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Abstract  
 
A large part of the energy consumption in Sweden comes from dwellings. To achieve the 

political climate goals this sector needs to decrease its need for energy. The reason is not only 

political it is also an economical matter. There are some things that can be done to save 

energy and the purpose with this report is to investigate these actions.  

 

The literature study and the result have developed through literature search, calculations and 

field studies of two houses with different year of construction. Particularly has the climate 

shell of the houses been investigated with an IR-camera and the air leakage has been 

measured with a blowerdoor.  

 

The focus area of the energy savings has been heat. The things that has been investigated is 

additional insulation, replacement of old windows and doors with new ones who are more 

efficient and to seal the window frame and around the doors. The study is limited and will not 

look at all areas of energy savings. Ventilation and other energy consuming activities in the 

houses will not be investigated.  

 

Additional insulation was a good method to save energy but it was expensive and in an 

economical point of view it might be hard to make a profit out of it. It is quite complicated to 

do an additional insulation because the linings in the windows and doors needs to be removed 

and it changes the appearance of the house a lot.  

 

Replacements of doors and windows are also a bit complicated but not as much as the 

additional insulation. When changing the windows the U-value is important. It is only 

recommended to change windows if the new one has a lot lower U-value. The calculation in 

the report shows that even if there is a large different in U-value between the old and new 

window it is still hard to make an economical profit.  

 

The study shows that the windows themselves are not always the problem. It is common that 

it’s not completely sealed around the windows and doors. When this is the problem is doesn’t 

matter how good the windows are. A cheap alternative is then just to improve the sealing 

around the windows and doors.  

  



 

 

Sammanfattning 
 

I Sverige står bostäder för en stor del av energiandvändningen. För att nå de utsatta politiska 

klimatmålen behöver bostadssektorn minska sitt energibehov. Men det är inte bara ur en 

politisk synvinkel det finns anledning till att sänka sin energiförbrukning, utan även ur ett 

ekonomsikt perspektiv. Det finns en del energibesparande åtgärder som kan göras och syftet 

med denna rapport är att ta reda på hur mycket energi som går att spara genom att förbättra 

klimatskalet samt om dessa åtgärder även främjar ekonomin. 

 

Förstudien och resultatet har tagits fram genom litteratursökningar, beräkningar och 

fältundersökningar av två hus med olika byggår. Specifikt har husens klimatskal undersökts 

med en värmekamera och luftläckaget genom skalet har undersökts med blowerdoor-metoden 

där husen utsätts för ett undertryck och på så sätt kan läckaget mätas.  

 

Fokusområdet för energibesparing har varit värmebehovet. Det som har undersökts inom detta 

område är hur skalet ska effektiviseras genom tilläggsisolering av väggar och tak, byte av 

fönster och ytterdörrar samt införande av tätningslister. Undersökningen avgränsas med dessa 

områden och därmed studeras inte ventilation samt energiförbrukande aktiviteter i hemmet.  

 

Att tilläggisolera är en bra energibesparande metod, men det är en kostsam metod och inte 

speciellt lönsamt så länge inte hela huset ska renoveras. Det är komplicerat då taklister, 

fönster- och dörrfoder måste tas bort. En annan nackdel blir då att husets utseende får en 

kraftig förändring vilket husägaren bör vara medveten om vid beslut om tilläggsisolering.  

 

Byte av fönster och ytterdörrar är också en större renovering på ett hus men inte lika 

komplicerat som att tilläggsisolera. Vid byte av fönster utifrån en energisynpunkt så är U-

värdet viktigt. Det är enbart motiverat att göra ett fönsterbyte om det går att få en markant 

skillnad i U-värde på fönsterna. Beräkningarna i rapporten visar dock att det är svårt att få en 

ekonomisk vinning genom att byta fönster även om U-värdet förändras kraftigt. Det samma 

gäller för dörrar där den ekonomiska vinningen är än mindre.  

 

Undersökningen har visat att det inte alltid är fönsterna i sig som det är fel på. Det är vanligt 

att det inte är helt tätt runtom och då spelar det ingen roll hur bra fönsterna är. Då kan 

införande av tätningslistor vara ett bra alternativ, och är samtidigt en billigare åtgärd jämfört 

med de andra tekniker som undersökts. 
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1 Inledning 

 

Människan är i ständigt behov av energi i olika former. Energi finns med i nästintill allt vi 

gör. Det kan vara transporter, belysning, uppvärmning, tillverkning med mera. Enligt figur 1 

nedan har energianvändningen globalt ökat från 1990 fram till idag. I figuren ses även att i 

alla tre framtidsscenarior framtagna av IEA ökar energianvändningen år för år.  

 

 

 

Det scenario som är rött och kräver mest energi, ”Current Policies Scenario”, innebär att inga 

politiska regler kring energi-och miljöfrågor förändras från hur det är idag. Den blå grafen är 

ett scenario där politiska regler kring utsläpp och energianvändningen ändras och blir mer 

strikta. Ett exempel är att ta bort subventioner för fossila bränslen. Det gröna scenariot ”450 

Scenario” innebär mål där den globala temperaturhöjningen maximalt får bli 2°C, samt att den 

totala mängden växthusgaser i atmosfären begränsas till 450 ppm koldioxid. För mer 

information om de olika scenariorna, se [1]. 

 

Med ökande kunskap om klimatförändringar samt naturresursers ändlighet har krav 

uppkommit för att minska utsläpp och energianvändningen. Eftersom naturresurser samt 

klimatet är globalt så har både EU och FN satt upp klimatmål för att begränsa den mänskliga 

påverkan. Exempelvis har EU i sina klimatmål att år 2020 minska utsläppen av växthusgaser 

med 20 procent jämfört med nivåerna från 1990 [2].  
 

En stor del av energianvändningen är bostäder, lokaler samt övrig service. Där övrig service 

innefattar bland annat byggsektorn och skogsbruket. I Sverige står den här delen för 39 % av 

all energianvändning. Detta är en mycket hög siffra som kan jämföras med exempelvis 

industrin som står för 36 % samt transporter som står för 25 %. Detta visas i figur 2 nedan. [3] 

 

Figur 1. Den årliga energiförbrukningen globalt samt tre framtidsscenarior 
framtagna av IEA [1] 
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Figur 2. Diagram som visar energianvändningen i bostäder. 

En enkel uppdelning av hur energianvändningen fördelas i en bostad är att dela upp den i tre 

delar, uppvärmning, hushållsel samt varmvatten. Där den större delen, 60 %, motsvarar 

uppvärmning. De två andra delarna, varmvatten och hushållsel står för 20 % vardera och de 

kan regleras mycket med beteende och vanor[3]. Exempelvis går det att välja hur ofta det 

behövs belysning i bostaden, vilka apparater som är igång, hur ofta och hur länge duschen 

används och så vidare. Uppvärmning och ventilation beror också delvis på beteende, det går 

att välja hur varm bostaden ska vara men en stor del av den energimängd som används här 

beror på hur huset är byggt samt hur välskött det är.  

 

Figur 2 visar vart värmen vanligtvis försvinner i en byggnad. Eftersom att en stor del av 

värmen försvinner genom golv, fönster, tak och väggar är det viktigt att effektivisera 

byggnaden. En del värme försvinner även genom ventilationen och därmed behöver den också 

vara effektiv.  

