5 % av tiden ytterdörren är öppen.

Temperaturen sänks till 16 °C i entréerna efter tätning av avdelningsdörrarna.

Volym luft/år [m3] = (4188600*0,95)+(5500000*0,05)

Volym luft/år = 4 254 200

Uppvärmning av luft

P = ((0,05*(5500000*1*1,2*(21-7,8)))+(0,95*(4188600*1*1,2*(16-7,8))))/3600

P = 12 086 kWh

Transmissionsförluster



P = (0,464*154,87*(16-7,8)*365*24)/1000

P = 5162 kWh

Totala energibehovet efter åtgärder

P = 12086+5162

P = 17 248 kWh

Kostnadsberäkning åtgärder

Á-pris för dörrstängare är enligt sektionsfakta -ROT 11/12 (Wikells 2011) 2247:50 kr

Pris för dörrstängare = 2247:50 * 6

Pris för dörrstängare = 13 500 kr

Pris för tätning av sex dörrar är enligt erfarenheter på Tornberget ca 2200 kr med arbete inkluderat.

Pris för tätning av dörrar = 2 200 kr

Totalt pris = 13500 + 2 200

Totalt pris = 15 700 kr



Energiberäkningar

KB-faktor är den faktor (1,2) energibehovet skall multipliceras med ifall en köldbrygga förekommer i delen. Om KB-faktor = 1 förekommer ingen köldbrygga.

Energibehovet presenteras per m2 tempererad area vilken för Tamburinen är 944 m2.

Medeltemperaturen utomhus i Stockholm var 7,8 °C år 2013 (SMHI, 2013).

Specifikt värmebehov 2013 i Stockholm

Vid 21 °C inne: (21-7,8)*365*24 115 632 °C h

Vid 20 °C inne: (20-7,8)*365*24 106 872 °C h

Vid 19 °C inne (grunden): (19-7,8)*365*24 98 112 °C h

Energibehov p.g.a. transmission igenom klimatskalet.

Byggnadsdel U-värde [W/m2 °C] Area [m2] Specifikt värmebehov [°C h] KB-faktor Årligt energibehov [kWh]

Källargolv 0,565 944 98 112 1 55,433

Källarvägg 0,259 330 98 112 1,2 10,660

Nedre yttervägg 0,192 145 115 632 1,2 4,092

Övre yttervägg 0,281 592 115 632 1,2 24,452

Fönster 2,9 142 115 632 1 50,442

Vindsbjälklag 0,226 944 115 632 1,2 31,359

Summa: 176,439

Isolering källargolv

Beskrivning U-värde [W/m2 °C] Area [m2] Specifikt värmebehov [°C h] KB-faktor Årligt energibehov [kWh] Årlig Energibesparing [kWh]

Källargolv (idag) 0,565 944 98 112 1 52329,016 -

Källargolv (isolerat) 0,136 944 98 112 1,2 15115,213 37213,803

Isolering källarvägg

Beskrivning U-värde [W/m2 °C] Area [m2] Specifikt värmebehov [°C h] KB-faktor Årligt energibehov [kWh] Årlig Energibesparing [kWh]

Källarvägg (idag) 0,259 330 98 112 1,2 10062,759 -

Källarvägg (invändig) 0,148 330 98 112 1,2 5750,148 4312,611

Källarvägg (utvändig) 0,191 330 98 112 1 6183,999 3878,760

Källarvägg (in- & utvändig) 0,167 330 98 112 1 5406,952 4655,807

Isolering övre yttervägg

Beskrivning U-värde [W/m2 °C] Area [m2] Specifikt värmebehov [°C h] KB-faktor Årligt energibehov [kWh] Årlig Energibesparing [kWh]

Övre yttervägg (idag) 0,281 592 115 632 1,2 23082,737 -

Övre yttervägg (isolerat) 0,19 592 115 632 1,2 15607,545 7475,193

Isolering vindsbjälklag

Beskrivning U-värde [W/m2 °C] Area [m2] Specifikt värmebehov [°C h] KB-faktor Årligt energibehov [kWh] Årlig Energibesparing [kWh]