 

 

 

Med tanke på att antalet människor på jorden ökar så leder detta till att det kommer att krävas 

fler bostäder och därmed kommer mer energi att behövas i just denna sektor. Detta medför att 

det finns stora möjligheter till besparingar av energi om nya bostäder byggs så energieffektiva 

som möjligt samt att redan befintliga bostäder effektiviseras. Likt klimatmålen uppsatta av FN 

Bostäder, 
lokaler 

39% 

Industri 
36% 

Transport 
25% 

Energianvändnignen i bostäder 

Figur 3. Vart värmen vanligen försvinner i en byggnad. [4] 
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och EU finns det även specifika mål rörande energianvändningen i byggnader. Det finns även 

specifika mål för Sverige som har mål att minska energiintensiteten med 20 procent till år 

2020 i förhållande till värdena från år 2008 [5]. Där energiintensiteten är ett mått på 

förhållandet mellan energiförbrukningen i ett land och dess samlade produktion (BNP).  EU 

har satt upp direktiv att alla nya byggnader ska vara näranollenergibyggnader senast år 2021. 

Vilket innebär att byggnaderna ska använda minimalt med energi. [5] 

 

En annan aspekt på energi är att den inte är gratis. Priset på energi har historiskt ökat både för 

hushållskunder och för industrin [6]. Förr, när priset på energi var lägre, var det inte lika 

många som var intresserade av att lägga ned tid och pengar för att effektivisera sina 

byggnader. Men när det finns en möjlighet till en ekonomisk fördel med en välkonstruerad 

byggnad har dragkraften för effektivisering blivit allt större.  
 
  



4 

 

2 Målformulering 

 

En stor del av energianvändningen är inom bostäder och lokaler. Med en ökande befolkning 

samt ökande energipriser är det viktigt att försöka minska energianvändningen inom detta 

område. Denna rapport ska undersöka hur byggnader kan energieffektiviseras med följande 

konkreta mål:  
 

 

 Två bostäder ska analyseras energitekniskt. Specifikt ska klimatskalet undersökas och 

onödiga energiläckage i form av exempelvis köldbryggor, felkonstruktion, ineffektiva 

och äldre delar eller skador i konstruktionen ska identifieras. Lufttätheten ska också 

mätas för att undersöka hur stort läckaget är i byggnaderna. Till sist ska även en 

fuktmätning utföras för att upptäcka möjliga fuktskador eller risk för fuktskador. 

Värdena som fås fram jämförs med rekommendationer från boverket. 
 

 Föreslå olika åtgärder för att effektivisera byggnaderna och minska 

energianvändningen.  
 

 Göra en kostnadsanalys av respektive åtgärd eller kombination av åtgärder för att 

bedöma lönsamheten.  
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3 Förstudie 

 

I detta avsnitt beskrivs hur byggnader vanligtvis är uppbyggda samt olika metoder för att mäta 

och undersöka hur dessa kan effektiviseras.   

 

3.1 Klimatskal 

 

Vid nybyggnation av hus eftersträvars bland annat ett behagligt inneklimat och låg 

driftkostnad. För att uppfylla dessa krav är det viktigt att husets klimatskal är väl utformat. 

Klimatskalet, vilket är husets yttre ram, består av golv, väggar, tak och inkluderar även 

fönster och ytterdörrar. 

 

En viktig del är att väggar, tak och golv är rätt isolerade för att reducera värmeförlusterna, 

vilket i sin tur också leder till lägre driftkostnader för ägaren. Från 70-talet har klimatskalet 

för hus blivit allt bättre och en del hus som byggs idag är så pass bra isolerade, så kallade 

lågenergihus, att värmen från människorna i huset, solstrålning och spillvärme från apparater 

är det enda som behövs för att värma upp husen [7]. För ett hus som är byggt tidigare än 70-

talet, är det en bra idé att överväga möjligheten att tilläggsisolera. 

 

Det första husägaren behöver tänka på om det behövs tilläggisolera är att ta reda på om huset 

har de tekniska möjligheterna för att genomföra detta. Det måste finnas utrymme för det samt 

att den nya isoleringen måste kunna fästas på ett bra sätt. Därefter studeras åtgärderna som 

kan göras och en översiktlig kostnadskalkyl tas fram. Vidare behöver ägaren ta ställning till 

vilket isoleringsmaterial som är det mest lämpliga för just det huset. I dagsläget finns det flera 

olika typer av isoleringsmaterial som till exempel sten- och glasull, cellplaster och 

naturfiberbaserade material. I och med att de ovan nämnda isoleringsmaterialen har olika 

egenskaper och behöver användas på ett förutbestämt sätt för att fungera bra, är det viktigt att 

ägaren vet vilken typ som ska användas. [8] 

 

Isoleringsmaterial förekommer antingen som öppna eller slutna. De öppna materialen är 

uppbyggda med fibrer och har öppna luftceller, vilket innebär att de behöver vindtätas för att 

fungera. Material som endast behöver tätas i skarvar tillhör kategorin slutna material och är 

cellplaster med slutna celler och vakuumisolering. Isolering kan även finnas i fast form, som 

skivor, eller lös form såsom lösfyllnadsisolering eller lösull. Idag är lösfyllnadsisolering 

vanligt både i nybyggda hus och vid tilläggsisolering. Fördelen med detta, jämfört med 

skivor, är att det är lättare och mer flexibelt vid installation då den kan sprutas in. Lösullen 

lägger sig även tätare mot reglar och rör vilket medför mindre risk för köldbryggor (den del 

av klimatskalet där värmeflödet är högre än i resterande delen av huset) uppstår. Köldbryggor 

kan uppkomma på grund av konstruktionsbegränsningar men dem bör undvikas i så stor 

utsträckning som möjligt. [8] 

 

Vid val av isoleringsmaterial behövs fler parametrar än bara isoleringsförmåga. Hänsyn bör 

också tas till, bland annat, förmågan att stå emot brand, materialets fuktegenskaper och dess 

hälsoeffekter. Mineralullsisolering är ett exempel på ett nästan helt obrännbart material, 

medan cellulosafibrer baserade material och cellplaster är brännbara. En del material, såsom 

mineralull, kan vid beröring ge hudirritation och bör följaktligen hanteras varsamt men inga 

ytterligare hälsoeffekter kan uppstå när det väl sitter på plats. [8] 
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Den viktigaste faktorn för ett materials isoleringsförmåga är hur mycket luft den kan innesluta 

eftersom det är luften som isolerar. En annan typ av isolering vakuumpaneler. Dessa består av 

tunna skivor som har vakuumförslutits. Fördelen med dessa är att det är en tunn isolering med 

bra isolerförmåga. För att mäta isoleringsförmågan för ett material används 

värmeledningstalet λ och ju lägre värmeledningstalet är, desto bättre isolerar den. De 

konventionella material som används som isolering idag har ungefär samma 

isoleringsförmåga och har ett värmeledningstal på ca 0,04 W/mK. [8] 

 

3.1.1 Tak 

 

Vinden är den del av huset som brukar vara den största energiboven. En av de mest lönsamma 

åtgärderna är därför oftast tilläggsisolering av vindsbjälklag. Isoleringen i en del äldre småhus 

är ca 20 cm tjock, vilket kan jämföras med att vid nybyggnation är kravet 50 cm [8]. 

Om vinden har ett golv är det bra att ta bort det, för att sedan lägga tillbaka det ovanpå den 

nya isoleringen. Genom detta minskar risken för luftfickor som försämrar isoleringen. I de fall 

där den befintliga isoleringen inte innehåller något mögel eller har fuktskador går det bra att 

lägga på den nya isoleringen ovanpå den gamla. [8] 

 

Om det inte finns möjlighet att isolera vindsbjälklaget, är ett alternativ att isolera yttertaket. 

Det går att isolera både på insidan och utsidan. Med hjälp av vanliga isoleringsmaterial som 

till exempel cellplast eller minerallull kan temperaturen höjas och den relativa fuktigheten på 

vinden sänks. [8] 

 

3.1.2 Vägg 

 

Tilläggsisolering av ytterväggar är dyrt och sker vanligen i samband med att fasaden 

renoveras. Denna typ av isolering sker antingen utifrån eller inifrån. Fördelen med den 

förstnämnda är att väggen blir torrare och detta minimerar uppkomsten av köldbryggor vid 

anslutning av innervägg och bjälklag. Nackdelen är att husets utseende kan ändras ordentligt. 

Vid tilläggsisolering inifrån undviks detta men det skapar istället en rad andra möjliga 

komplikationer. Isolering inifrån gör att väggen blir kallare vilket ökar risken för fuktskador, 

och för en del trähus kan frostsprängning uppkomma. Även taklister, fönster- och dörrfoder 

måste tas bort vid isolering inomhus vilket både blir dyrt att göra och dessutom kan leda till 

en värdeminskning av byggnaden då boendeytan blir mindre. [8] 

 

3.1.3 Golv 

 

Hus som har torpgrund eller krypgrund, är nästan de enda hus där det går att tilläggsisolera 

golv. För att få en varmare grund kan marken rensas på organiskt material. Om sådant 

material finns riskerar det att drabbas av mögel som kan sprida sig till bjälkslaget. 

Vattensamlingar ska ledas bort eller fyllas med sand. Täckfolie kan också användas för att 

täcka marken och/eller isolera grundmurarna inifrån. [8] 

 

3.1.4 Källare 
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I källaren är fukten den största orsaken till problem och den uppstår vanligen som en effekt av 

dålig dränering. Här är det också möjligt att antingen isolera utvändigt eller invändigt. Det är 

bäst att göra det utvändigt för då hålls källarmuren varm och torr. Vid invändig 

tilläggsisolering finns risken att fukt och mögel uppkommer och därför måste källarväggen 

vara torr när detta genomförs. När tjockleken av isoleringen ska väljas är det bra att komma 

ihåg att det är inte enbart de ekonomiska kostnaderna som ska övervägas. En för tjock 

isolering blir inte bara dyrt, utan det minskar även golvytan och ökar risken för frostspänning. 

Fukt är även ett vanligt problem i källare. Den kommer vanligen utifrån genom golv och 

väggar och är ett resultat av dålig dränering.  [8] 

 

3.1.5 Fönster 

 

För att minska energianvändningen och driftkostnaden räcker det inte enbart med att titta på 

hur isoleringen är, utan också på vilka fönster som är de bäst lämpade i en viss miljö. 

Fönster är för många en viktig detalj i ett hem eftersom det släpper in ljus och värme och på 

så sätt ökar trivseln i hemmet. Om det istället är kallt ute släpper fönster ut mycket värme från 

huset och därför är det viktigt att ha rätt sorts fönster. 

 

För att mäta ett fönsters förmåga att transportera värme används de så kallade U-värdet. U-

värdet mäts i W/m
2·

K och mäter hur mycket energi som transporteras från den varma till den 

kalla sidan. Därför eftersträvars att ha ett så lågt U-värde som möjligt eftersom det innebär att 

det ger låga värmeförluster.  

 

För att minska energiläckaget går det antingen att köpa ett helt nytt fönster eller renovera det 

befintliga. Det är också möjligt att sätta in en extra glasruta för att uppnå ett lägre U-värde. 

Vid köp av nya fönster är det rekommenderat att välja ett fönster som har en 

dagsljustransmittens på minst 63 procent, en solenergitransmittans på minst 52 procent och 

boverket rekommenderar ett U-värde på 1,2 [9]. För att underlätta för konsumenterna har 

fönstertillverkare börjat energimärka produkterna, där de ovan nämnda rekommendationerna 

och det aktuella fönstrets värden kan utläsas. Vidare går det även att lägga in en extra 

tätningslist vid fönsterbågarna för att få ner energinförbrukningen för uppvärmning. 

Vanligtvis klarar de äldre typerna av lister, t.ex. flätat bomullssnöre, inte av de krav på täthet 

som ställs idag. Istället används uteslutande gummibaserade material, såsom cellplast och 

polyeter, som tätningslister [10]. 
 

Det finns olika typer av fönster som har olika U-värden och håller kvar värmen i bostaden 

olika bra. Ett äldre hus har vanligen tvåglasfönster med ett U-värde på ca 2,9. Bättre är 

treglasfönster med ett U-värde på ca 1,9. Ett av de bättre fönsterna som finns idag har ett U-

värde som ligger på ca 1,0 [10]. Teknisk livslängd för ett energifönster är ca 25 år. [10] 

 

3.1.6 Ytterdörr 

 

För att få ett energieffektivt klimatskal för ett hus behövs även en ytterdörr som släpper ut så 

lite värme som möjligt. Vid köp av en ny ytterdörr värderar många husägare ofta utseendet 

högst. De är ofta inte medvetna om att valet av ytterdörr kan ha stor betydelse för 

energiförbrukningen och inomhusklimatet. Därmed är det bra att leta efter en ytterdörr med en 

hög isoleringsförmåga. I likhet med fönster, används U-värdet för att ange en dörrs 
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isoleringsförmåga och ju lägre U-värdet är desto bättre är dörren på att stänga inne värmen. 

Den tekniska livslängden på en ny ytterdörr är ca 30 år.  

 

I och med att många vill ha en ytterdörr med glasfönster är det därför viktigt att veta vilken 

typ av glasfönster som används i dörren. Det är således viktigt att fönsterglaset matchar 

dörrens U-värde för att minska energiläckaget och för att skapa ett behagligt inomhusklimat. 
Här är det också möjligt att lägga in tätningslister vid dörrkarmana för att få ett mer effektivt 

klimatskal. 

 

Likt fönster finns det även stora skillnader i U-värdet för äldre mot nyare ytterdörrar. U-värdet 

ökar om fönster finns på dörren. U-värdet ligger vanligtvis mellan 0,8 och 1,5 och därmed 

finns det en viss besparing att göra vid köp av mer effektiv dörr eftersom äldre dörrar kan ha 

ett U-värdet på 2,0. [11] 

 

3.1.7 Boverkets regler  

 

Boverket är en myndighet som ger ut olika regelverk, bland annat de så kallade Boverkets 

byggregler (BBR). Dessa reglerar ett förhållningssätt vid nybyggnation och ombyggnation av 

byggnader. BBR innehåller nio kapitel, där till exempel kapitel 9 handlar om 

energihushållning och hur stor energianvändning en byggnad får ha. Här ställs således krav på 

bland annat uppvärmning av byggnader och värmeisolering. I rapporten utgås det ständig och 

refereras till dessa regler. Nedan i tabell 1 följer de krav som gäller för U-värdena vid 

nybyggnation. I tabell 2 visas de värden som ska strävas efter vid renovering av klimatskalet.  

  

Ui [W/m
2
K] 

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,3 

Uytterdörr 1,3 
Tabell 1. Krav på U-värden vid nybyggnation.  

Ui [W/m
2
K] 

Utak 0,13 

Uvägg 0,18 

Ugolv 0,15 

Ufönster 1,2 

Uytterdörr 1,2 
Tabell 2. U-värden som bör eftersträvas vid renovering av klimatskalet.  