Vindsbjälklag (idag) 0,226 944 115 632 1,2 29603,272 -

Vindsbjälklag (isolerat) 0,116 944 115 632 1,2 15194,600 14408,672

Fönster åtgärder

Specifika värmebehovet sänks efter fönsteråtgärder eftersom inomhustemperaturen kan sänkas

Beskrivning U-värde [W/m2 °C] Area [m2] Specifikt värmebehov [°C h] KB-faktor Årligt energibehov [kWh] Årlig Energibesparing [kWh]

Fönster (idag) 2,9 142 115 632 1 47617,258 -

Fönster (tre-glaskassett) 1,1 142 106872 1 16693,406 30923,851

Beskrivning U-värde [W/m2 °C] Area [m2] Specifikt värmebehov [°C h] KB-faktor Årligt energibehov [kWh] Årlig Energibesparing [kWh]

Tak (idag) 0,226 944 115 632 1,2 29603,272

Ombyggnation till varmt tak 0,09 944 115 632 1 9824,095 19779,177
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Kalkylperiod

Dagens energipris

  Alt. 1 Alt. 2
Investeringskostnad 0 15700 
Restvärde 0 0 

  Alt. 1 Alt. 2
Årligt energibehov 29624 17248 
Underhållskostnad/år 0 0 

BELOK LCCgenerell kalkyl
20150202

Real kalkylränta

Real årlig energiprisökning

Entréåtgärder, tätning och dörrstängare

LCCkalkyl som jämför dagens entréer med entréerna efter åtgärder i form av tätning och
installation av dörrstängare. Alt.1 beskriver dagens entréer och Alt.2 entréerna efter åtgärder.

Inparametrar

Förutsättningar

30 år
4.5 %
0.8 kr/kWh
3.5 %

Kapitalkostnader

Alt. 3
[kr]
[kr]

Övriga kostnader

Alt. 3
[kWh]
[kr]
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  Alt. 1 Alt. 2

LCCEnergi 614654 357871 

LCCUnderhåll 0 0 

LCCTotal 614654 373571 

Resultat

Alt. 3

[kr]

[kr]

[kr]



20150202 BELOK LCC  generell kalkyl
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Känslighetsanalys

Totalkostnad  Kalkylränta

Totalkostnad  Energipris

Programversion 20080824



20150203 BELOK LCC  generell kalkyl
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Kalkylperiod

Dagens energipris

  Alt. 1 Alt. 2
Investeringskostnad 0 299000 
Restvärde 0 0 

  Alt. 1 Alt. 2
Årligt energibehov 47617 16693 
Underhållskostnad/år 0 0 

BELOK LCCgenerell kalkyl
20150203

Real kalkylränta

Real årlig energiprisökning

Fönsteråtgärd, installation av 3glaskassett

LCCkalkyl som jämför dagens fönster med fönster efter installation av 3glaskassett. Alt.1
beskriver dagens fönster och Alt.2 fönstren efter åtgärd.

Inparametrar

Förutsättningar

30 år
4.5 %
0.8 kr/kWh
3.5 %

Kapitalkostnader

Alt. 3
[kr]
[kr]

Övriga kostnader

Alt. 3
[kWh]
[kr]
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  Alt. 1 Alt. 2

LCCEnergi 987982 346355 

LCCUnderhåll 0 0 

LCCTotal 987982 645355 

Resultat

Alt. 3

[kr]

[kr]

[kr]



20150203 BELOK LCC  generell kalkyl
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Känslighetsanalys

Totalkostnad  Kalkylränta

Totalkostnad  Energipris

Programversion 20080824



20150202 BELOK LCC  generell kalkyl

http://www.belok.se/lcc/generell_rapport.php 1/3

Kalkylperiod

Dagens energipris

  Alt. 1 Alt. 2
Investeringskostnad 0 152000 317000
Restvärde 0 0 0

  Alt. 1 Alt. 2
Årligt energibehov 11860 6372 6372
Underhållskostnad/år 0 0 0

BELOK LCCgenerell kalkyl
20150202

Real kalkylränta

Real årlig energiprisökning

Isolering grundmur

LCCkalkyl som jämför dagens bristfälligt isolerade grundmur mot att isolera grundmuren in och
utvändigt. Alt.1 beskriver dagens grundmurskonstruktion, Alt.2 beskriver åtgärden att isolera
grundmuren exkl. schaktkostnad och Alt.3 beskriver samma åtgärd inkl. schaktkostnad.