3.2 Värmekamera  

 
En vanlig metod för att undersöka klimatskalet är att använda en värmekamera [13]. I och 

med att människans öga inte kan uppfatta infraröd strålning har värmekameror utvecklats för 

att kunna ta bilder av infraröd strålning och ange temperaturförhållandet. [14] 

 

Värmekameran fungerar genom att den känner av och registrerar föremåls infraröda strålning 

och omvandlar den till en elektrisk signal. Signalen behandlas för att sedan ge värmebilder där 

temperaturuppgifter slutligen kan avläsas. Detta gör att kameran har stora 
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användningsområden. Inom besiktning av byggnader kan kameran bland annat användas till 

att upptäcka: [13] 

 Bristfällig isolering 

 Felkonstruktion eller skador i klimatskalet 

 Luftläckage 

 Fukt och fuktskador 

 Köldbryggor 

 Läckor eller andra fel i golvvärmesystem 

 Elfel 

Vid en inspektion för att hitta bristfällig isolering är det viktigt att det är en temperaturskillnad 

på inne- och utetemperaturen. Hur stor skillnad beror lite på hur hög termisk känslighet som 

kameran har men minst 10 grader Celsius rekommenderas. [13]  

 

Inspektionen kan göras både under sommarn och vintern. Under vintern kommer fasaden att 

vara kall och då visas tydligt om det läcker ut någon värme då inspektören står utomhus. På 

samma sätt fungerar det under sommaren. Då är fasaden varm och det är kyligare luft inne i 

byggnaden som syns med kameran om den läcker ut någonstans. Vanligen kan bristfällig 

isolering hittas under fönster eller kring dörrarna men det kan förekomma vartsomhelst i 

byggnaden. I figur 4 visas ett typfall av hur kalla ytor synliggörs med en värmekamera. 

Figur 4. Kalla partier vid en ytterdörr.  

Utöver bristfällig isolering kan värmeläckaget även bero på felkonstruktion eller skador i 

klimatskalet. [13] 

 

Fuktskador kan också vara svåra att upptäcka med ögat. Ibland går det att ana fukt genom 

doften men det är svårt att veta exakt var den kommer ifrån. För att upptäcka fukt med en 

värmekamera kan en metod med uppvärmning användas . Det som utförs är att rummet där 

fukt antas finnas värms upp fort. Fuktiga material ändrar temperatur mycket långsammare än 

torra och kan då lokaliseras med kameran. [13] 

 

Köldbryggor upptäcks också med enkelhet. Köldbryggor kan bero på 

konstruktionsbegränsningar som är svåra att åtgärda. Men det finns ibland köldbryggor som 

inte är tänkta att de ska vara där. Det är då bra att göra en koll med en värmekamera så att det 

inte finns onödiga köldbryggor i bostaden. [13] 

 

I en färdig konstruktion är inte golvvärmen synlig, utan den märks genom att värme känns 

under fötterna. Om det inte känns tillräckligt varmt eller om andra problem misstänks är en 

värmekamera ett utmärkt sätt att göra en snabb kontroll och se om det är några läckor eller 



10 

 

liknande i golvvärmen. Det gäller även andra rör och ledningar som ligger under golvet. Med 

en värmekamera behövs inte golvet brytas upp i onödan. [13] 

 

En annan aspekt som är viktig att kontrollera är elen. En snabb kontroll är att titta in i elskåp 

med värmekameran så att inte någon av propparna är överhettade. Detta är mycket farligt 

eftersom att det är en brandrisk. [13] 

 

3.2.1 Faktorer som kan ge mätfel 

 

Innan en granskning med värmekamera utförs bör inspektören vara medveten om ett antal 

faktorer som kan medföra mätfel. Några av de viktigaste är:[13] 

 Ledningsförmågan hos olika material 

 Reflektion 

 Emissivitet 

 Påverkan utifrån 

 Påverkan inifrån  

Olika material leder värme olika bra. Ett isolerande material ska ha en dålig ledningsförmåga 

för att fungera på ett bra sätt medan de flesta metaller leder värme riktigt bra. Därför är det bra 

att veta om det har skett några kraftiga temperaturförändringar. En termografisk bild kan då 

visa en yta som är kall och då antas att det är en otillräcklig isolering just där, men det som 

egentligen har skett är att ytan har kylts ned och inte hunnits värmas upp ännu.[13] 

  

Kameramannens position har en stor betydelse vid fotografering med en värmekamera. Detta 

beror på att många material reflekterar värme. Reflektionerna kan komma ifrån användaren 

själv, en lampa eller andra värmekällor i en bostad. Dessa reflektioner kan ge en felaktig bild 

av temperaturen och därmed är det viktigt hur kameran placeras vid fotografering. 

Användaren bör inte placera sig vinkelrät mot mätobjektet. En vinkel på 5-60 grader där 0 

grader är vinkelrätt rekommenderas. [13] 

 

Emissiviteten har en stor påverkan på att kameran läser av en korrekt temperatur. 

Emissivitetet brukar betecknas med ε och är ett mått på hur effektivt objektet avger infraröd 

strålning jämfört med en svartkropp som har värdet 1. Värdet på emissiviteten ställs in på 

kameran innan mätningarna. Många kameror har förinställda värden på flertalet material men 

det går även att ställa in det manuellt. Ett vanligt byggnadsmaterial är trä och det har en 

emissivitet på 0,8-0,9 [15]. Med felaktigt inställda emissivitetsvärden kommer kameran att 

visa helt fel temperaturer.  

 

Det finns ett par faktorer som verkar utifrån som kan ge felaktiga resultat. Direkt solljus 

påverkar temperaturmätningar eftersom att ytor värms upp. Solljus och skuggor kan påverka 

ytan lång tid efter att exponeringen har slutat. Mycket vind påverkar också mätningarna. 

Luften kyler ner ytan vilket medför att temperaturskillnaderna minskar. Regn är också en 

faktor som påverkar resultaten. Regn kyler ytan och kan då ge en felaktig bild av 

temperaturmönstret. Även här påverkas temperaturen ett tag efter regnet har slutat eftersom 

avdunstningen fortsätter att kyla ytan. [13] 

 

Med inre påverkan menas olika föremål som påverkar temperaturmönstret inifrån. Ett 

exempel på detta är möbler eller annan typ av inredning. Detta beror på att inredningen kan ha 

en isolerande effekt. Om en bokhylla flyttas från en vägg har den varit isolerande och väggen 
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är kallare precis där bokhyllan stod. Därför är det bra att flytta möbler i god tid så att detta 

inte har någon påverkan, en vanlig rekommendation är sex timmar. [13]  

 

3.3 BlowerDoor (Provtrycksmätning) 

 

Det finns många anledningar till att eftersträva att göra en byggnad så lufttät som möjligt. Den 

kanske vanligaste anledningen är energiförbrukningen. En lufttätare byggnad är också en mer 

energieffektiv byggnad där den uppvärma luften inte försvinner och 

uppvärmningskostnaderna minskar. En annan anledning är att en otät byggnad ökar risken för 

fuktskador. Den varmare inomhusluften läcker ut genom klimatskalet och om temperaturen 

sjunker för mycket bildas fukt i konstruktionen. Det är även en komfortfråga där läckage kan 

leda till nedkylda ytor i byggnaden, drag samt en ökad bullerspridning. [16] 

 

För att mäta läckaget kan en provtrycksmätning utföras med en blowerdoor. En blowerdoor 

består vanligen av en metallram som monteras i ytterdörren, ett täckande presenningsliknande 

material, en fläkt samt en tryckmätare. Fläkten är till för att skapa ett över- eller undertryck i 

byggnaden och det flöde som krävs för att uppnå en specifik tryckskillnad mäts. Figur 4 visar 

hur blowerdoor såg ut uppmonterad under testerna.  

 

Innan mätningen kan startas bör ett antal förberedelser göras, bland annat att täta ventilationen 

samt mäta det statiska trycket. För en utförlig beskrivning av hur ett blowerdoor-test utförs, se 

avsnitt ”metod”.  

 

Enligt standarden EN 13829:2000, som är en standardiserad metod för att verifiera en 

byggnads täthet, ska luftflödet mätas vid minst fem olika trycknivåer. Det är rekommenderat 

att göra detta för både över och undertryck men det är tillåtet att göra det vid antingen eller. 

Inom de fem trycknivåerna ska ±50 pascal ingå eftersom att resultatet ska redovisas vid detta 

tryck. Det är viktigt att vid dessa mätningar inte utsätta byggnaden för alltför höga tryck. Vid 

tryckskillnader över 60-70 pascal riskeras skador på tätskiktet. [17] 

Figur 5. BlowerDoor installerad 
under testerna. 



12 

 

 

I Sverige ligger lufttätheten mellan 0,11 och 2,5 l/m
2
s [16]. Idag finns det inga 

rekommenderade värden från boverket kring lufttätheten. Däremot finns det ett alternativt 

krav om golvarean (Af) uppgår till högst 100 m
2
 fönster och dörrarean uppgår till maximalt 20 

% av Af samt att inget kylbehov behövs ska lufttätheten i klimatskalat vara 0,6 l/m
2
s. Om 

lufttätheten överstiger 1,0 l/m
2
s finns det åtgärder som är kostnadseffektiva, vid lägre värden 

på tätheten är det ofta inte lönsamt att tillta åtgärder [18]. 

 

 

Det finns ett par detaljer i en byggnad som ofta är kritiska för att skapa en bra lufttäthet. Dessa 

är hur eldosor, ventilation, rör och kanaler är integrerade i huset, anslutningar mellan 

byggnadsdelar såsom ytterväggar mot fönster eller dörrar samt anslutningar mellan tätskikt 

och material [19]. Vid ett konstaterande att byggnaden inte är tillräckligt lufttät så bör dessa 

områden först inspekteras.  

 

3.4 Fuktmätning 

 
Den fukt som finns i luft kan kondensera när varm luft möter en kall yta. Detta är ett vanligt 

problem för husägare i de utrymmen som har hög luftfuktighet. Sådana utrymmen är till 

exempel vind, källare, krypgrund och våtrum. Riskerna med en hög luftfuktighet är att det 

uppstår mögel och fuktskador. Husägare som råkar ut för mögel och/eller fuktskador riskerar 

inte bara att få en stor ekonomisk kostnad, utan får också en försämrad innemiljö och riskerar 

de boendes hälsa. [20] 

 

För att mäta fuktigheten används en fuktmätare. Det finns vanligtvis tre olika värden som en 

fuktmätare undersöker. Dessa är relativ fuktighet, fuktkvot och daggpunkten.  

 

Relativ fuktighet, förkortas ibland RF, är förhållandet mellan hur mycket vattenånga som 

finns i luften vid en viss temperatur mot hur mycket som det maximalt kan finnas. Utomhus 

varierar den relativa fuktigheten med årstiderna och i Sverige är den i genomsnitt 70 – 80 % i 

juni och i januari ligger den på 85 – 95 % [21]. Vid fuktmätningar finns det ett kritiskt 

fukttillstånd som brukar definieras som att det över denna gräns finns en stor risk för att det 

förändras till det sämre på grund av fukt. Där ett exempel är att det kan bildas mögel. I BBR 

är kritiska fukttillståndet för ett material som inte är väl undersökt och dokumenterat 75 % 

relativ fuktighet [22]. SP har gjort en grundläggande undersökning av byggnadsmaterial och 

kommit fram till specifika gränser för det kritiska tillståndet. Dessa värden visas i tabellen 

nedan.  

 

 

Material % RF 

Trä och träbaserade material 75-80 

Gipsskivor med pappytor 80-85 

Mineralullisolering 90-95 

Cellplastisolering (EPS) 90-95 

Betong 90-95 
Tabell 3. Kritiskt fukttillstånd för vanliga byggnadsmaterial enligt undersökning av SP. Värdena 
avser ett rena material. [23] 
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Ett annat vanligt mått är att fuktkvoten i ett material mäts. Fuktkvoten är hur mycket vatten 

det finns per viktenhet material. Om det exempelvis finns 100 gram vatten i ett kilogram trä så 

är fuktkvoten 10 % i träet.  Fuktkvoten mäts ofta med en fuktvoltsmätare där två metalliska 

spikar trycks ned i materialet och det elektriska motståndet mäts för att bestämma fuktkvoten. 

Det är vanligt att mäta fuktkvoten istället för den relativa fuktigheten eftersom att denna kan 

variera kraftigt under en kort tidsperiod. Fuktkvoten varierar också med den relativa 

fuktigheten men så länge träet (vilket är det vanligaste materialet som mäts i krypgrunder och 

på vindar) inte står i direkt kontakt med vatten tar det ganska långt tid att avge eller ta upp 

vatten från luften. Därmed fås ett bättre medelvärde som inte ändras lika mycket dag till dag.  

Ett vanligt gränsvärde för fuktkvoten brukar sättas till 17 % eftersom att det ungefär 

motsvarar en relativ fuktighet på 75 %. Vid mätningar bör dock hänsyn tas till vilken årstid 

som de utförs. [24] 

 

Fuktkvotmätningar med en fuktvoltmätare är bra att göra i krypgrund och på vinden. I badrum 

går det däremot inte lika bra eftersom att det inte går att sticka hål på materialet på samma sätt 

som när det är trä. Det är inte heller relevant att göra en mätning av den relativa fuktigheten 

med tanke på att det under vissa perioder finns mycket fukt exempelvis då någon har duschat. 

Istället mäts områden runt om för att se om fukten har tagit sig igenom, exempelvis på andra 

sidan väggen. Det finns dock mer avancerade fuktmätare som kan mäta fuktkvoten genom 

tätskikten i badrummet.  

 

Fuktmätare är ofta utrustade med en algoritm som beräknar daggpunkten. Daggpunkten är den 

temperatur som luften måste sänkas till för att vattenångan i luften ska kondensera till vätska. 

Den kan vara olika temperaturer och beror bland annat på den relativa luftfuktigheten. Vid en 

fuktmätning är det därmed viktigt att kontrollera att det inte på några platser är en temperatur i 

närheten av daggpunkten eftersom detta kan leda till att fukt bildas. [25] 
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4 Metod  

 

Projektet är uppdelat i tre delar. Den första delen är en litteraturstudie. Den andra delen är 

undersökningen av bostäderna. Sista delen är att analysera data och ge förslag på hur 

bostäderna kan effektiviseras samt hur lönsamma effektiviseringarna är.  

 

För att först få en god förståelse i hur bostäder är uppbyggda, vad det finns för 

rekommendationer samt var och hur det vanligen försvinner energi har en omfattande 

litteraturstudie i ämnet gjorts.  

 

Vid undersökningen sker en termografisk inspektion, ett lufttäthetstest samt en fuktmätning.   

 

4.1 Termografisk inspektion  

 

För att upptäcka bristfällig isolering, felkonstruerat eller skador i klimatskalet, köldbryggor, 

problem med golvvärmen eller elfel utförs en termografisk inspektion där kameran som 

används är från FLIR, modell E60.  