Inparametrar

Förutsättningar

30 år
4.5 %
0.8 kr/kWh
3.5 %

Kapitalkostnader

Alt. 3
[kr]
[kr]

Övriga kostnader

Alt. 3
[kWh]
[kr]
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  Alt. 1 Alt. 2

LCCEnergi 246077 132210 132210

LCCUnderhåll 0 0 0

LCCTotal 246077 284210 449210

Resultat

Alt. 3

[kr]

[kr]

[kr]



20150202 BELOK LCC  generell kalkyl
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Känslighetsanalys

Totalkostnad  Kalkylränta

Totalkostnad  Energipris

Programversion 20080824
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Kalkylperiod

Dagens energipris

  Alt. 1 Alt. 2
Investeringskostnad 0 500000 
Restvärde 0 0 

  Alt. 1 Alt. 2
Årligt energibehov 52329 15115 
Underhållskostnad/år 0 0 

BELOK LCCgenerell kalkyl
20150202

Real kalkylränta

Real årlig energiprisökning

Isolering mot mark

LCCkalkyl som jämför dagens oisolerade krypgrundsgolv mot att isolera grunden mot mark. Alt.1
beskriver dagens oisolerade golv och Alt.2 beskriver åtgärden att isolera mot marken.

Inparametrar

Förutsättningar

30 år
4.5 %
0.8 kr/kWh
3.5 %

Kapitalkostnader

Alt. 3
[kr]
[kr]

Övriga kostnader

Alt. 3
[kWh]
[kr]
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  Alt. 1 Alt. 2

LCCEnergi 1085750 313614 

LCCUnderhåll 0 0 

LCCTotal 1085750 813614 

Resultat

Alt. 3

[kr]

[kr]

[kr]
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Känslighetsanalys

Totalkostnad  Kalkylränta

Totalkostnad  Energipris
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Kalkylperiod

Dagens energipris

  Alt. 1 Alt. 2
Investeringskostnad 0 404000 
Restvärde 0 0 

  Alt. 1 Alt. 2
Årligt energibehov 29603 9824 
Underhållskostnad/år 0 0 

BELOK LCCgenerell kalkyl
20150203

Real kalkylränta

Real årlig energiprisökning

Ombyggnad till varmt tak

LCCkalkyl som jämför dagens tak med ombyggnation till ett varmt tak. Alt.1 beskriver dagens tak
och Alt.2 taket efter ombyggnation.

Inparametrar

Förutsättningar

30 år
4.5 %
0.8 kr/kWh
3.5 %

Kapitalkostnader

Alt. 3
[kr]
[kr]

Övriga kostnader

Alt. 3
[kWh]
[kr]
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  Alt. 1 Alt. 2

LCCEnergi 614219 203833 

LCCUnderhåll 0 0 

LCCTotal 614219 607833 

Resultat

Alt. 3

[kr]

[kr]

[kr]
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Känslighetsanalys

Totalkostnad  Kalkylränta

Totalkostnad  Energipris
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Kalkylperiod

Dagens energipris

  Alt. 1 Alt. 2
Investeringskostnad 0 83000 
Restvärde 0 0 

  Alt. 1 Alt. 2
Årligt energibehov 29603 15195 
Underhållskostnad/år 0 0 

BELOK LCCgenerell kalkyl
20150202

Real kalkylränta

Real årlig energiprisökning

Tilläggsisolering vindsbjälklag

LCCkalkyl som jämför dagens vindsbjälklagkonstruktion med att tilläggsisolera med 200 mm
sprutad mineralull. Alt. 1 beskriver dagens konstruktion och Alt. 2 beskriver med 200 mm
tilläggsisolering.