 

Inspektionen börjar på utsidan där bilder tas på fasaden, runt fönster och runt dörrar. Därefter 

fortsätter inspektionen inifrån och varje rum i byggnaden fotograferas för att få en fullständig 

analys. Inspektionen sker på en dag där skillnaden mellan inne och ute temperatur är minst 10 

grader Celsius.  

 

4.2 Lufttäthetstest med blowerdoor 

 

Lufttätheten undersöks med en blowerdoor från retrotec med fläkt modell 1000, pressure 

gauge modell D32 samt mjukvaran Fantestic.  

 

Innan mätningarna kan påbörjas görs grundliga förberedelser av byggnaden. Dessa är:  

 Se till att alla ytterdörrar samt fönster är stängda  

 Dörrarna inom huset är öppna 

 Alla ventilationsfläktar stängs av  

 Alla delar av huset som är avsedda för ventilation tejpas igen 

 Eventuella vindsluckor har tätningslister monterade 

 Eventuell kamin/öppen spis görs ren och all aska och sot städas bort 

 Inne och ute temperaturen mäts 

Samt att hämta följande indata: 

 Inne och utetemperaturen 

 Golvarea 

 Omslutande area 

 

Blowerdooren monteras i ytterdörren så tätt som möjligt. Tryckmätaren kopplas till en dator 

där mjukvaran Fantestic används. Först matas indata in i programmet och därefter påbörjas ett 

”automatic test” i Fantestic.  
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Först mäts det statiska trycket i byggnaden utan att fläkten är igång. Detta tryck mäts tolv 

gånger med tio sekunders intervall och ett medelvärde beräknas. Om trycket är över ±5 Pa så 

utförs inte testet. Om allt är okej startar fläkten och tolv olika undertryck induceras i 

byggnaden. Därefter mäts det statiska trycket igen på samma sätt och kontrollerar att detta 

inte är över ±5 Pa. Proceduren upprepas för ett övertryckstest där fläkten är riktad så att luft 

blåser in i byggnaden istället och ett medelvärde från över- och undertrycks testerna tas. [26] 

 

Efter att dessa olika tryckmätningar har genomförts sker en kurvanpassning i mjukvaran 

fantestic. Kurvanpassningen sker på formeln: [26] 

  

𝑉 = 𝐶𝑃𝑛.   (1) 

 

Då kan luftflödet vid olika tyck beräknas. Därefter kan genomträngligheten beräknas enligt: 

[26] 

 

𝑞 =  
𝑉

𝐴𝑒𝑛𝑣
   (2) 

 

och läckaget dividerat med golvarean enligt: 

 

𝑊𝑔 =  
𝑉

𝐴𝑓
.   (3) 

 

4.3 Fuktmätning 

 

Fuktmätningarna utförs med en mätare från FLIR, modell mr77. Först görs en grundlig 

inspektion av hela inomhusmiljön för att se att inte temperaturen någonstans är i närheten av 

daggpunkten. Därefter mäts den relativa luftfuktigheten i huvudbyggnaden, på vinden och i 

källaren. Till sist mäts fuktkvoten i träet på vinden och i källaren med en fuktvoltsmätare. I 

badrummet mäts fuktkvoten istället med en stiftlös mätare för att inte ha sönder tätskikten.  

 

4.4 Beräkningar 

 

Energibesparingen vid byte av fönster och dörrar beräknas med formeln [8]:  

 

𝐵𝐸 =
(𝑈𝑓ö𝑟𝑒−𝑈𝑒𝑓𝑡𝑒𝑟)24𝐺𝑑𝐴𝑊

1000
.  (4) 

 

Kostnadsbesparingen beräknas enligt: 

 

𝐵𝐾 = 𝐸𝐵𝐸.   (5) 

 

Ekvation 4 kan även användas för att beräkna energibesparingen på andra delar i klimatskalet 

än fönster och dörrar. E betecknar energipris och är det pris användaren betalar för energin. 

Detta kan vara lite olika beroende på exempelvis om en värmepump är installerad eller inte.  

4.5 Ekonomisk modell – Payback-metoden 
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Payback-metoden är en form av investeringskalkyl. Den används för att beräkna hur lång tid 

det tar att få tillbaka det investerade beloppet. Det går således att ta reda på om en investering 

är lönsam innan den är förbrukad, men även för att jämföra olika investeringars lönsamhet 

med varandra. Fördelarna med Payback-metoden är att det går att fåa en snabb överblick av 

en potentiell investering och för att slippa uppskatta kalkylräntan. Däremot gynnar denna 

metod endast kortsiktiga investeringar i och med att den inte tar konsvekvenser efter 

återbetalningstiden i beaktande. Vidare tar Payback-metoden inte hänsyn till när inbetalningar 

sker, vilket innebär att fördelarna med stora inbetalningar, som sker i början av en investering, 

försvinner. På grund av detta ska Payback-metoden ses som en lättöverskådlig 

investeringskalkyl och inte en idealisk finansiell modell av verkligheten. [27] 

 

Payback-metoden kan beräknas enligt: 

 

𝑇 =
𝐺

𝐵𝐾
.   (6) 

 

4.6 Avgränsningar och antaganden 

 

En rad avgränsningar har gjorts i projektet för att det inte ska bli allt för omfattande. Dessa är:  

 

 Ventilationen studeras inte  

 Uppvärmningstyp effektiviseras inte (inget förslag om byte av uppvärmningssystem 

kommer att föreslås) 

 Lufttätheten mäts enbart med blowerdoor-metoden 

 Undersökning av klimatskal sker enbart med en termografisk inspektion 

 Lönsamheten baseras på payback-metoden  

 U-värdet på fönsterna i THS sportstuga antas vara 2,8  

 U-värdet på dörrarna i THS sportstuga antas vara 2,0 

 Energipriset antas vara 1,25 kr/kwh och antas vara konstant i framtida år 

 Arbetskostnaden antas vara 1500 kr per fönster och dörr [28] 

 

5 Känslighetsanalys 

 
I metoden finns det en del förenklingar och antaganden. För att validera resultatet utförs 
därmed en känslighetsanalys. Analysen som används är en störningsanalys där en 
parameter i taget störs (förändras) för att se hur resultatet förändras i jämförelse mot 
resultatet som erhölls i början.  
 
Genom att studera de antaganden som har gjorts i listan under kapitel 4.6 inses att det 
är tre parametrar som kan ha stor betydelse. Dessa är:  
 

 Energipris 
 U-värdet på fönster 
 U-värde på dörrar  

 
Energipriset störs med 20 % på grund av en osäker energimarknad. 
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U-värdet störs 10 % vilket kan anses rimligt då det är gamla dörrar och fönster som är 
svåra att veta U-värdet på. En större störning skulle bli för stor. Vid 20 % blir U-värdet 
på fönsterna 3.36 vilket är orimligt stort då, enligt litteraturstudien, ett gammalt två 
glasfönster kan ha ett U-värde runt 2,9.   
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6 Resultat  

 

I denna del presenteras de resultat som erhållits vid mätningarna. Först presenteras resultatet 

från undersökningen i form av bilder och observationer med mera. Därefter presenteras de 

förbättringar som föreslås och till sist presenteras kostnadsanalysen av åtgärderna.   

 

Undersökningen är gjord på två olika hus: 

 

Hus 1 är THS sportstuga. Det är ett äldre hus på ca 100 kvadratmeter. Huset används 

temporärt då det inte finns någon fast boende där och därmed är huset inte konstant uppvärmt 

till en beboelig temperatur. För att bo där permanent bör det renoveras men inget är gjort då 

det enbart används vid korta vistelser. Huset antas använda el som uppvärmningssystem.  

 

Hus 2 är en 2000-tals villa på ca 170 kvadratmeter och det används permanent av en småbarns 

familj och är därmed konstant uppvärmt. Huset är modernt och är inte på samma sätt i behov 

av renovering som hus 1 är. Huset använder en frånlufts värmepump.  

 

6.1 Värmekamera och andra observationer 

 

Nedan visas bilder från värmekameran.  

6.1.1 Hus 1 

 

  

 

 

 

 

Figur 6. En skarv i byggnaden som är betydligt kallare än 
resten av skalet. 

Figur 7. En stängd ventil där det ändå strömmar in kall 
luft.  
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Utöver dessa bilder gjordes ett antal observationer. När blowerdoortestet utfördes kändes en 

stor inströmning av kall luft kring ventiler, fönster- och dörrskarvar. Det fanns även ett par 

kalla partier i huset, såsom i hörn och kring den öppna spisen.  

  

Figur 8. Nedre delen av en dörr som leder till altanen där 
kalla partier syns. 

Figur 9. Fönster med kalla partier.  
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6.1.2 Hus 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Nedre delen av en ytterdörr med kalla partier. 

Figur 9. Fönster med kalla partier runt om. 

Figur 12. Visar innervägg mot kallvind. Mycket kallare här 
än resten av skalet. 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 BlowerDoor 

 

Blowerdoor testet gav resultatet: 

 

6.2.1 Hus 1 

Mätning Resultat 

Luftflöde vid 50 Pa, V50 [L/s] 1884 

Genomtränglighet vid 50 Pa, q50 [L/sm
2
] 4,64 

Läckage golvarea vid 50 Pa, W50 [L/sm
2
] 18,8 

Tabell 4. Resultaten av blowerdoor testet för hus 1. 

6.2.2 Hus 2  

Mätning Resultat 

Luftflöde vid 50 Pa, V50 [L/s] 352 

Genomtränglighet vid 50 Pa, q50 [L/sm
2
] 0,69 

Läckage golvarea vid 50 Pa, W50 [L/sm
2
] 2,07 

Tabell 5. Resultaten av blowerdoor testet för hus 2. 

 

6.3 Fuktmätning 

 

Nedan presenteras fuktmätningarna från de två undersökta husen.  

 

6.3.1 Hus 1 

Den undersökta byggnaden saknade toalett och badrum så därmed har inte detta kunna 

undersökas. Det upptäcktes ingen fukt i andra delar av byggnaden.  

 

6.3.2 Hus 2  

Inga fuktskador upptäckts i badrummen i huset.  

Figur 13. Vindslucka där det läcker in kall luft från 
kallvinden. 
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6.4 Förbättringar 

Här ges förslags på förbättringar som kan utföras.  

 

6.4.1 Hus 1  

Det finns ett antal förbättringar som kan göras till en mindre kostnad men som bör ge stora 

skillnader. Dessa är:  

 Täta kring fönster och ytterdörrar i skarvarna och runt om.  

 Byta ut ventilerna eftersom att de läckte även i stängt läge.  

 Täta runt om ventilerna. 

 

Vad gäller de kalla skarvarna i bygganden så är dessa svårare att åtgärda. Det skulle gå att 

tilläggsisolera men det fanns ingen vind i huset och det är den som oftast är mest lönsam att 

åtgärda. Tilläggsisolering av väggar föreslås inte då det är för dyrt.   

 

Den sista förbättringen som presenteras är att byta ut de gamla fönsterna och dörrarna till nya 

fönster med låga U-värden. Huruvida detta är lönsamt eller inte presenteras i nästa del 

”kostnadsanalys”.  

 

6.4.2 Hus 2   

De förbättringar som kan upptäckas genom värmekameran är:  

 Införa tätningslister kring fönster och dörrar 

 Införa tätningslister kring vindsluckan 

 Förbättra isoleringen mot kallvinden kring skorstenen  

 

6.5 Kostnadsanalys  
Här presenteras kostnadsanalysen 

 

6.5.1 Hus 1  

Beräkningarna har utförts med ekvation 4, 5 och 6. För fullständiga beräkningar, se bilaga 1.   

  

Beräkning Resultat 

Energibesparing 3540 kwh/år 

Kostnadsbesparing 4425 kr/år  

Paybacktid  22 år 
Tabell 6. Kostnadsberäkningar av fönster för hus 1.   

 

Beräkning Resultat 

Energibesparing 466 kwh/år 

Kostnadsbesparing 582 kr/år  

Paybacktid  34 år 
Tabell 7. Kostnadsberäkningar av dörr för hus 1. 
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6.5.2 Hus 2  

 

I detta hus fanns det redan 3-glas fönster och ytterdörrarna var inte speciellt slitna. I och med 

att det var så lång paybacktid vid fönster- och dörrbyte i det första huset så utförs därmed 

ingen kostnadsanalys, den skulle bli alldeles för hög.  

6.6 Resultat av känslighetsanalys  
 

Eftersom att det ursprungliga resultatet visade långa paybacktider och mindre besparingar så 

har känslighetsanalysen utförts genom att enbart beräkna de fall då paybacktiden minskar och 

besparingen ökar. Det är inte intressant att studera de fall där paybacktiden blir längre då den 

redan från början inte var lönsam.  

 

Beräkningarna har utförts med ekvation 4, 5 och 6. För fullständiga beräkningar, se bilaga 1.   

 

Beräkning Resultat 

Energibesparing 3540 kWh/år 

Kostnadsbesparing 5310 kr/år  

Paybacktid  18 år 
Tabell 8. Kostnadsberäkningar av fönster då energipriset stördes med 20 %.  

Beräkning Resultat 

Energibesparing 466 kWh/år 

Kostnadsbesparing 699 kr/år  

Paybacktid  29 år 
Tabell 9 Kostnadsberäkningar av dörr då energipriset stördes med 20 %. 

Beräkning Resultat 

Energibesparing 4087 kWh/år 

Kostnadsbesparing 5109 kr/år  

Paybacktid  19 år 
Tabell 10 Kostnadsberäkningar av fönster då U-värdet stördes med 10 %. 

Beräkning Resultat 

Energibesparing 555 kWh/år 

Kostnadsbesparing 694 kr/år  

Paybacktid  29 år 
Tabell 11 Kostnadsberäkningar av dörr då U-värdet stördes med 10 %. 

Beräkning Resultat 

Energibesparing 4087 kWh/år 

Kostnadsbesparing 6131 kr/år 

Paybacktid  16 år 
Tabell 12 Kostnadsberäkningar av fönster då U-värdet stördes med 10 % samt att energipriset 
stördes med 20 % (extremfall)  

Beräkning Resultat 

Energibesparing 555 kWh/år 

Kostnadsbesparing 833 kr/år 

Paybacktid  24 år 
Tabell 13 Kostnadsberäkningar av dörr då U-värdet stördes med 10 % samt att energipriset 
stördes med 20 % (extremfall) 
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7 Diskussion  

 

I resultatet ses tydliga konstraster mellan de två husen. Hus 1 var ett äldre hus som inte var 

speciellt välskött medan hus 2 var modernare. Detta syns tydligt i resultatet även om det finns 

en del likheter.  

 

Något som sticker ut är att det är svårt att få det tätt kring fönster och dörrar. I båda fallen 

kommer det in kall luft runtom och då gör det inte lika stor skillnad att ha installerat ett 

fönster eller dörr med lägre U-värde. Detta är inte enbart en fråga om energibesparing utan 

även en komfortfråga. Om det drar mycket kring fönster och dörrar skapas en obehagskänsla 

att vara där samt att det skapas kalla partier runtom vilket inte är trivsamt.  