Inparametrar

Förutsättningar

30 år
4.5 %
0.8 kr/kWh
3.5 %

Kapitalkostnader

Alt. 3
[kr]
[kr]

Övriga kostnader

Alt. 3
[kWh]
[kr]
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  Alt. 1 Alt. 2

LCCEnergi 614219 315274 

LCCUnderhåll 0 0 

LCCTotal 614219 398274 

Resultat

Alt. 3

[kr]

[kr]

[kr]
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Totalkostnad  Kalkylränta

Totalkostnad  Energipris
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Kalkylperiod

Dagens energipris

  Alt. 1 Alt. 2
Investeringskostnad 0 835000 
Restvärde 0 0 

  Alt. 1 Alt. 2
Årligt energibehov 23083 15608 
Underhållskostnad/år 0 0 

BELOK LCCgenerell kalkyl
20150202

Real kalkylränta

Real årlig energiprisökning

Tilläggsisolering övre del av yttervägg

LCCkalkyl som jämför dagens övre del av ytterväggen med 150 mm isolering med åtgärden att
tilläggsisolera med 70 mm isolering till för att uppnå samma tjocklek som nedre delen av väggen.
Alt.1 beskriver dagens vägg och Alt.2 beskriver med 70 mm tilläggsisolering.

Inparametrar

Förutsättningar

30 år
4.5 %
0.8 kr/kWh
3.5 %

Kapitalkostnader

Alt. 3
[kr]
[kr]

Övriga kostnader

Alt. 3
[kWh]
[kr]
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  Alt. 1 Alt. 2

LCCEnergi 478938 323843 

LCCUnderhåll 0 0 

LCCTotal 478938 1158843 

Resultat

Alt. 3

[kr]

[kr]

[kr]
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Totalkostnad  Kalkylränta
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Nybyggnation

För att få en uppfattning om det är lönt att rusta upp Tamburinen har författarna jämfört
Tamburinens energikostnader med ett av Tornbergets nyaste byggnadsprojekt.

Vid slutet av 2013 färdigställdes Gudö förskolaskola som ägs och förvaltas av Tornberget. Gudö
förskolan har konstruerats med passivhusteknik och har en låg energianvändning.

I kalkylen tas det inte hänsyn till underhållskostnader. Tamburinens underhållskostnader är högre
då byggnaden värms upp med ett fjärrvärmesystem. Tamburinen har även haft en hel del
problem med fukt vilket har lätt till olika ombyggnationer och reparationer. Det finns risk att
byggnaden även i framtiden kommer att få problem med fukt. Under 2015 planerar Tornberget
att rusta upp värmeanläggningen vilket kommer bli kostsamt.

Tamburinens energianvändning 2014 (BRA = 944 kvm)
● El: ~ 75 000 kr
● Uppvärmning: ~ 145000 kr

(145 000+75 000)/944 =  233 kr/kvm

Gudö förskolan energianvändning 2014 (BRA = 1294 kvm)
● El och uppvärmning: ~ 154 000 kr

154000/1294 = 119 kr/kvm

Konstruktionskostanden för Gudö förskola var ca 32 000 kr/kvm. Det är dock sannolikt att
konstruktionskostnaden skulle bli lägre då inga omfattande markarbeten behövs genomföras,
under översta jordlagret finns solid berggrund.

Tornberget har uppskattat investeringsbehoven i Tamburinen till ca 3 646 000 kronor. Vilket
skulle generera en kostnadsbesparing på 53 000 kr/år på grund av sänkt energianvändning.

Tornberget rev för några år sedan en skola på 3 120 kvm, anbudet var på 1 780 000 kr.
Vilket är 1 780 000 / 3 120 = 570,5 kr/kvm
‘
Ny skola
Nybyggnation: 32 000*944 = 30 208 000 kr
Rivning: 570,5*944 = 540 000 kr

● Nyproduktion: 30 748 000



● Energianvändning: 119 kr/kvm

Behålla Tamburinen

● Investeringsbehov: 3 646 000
● Energianvändning: 177 kr/kvm

Värt att nämna är att Tamburinens underhållskostnader är högre än Gudö förskolas.

En del kommande investeringar finns inte med i Tornbergets investeringsanalys. Huset byggdes
1970 vilket innebär att byggnaden kommer behöva dräneras om och stammar kommer behöva
bytas.
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