 

Utöver fönster och dörrar skiljer sig de två husen åt. Hus 1 har många kalla partier och i stort 

sett varje hörn och skarv var betydligt kallare än resten av skalet. Detta kan vara ett resultat av 

att huset inte är nyrenoverat och det börjar läcka in kall luft lite här och var. För att få 

ordentlig ordning på problemen skulle en större renovering behöva göras men det går 

fortfarande att göra små förbättringar som fortfarande kan göra skillnad. Dessa är att täta så 

mycket som möjligt och byta ut billiga saker såsom ventiler. Att det läcker mycket styrks 

också med blowerdoor testet som visade oerhört höga siffror jämfört med det som 

rekommenderas. Det var så illa så att det gick att se stora glipor vid både fönster och dörrar. 

Därmed bör en stor skillnad upptäckas vid goda tätningar.  

 

Hus 2 visade mycket bättre resultat både med bilder från värmekameran och blowerdoortestet 

som visar att huset ligger inom rimliga värden. Här fanns det inte kalla partier på samma sätt 

som i hus 1 däremot finns det fortfarande vissa partier som går att åtgärda.  Dessa var 

specifika partier som skorstenen samt en vindslucka där den senare är lätt att åtgärda med 

tätningslister.  

 

Det finns vissa faktorer som kan ha inverkat mer eller mindre på resultatet. Vid blowerdoor 

testerna tätades ventiler och andra öppningar med en täckande tejp, plastpåsar samt 

gummiballonger. Det finns en risk att det inte blev helt tätt och därmed haft en inverkan på 

resultatet. Vidare utfördes mätningarna i april månad och utomhustemperaturen började bli 

något hög. Det var fortfarande en temperaturskillnad på mer än 10 grader Celsius men 

resultaten kanske hade varit tydligare med en större skillnad. Vid båda mätningarna låg solen 

på och därmed var det ingen idé att ta bilder utifrån.  

 

Lönsamhetsberäkningarna visar att det finns en del energi att spara på att byta fönster och 

dörrar om dessa är riktig gamla. Däremot är det inte speciellt kostnadseffektivt. Paybacktider 

på 20-30 år innebär ingen större ekonomisk vinst med tanke på att ett energifönster har en 

teknisk livslängd på ca 25 år och dörrar på ca 30 år. Då behövs de bytas ut igen precis när de 

börjar återbetala sig. Det ska dock nämnas att priser på fönster och dörrar varierar mellan 

olika tillverkare samt att det går att påverka priser beroende på estetik och funktion, de exakta 

fönster och dörrar som har använts i analysen går att se under bilaga 2 och 3.  

Känslighetsanalysen visar att även om energipriset skulle höjas samt om beräkningarna 

baseras på riktigt höga U-värden så är det ändå inte lönsamt att byta dörr. Däremot börjar det 

närma sig värden för att det skulle bli lönsamt att byta fönster framförallt vid extremfallet.   
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Även om det ligger utanför området för denna rapport så vore det intressant att titta på 

värmepumpar. Dessa skulle förmodligen, i hus 1, ha en större inverkan på 

energiförbrukningen än vad åtgärderna i klimatskalet har.  

 

Denna undersökning har visat att det finns mindre åtgärder som kan minska energibehovet 

men stora åtgärder som att byta fönster och dörrar inte är kostnadseffektivt även om det går 

att spara en del energi. För vidare studier om hur det går att minska energianvändningen i 

byggnader så är ett förslag att undersöka vanor såsom hur länge lamporna är tända, hur 

mycket varmvatten som används samt hur hög inomhustemperatur som är behagligt. 
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Bilaga 1 

 
Beräkning  
 
Fönster  
 
Uföre  [W/m2*C] 2,8 
 
Uefter [W/m2*C] 0,99 
 
Fönsterarea[m2] 22,5725 
 
Gd  3610 
 
Energipris [kr] 1,25 
 
G [kr]  97 949 

 
Energibesparing [kwh]  3540 ekvation 4 
 
Kostnadsbesparing [kr] 4425 ekvation 5 
 
Återbetalningstid [år] 22 ekvation 6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dörr 
 
Uföre  [W/m2*C] 2 
 
Uefter [W/m2*C] 0,96 
 
Dörrarea[m2]  5,17 
 
Gd  3610 
 
Energipris [kr] 1,25 
 
G [kr]  19 935 

 
Energibesparing [kwh]  466 ekvation 4 
 
Kostnadsbesparing [kr] 582 ekvation 5 
 
Återbetalningstid [år] 34 ekvation 6 
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Störning av energipris  
 
Fönster 

 
Uföre  [W/m2*C] 2,8 
 
Uefter [W/m2*C] 0,99 
 
Fönsterarea[m2] 22,5725 
 
Gd  3610 
 
Energipris [kr] 1,5 
 
G [kr]  97 949 

 
Energibesparing [kwh]  3540 ekvation 4 
 
Kostnadsbesparing [kr] 5310 ekvation 5 
 
Återbetalningstid [år] 18 ekvation 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dörr 

 
Uföre  [W/m2*C] 2 
 
Uefter [W/m2*C] 0,96 
 
Fönsterarea[m2] 5,17 
 
Gd  3610 
 
Energipris [kr] 1,5 
 
G [kr]  19 935 

 
Energibesparing [kwh]  466 ekvation 4 
 
Kostnadsbesparing [kr] 699 ekvation 5 
 
Återbetalningstid [år] 29 ekvation 6 
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Störning av U-värde 
 
Fönster 
 
Uföre  [W/m2*C] 3,08 
 
Uefter [W/m2*C] 0,99 
 
Fönsterarea[m2] 22,5725 
 
Gd  3610 
 
Energipris [kr] 1,25 
 
G [kr]  97 949 

 
Energibesparing [kwh]  4087 ekvation 4 
 
Kostnadsbesparing [kr] 5109 ekvation 5 
 
Återbetalningstid [år] 19 ekvation 6 
 

 
Dörr 
 
Uföre  [W/m2*C] 2,2 
 
Uefter [W/m2*C] 0,96 
 
Fönsterarea[m2] 5,17 
 
Gd  3610 
 
Energipris [kr] 1,25 
 
G [kr]  19 935 

 
Energibesparing [kwh]  555 ekvation 4 
 
Kostnadsbesparing [kr] 694 ekvation 5 
 
Återbetalningstid [år] 29 ekvation 6 
 

 
 
 
 
 
  



33 

 

Störning extremfall 
 
Fönster 
 
Uföre  [W/m2*C] 3,08 
 
Uefter [W/m2*C] 0,99 
 
Fönsterarea[m2] 22,5725 
 
Gd   3610 
 
Energipris [kr] 1,5 
 
G [kr]  97 949 

 
Energibesparing [kwh]  4087 ekvation 4 
 
Kostnadsbesparing [kr] 6131 ekvation 5 
 
Återbetalningstid [år] 16 ekvation 6 
 

 
Dörr 
 
Uföre  [W/m2*C] 2,2 
 
Uefter [W/m2*C] 0,96 
 
Fönsterarea[m2] 5,17 
 
Gd  3610 
 
Energipris [kr] 1,5 
 
G [kr]  19 935 

 
Energibesparing [kwh]  555 ekvation 4 
 
Kostnadsbesparing [kr] 833 ekvation 5 
 
Återbetalningstid [år] 24 ekvation 6 
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Bilaga 2 

 
Fönsterkostnad 
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Bilaga 3 

 
Dörrkostnad 
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